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2 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

2

Pam mae angen y ddogfen hon?

Mae’r gallu i ddarllen yn effeithiol yn hanfodol nid yn unig er mwyn
gallu astudio pob un o bynciau’r cwricwlwm ysgol, ond hefyd er lles
dysgwyr wrth iddyn nhw ddod i ddeall llawer o agweddau ar fyd
oedolion. Os na fydd athrawon yn helpu dysgwyr i ddod o hyd i
lwybr drwy’r holl ddeunydd print dryslyd sydd o’u cwmpas, yna,
fyddan nhw ddim wedi’u paratoi i ymateb i alwadau byd sy’n newid
yn gyflym a lle mae’r cyfryngau yn chwarae rôl fwyfwy pwysig. Yn yr
un modd, mae’n bwysig bod dysgwyr yn cael cyfle i ddod i wybod
am eu hetifeddiaeth lenyddol, drwy gael profiad o ‘glasurol’ eu
cenedl. Bydd y profiad hwn yn gymorth i gyfoethogi eu hiaith wrth
iddyn nhw gael y pleser a’r mwynhad o rannu profiadau eraill. Ar yr
un pryd fe fyddan nhw’n cyfoethogi eu profiadau eu hunain.

Mae’n ymddangos bod y ffordd y mae sgiliau darllen cychwynnol yn
cael eu haddysgu ar y cyfan yn foddhaol ledled Cymru. Ond, mae
tystiolaeth bod rhai dysgwyr yn methu â gwneud digon o gynnydd
wrth ddatblygu eu sgiliau darllen, a dydyn nhw ddim yn dod i
ddarllen yn effeithiol. Mae hyn yn deillio o ddiffyg mewn rhai
dosbarthiadau i addysgu uwch sgiliau darllen yn uniongyrchol. Yn yr
achosion hyn, mae dysgwyr sydd wedi llwyddo i ryw raddau i
ddatblygu sgiliau darllen cychwynnol yn cael eu gadael i ymdopi ar
eu pennau eu hunain heb fawr ddim hyfforddiant pellach. Y perygl
ydy bod y dysgwyr hyn, wrth sylweddoli nad ydyn nhw’n gwneud
unrhyw gynnydd ystyrlon, yn gwrthryfela ac yn methu â datblygu’n
effeithiol fel dehonglwyr print ar bapur ac ar sgrin. Wrth gwrs, mae
llawer o ddysgwyr yn llwyddo i feithrin a datblygu eu sgiliau darllen
wrth iddyn nhw fynd i’r afael â’u gwaith o ddydd i ddydd, ond yn
aml mabwysiadu’r sgiliau hyn y maen nhw, yn hytrach na’u bod nhw
wedi cael eu haddysgu.

Mae tystiolaeth ddiweddar o adroddiad Estyn, Arfer orau mewn
darllen ac ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008) yn dangos y
canlynol:

• Yn y ddau gyfnod allweddol, mae dysgwyr yn datblygu medrau
darllen datblygedig orau trwy ddarllen ystod o destunau ffuglen a
darnau anllenyddol sydd wedi’u hysgrifennu ar gyfer gwahanol
bwrpasau a chynulleidfaoedd.

• Mae dysgwyr yn cyflawni safonau uchel wrth ddarllen pan fydd
staff yn defnyddio testunau diddorol i annog ymateb personol
dysgwyr ac ymestyn eu dealltwriaeth.

Cyflwyniad
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History 3Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

• Yn yr addysgu mwyaf effeithiol, mae staff yn defnyddio ystod o
ddulliau, gan gynnwys darllen ar y cyd, darllen mewn grŵp a
darllen dan arweiniad i wella rhuglder a medrau dealltwriaeth
dysgwyr.

• Mae medrau darllen dysgwyr yn datblygu orau pan fydd staff yn
dewis testunau o ansawdd uchel. Mae hyn oherwydd bod
ansawdd iaith y dysgwyr eu hunain fel arfer yn ymwneud ag
ansawdd yr hyn maen nhw’n ei ddarllen a’i glywed. Mae testunau
hefyd yn cynnwys ystod o gyfryngau, fel fideos, tapiau sain a
chylchgronau arbenigol sy’n herio’r dybiaeth fod darllen yn
ymwneud â llyfrau yn unig.

• Yn yr arfer orau, mae staff:
– yn helpu dysgwyr i ddod yn ddarllenwyr craff, sy’n gallu llunio

barnau am ystyr, cywirdeb ac ansawdd yr hyn maen nhw’n ei
ddarllen

– yn annog dysgwyr i ddarllen yn eang er pleser a datblygu
arferion darllen hamdden sy’n hanfodol ar gyfer bywyd

– yn galluogi dysgwyr i ddarllen mewn gwahanol ffyrdd at
wahanol bwrpasau, fel chwilio am benawdau a geiriau
allweddol, ystyried dehongliadau gwybodaeth amgen a
rhagweld ymateb cymeriad i ddigwyddiadau mewn naratif

– yn helpu dysgwyr i gaffael ystod o strategaethau adfer
gwybodaeth, fel defnyddio mynegeion a systemau technoleg
gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh)

– yn gwneud defnydd da o fentrau fel ‘Cysgodi Medal Carnegie’
a ‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’ Sgiliau Sylfaenol Cymru i gymell
dysgwyr i ddarllen.
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4 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Beth ydy’r uwch sgiliau darllen?

Mae cynnydd dysgwyr mewn darllen cychwynnol yn cael ei
nodweddu gan:

• ddealltwriaeth o bwrpas deunydd print
• cynnydd mewn rheolaeth dros y gwahanol ffyrdd y mae deunydd

print yn cael ei ddehongli
• datblygiad mewn gwybodaeth a dealltwriaeth o system yr wyddor

a seiniau a ffurfiau’r iaith lafar
• y gallu i ddarllen nifer gynyddol o eiriau
• cymhwysedd a hyder cynyddol wrth ddarllen testunau sy’n mynd

yn fwyfwy cymhleth
• mwy o hyder wrth siarad ac ysgrifennu am lyfrau a deunydd

darllen arall
• y gallu cynyddol i ddewis llyfrau ac ymateb iddyn nhw
• annibyniaeth gynyddol sy’n cael ei hamlygu gan barodrwydd

dysgwyr i ddarllen ar eu pennau’u hunain a darllen deunydd
newydd ac anghyfarwydd.

Mae addysgu dysgwyr i ddefnyddio’r holl gliwiau sydd ar gael i ddeall
testun – ffonig, cyd-destunol, gramadegol a graffig, gan gynnwys
adnabod geiriau – yn rhan benodol o’r broses o addysgu sgiliau
darllen cychwynnol. I ddechrau, mae’r broses fecanyddol o ddatgodio
yn gofyn am gryn sylw, ond hyd yn oed wedyn, mae’n hanfodol nad
ydy gwneud synnwyr o ddarn yn cael ei ystyried yn rhywbeth dewisol
ar ôl darllen y testun. Dylid addysgu’r hyn rydyn ni’n draddodiadol yn
ei alw’n uwch sgiliau darllen (h.y. sgiliau lleoli, ad-drefnu, dod i
gasgliadau, gwerthuso a gwerthfawrogi) i ddysgwyr o gychwyn
cyntaf eu siwrnai ddarllen.

Yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, sef ffocws y cyhoeddiad hwn,
bydd datgodio yn llai o broblem i’r rhan fwyaf o ddysgwyr a’r nod
felly ydy addysgu dysgwyr i fod yn fwy dadansoddol o ran y testun ei
hun a’u hymateb iddo. Wrth i ddysgwyr ddatblygu’n ddarllenwyr
mwy rhugl, bydd datblygiad eu sgiliau gwybyddol yn eu galluogi i
fynd i’r afael â natur adeiladwaith geiriau, a bydd hyn yn gymorth i’w
sillafu. Byddan nhw hefyd yn dod yn fwy medrus wrth ddehongli
ystyr geiriau newydd. Bydd hyn yn digwydd wrth iddyn nhw ddod yn
gyfarwydd â rhagddodiaid, ôl-ddodiaid a bonion geiriau. Bydd angen
iddyn nhw ddarllen testunau i lawer o wahanol bwrpasau oherwydd
bydd rhannau helaeth o’r cwricwlwm yn seiliedig ar destunau
gwahanol, o broblemau mathemategol i adroddiadau gwyddonol i
ffynonellau hanes. Bydd angen i ddysgwyr ddysgu darllen mewn
gwahanol ffyrdd i wahanol bwrpasau.
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History 5Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae Cyfnodau Allweddol 2 a 3 hefyd yn gyfnodau pwysig o
ddatblygiad cymdeithasol yn ogystal â gwybyddol. Yn ystod y
blynyddoedd canol hyn, mae dysgwyr yn dod yn fwy ymwybodol yn
gymdeithasol ac maen nhw’n cymryd mwy o ddiddordeb mewn
amrywiaeth o faterion y tu hwnt i’w hamgylchedd cyfagos. Gall eu
darllen chwarae rôl yn y datblygiad hwn wrth iddyn nhw ddarllen er
mwyn dod o hyd i fwy o wybodaeth, deall profiadau eraill a sefydlu
safbwynt, barn a chwaeth personol.

Bydd llawer o ddysgwyr yn meithrin y sgiliau hyn yn ystod y Cyfnod
Sylfaen ac eraill yn ystod blynyddoedd cynnar Cyfnod Allweddol 2.
Ond bydd eraill yn cymryd mwy o amser a bydd angen cymorth
unigol a/neu arbenigol arnyn nhw i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau
darllen cychwynnol. Ym mis Chwefror 2009 cyhoeddwyd adroddiad
ymchwil gan Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Cymru/Llywodraeth
Cynulliad Cymru o’r enw Beth sy’n gweithio gyda disgyblion yng
Nghymru sydd â phroblemau llythrennedd? (dogfen ddwyieithog gan
Greg Brooks). Mae’r adroddiad hwn yn archwilio wyth cynllun
ymyriad llwyddiannus, ac yn eu hadolygu gan ganolbwyntio ar yr
arfer da sy’n digwydd mewn ysgolion ar draws Cymru. Bydd
cynlluniau fel hyn yn cynnig y gefnogaeth angenrheidiol, ond os na
fydd rhagor o waith addysgu penodol yn digwydd er mwyn mynd i’r
afael â’r angen i sicrhau bod gan ddarllenwyr y sgiliau i chwilio am
ystyr o fewn ystod o destunau sy’n mynd yn fwyfwy ymestynnol,
fyddan nhw ddim yn tyfu’n ddarllenwyr effeithiol. At hynny, mae
angen i ddysgwyr ddeall bod modd darllen llyfrau/testunau er mwyn
pleser, i ddod o hyd i wybodaeth, i gael cyfarwyddyd, at ddibenion
gwirio ac ati a bod y rheswm dros y darllen yn effeithio ar y ffordd o
ddarllen.

Wrth ddarllen i wahanol bwrpasau, bydd darllenwyr rhugl ac
effeithiol yn datblygu ac yn mireinio gwahanol strategaethau sy’n eu
galluogi i ddatblygu uwch sgiliau darllen a:

• darllen ar goedd i eraill ac iddyn nhw eu hunain
• craff ddarllen wrth dderbyn gwybodaeth
• darllen yn feddylgar wrth ystyried testun ymestynnol
• cip ddarllen i gael argraff gyffredinol
• llithr ddarllen wrth chwilio am ddarn o wybodaeth mewn rhan o

destun
• darllen yn ddychmygus wrth ddelweddu neu ail-greu pethau neu

sefyllfaoedd a ddisgrifiwyd
• darllen yn ymatebol ac yn weithredol wrth ragweld i ba gyfeiriad y

bydd naratif neu ddadl yn datblygu, neu wrth ddilyn set o
gyfarwyddiadau
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6 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

• darllen yn feirniadol wrth asesu cryfder barn neu ddadl
• darllen yn ddadansoddol wrth ddadansoddi’r defnydd y mae’r

awdur yn ei wneud o iaith
• darllen yn werthfawrogol, gan gydnabod dawn yr awdur i

ddefnyddio syniadau, technegau ac effeithiau
• darllen a bod yn ymwybodol o safbwynt yr awdur, gan

wahaniaethu rhwng eu safbwynt nhw ac ymddygiad ac agweddau
cymeriad mewn testun llenyddol

• sylweddoli nad ydy testun bob amser yn golygu’r hyn mae’n ei
ddweud, gan ddeall natur eironi, tuedd ac amwysedd a derbyn
bod sawl lefel o ystyr

• dewis ffynonellau priodol a darllen er mwyn caffael gwybodaeth o
nifer o destunau, gan nodi pwyntiau allweddol, coladu
gwybodaeth, gwneud cymariaethau a chyfosod deunydd o
wahanol ffynonellau

• gwerthuso’r hyn maen nhw’n ei ddarllen o ran ansawdd, effaith a
dibynadwyedd.

Er mwyn gwneud cynnydd, mae angen addysgu da sy’n cynnwys
modelu darllen effeithiol, cyfle rheolaidd i ddarllenwyr ddatblygu eu
sgiliau ar eu pennau’u hunain neu mewn gwahanol fathau o
grwpiau, ac arferion asesu effeithiol sy’n eu harwain i ddeall sut i
wella eu gwaith. Er mwyn gwneud hynny mae angen i ddarllenwyr
allu cael gafael ar bob math o destunau o safon.
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Beth yw nod y ddogfen hon?

Nod y ddogfen hon yw darparu canllawiau i athrawon a
chynorthwywyr cymorth dysgu lle bo hynny’n briodol, ar ffyrdd o
addysgu sgiliau darllen er mwyn cynorthwyo dysgwyr i ddatblygu’n
ddarllenwyr mwyfwy effeithiol. Mae’r gweithgareddau yn ceisio
nodi’r gwahanol elfennau sy’n ymwneud ag addysgu darllen, sef yr
elfennau y mae angen i athrawon eu hystyried.

Bwriad y ddogfen yw codi ymwybyddiaeth o’r gwahanol sgiliau
mae’n rhaid i ddysgwr gaffael wrth ddysgu darllen, a herio’r gred,
bod dysgwyr, ar ôl iddyn nhw allu datgodio’r testun, yn gallu deall yn
awtomatig yr hyn maen nhw’n ei ddarllen. Dydy’r ddogfen ddim yn
ymdrin â dulliau addysgu darllen cychwynnol ond mae’n ceisio nodi
strategaethau a fydd yn gymorth i ddysgwyr sy’n gallu datgodio
testun nodi meysydd sydd angen eu datblygu a gwella eu sgiliau
dewis, deall, gwerthuso a gwerthfawrogi testun. Felly mae’r ddogfen
yn awgrymu bod angen rhoi sylw i addysgu sgiliau unigol mewn
ffordd systematig – ac ar yr adeg(au) sydd fwyaf priodol i’r unigolion.
Bydd addysgu fel hyn yn sicrhau bod dysgwyr yn barod i:

• ymateb i bob her sy’n gysylltiedig â darllen amrywiaeth o destunau
yn effeithiol ac i amrywiaeth o bwrpasau

• ymgymryd â’r tasgau asesu y byddan nhw’n gorfod eu gwneud yn
ystod eu hamser yn yr ysgol, gan gynnwys Deunyddiau Asesu
Sgiliau Dewisol Blwyddyn 5 (DASDAu), arholiadau TGAU a TAG

• dygymod ag unrhyw asesiadau a thasgau darllen eraill mae’n
bosibl y bydd angen iddyn nhw eu cyflawni ar ôl gadael yr ysgol.

Mae’n hanfodol sicrhau cysondeb ar draws yr ysgol gyfan yn y ffordd
y mae sgiliau darllen yn cael eu haddysgu. Mewn ysgol gynradd, mae
angen cytuno ar drefn y cwricwlwm darllen er mwyn sicrhau parhad
a dilyniant fel bod dysgwyr yn cael eu cyflwyno i destunau sy’n
briodol o ran lefel anhawster geirfa a thestun yn ogystal â rhai sy’n
herio eu syniadau. Yn y sector uwchradd, wrth i ddysgwyr symud
rhwng gwahanol adrannau, mae hyn yn arbennig o bwysig. Mae’n
golygu bod angen addysgu sgiliau darllen yn gyson nid yn unig gan
athrawon iaith dynodedig yn yr adrannau Cymraeg, Saesneg ac
ieithoedd tramor modern, ond gan athrawon pob pwnc ar draws yr
ysgol sy’n darparu ystod o gyd-destunau darllen.
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Mae’n bosibl y bydd rhai athrawon yn gwrthwynebu’r syniad hwn
gan ddadlau:

• nad oes ganddyn nhw’r arbenigedd mewn iaith i allu adnabod yr
anawsterau sy’n codi

• nad oes ganddyn nhw’r amser i addysgu darllen yn ogystal â
throsglwyddo syniadau perthnasol a gwybodaeth bynciol.

Mae’r dadleuon yn berthnasol ac yn cynnig her i’r cydlynydd
llythrennedd, sydd â’r dasg o gefnogi’r athrawon hyn. Mae’n bwysig,
felly, eu bod nhw’n sylweddoli ei bod yn annhebyg bod dysgwyr yn
gallu amsugno a deall yr wybodaeth bynciol yn llawn heb ddatblygu’r
gallu i ddarllen er mwyn dod o hyd i ystyr. Yn ychwanegol, mae
posibilrwydd cryf y bydd rhai dysgwyr yn datgysylltu eu hunain o’r
broses gyfan o ddysgu.

Mae rhannu gwybodaeth ynglŷn â chryfderau dysgwyr unigol a lle
mae angen datblygu darllen yn arbennig o bwysig i athrawon
pynciau heblaw Cymraeg a Saesneg. Mae angen i athrawon pynciau
eraill dderbyn gwybodaeth am allu’r dysgwyr oddi wrth athrawon
iaith a/neu gydlynwyr llythrennedd. Bydd hyn yn galluogi athrawon
pwnc i gynllunio’n addas a pharatoi adnoddau pwrpasol. Mae mynd
i’r afael â rhai o’r heriau sy’n wynebu darllenwyr wrth iddyn nhw
geisio deall ystod o destunau ar draws y cwricwlwm yn cael ei drafod
yn y llyfryn Sut i addysgu sgiliau darllen yng Nghyfnod Allweddol 3
(Sgiliau Sylfaenol Cymru/Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2007).

Mae angen i ysgolion rannu gwybodaeth yn fewnol a hefyd yn ystod
y cyfnod pontio, fel bod cydweithwyr mewn ysgolion uwchradd yn
gallu adeiladu ar waith yr ysgolion cynradd. Bydd disgwyliadau
cyffredin yn atgyfnerthu negeseuon ac yn helpu dysgwyr i fireinio eu
sgiliau ar draws yr holl destunau y maen nhw’n eu darllen.

Mae’n hollbwysig sicrhau bod y testunau sy’n cael eu cyflwyno i
ddysgwyr yn ddarllenadwy. Dylai materion fel cymhlethdod y
cynnwys, geirfa/terminoleg bwnc-benodol, hyd brawddegau,
gosodiad, maint y ffont a’r defnydd a wneir o liw, er enghraifft, gael
eu hystyried yn ofalus, yn enwedig gan athrawon pynciau all-graidd
sylfaenol mewn ysgolion uwchradd. Mae nifer o sefydliadau yn trafod
darllenadwyedd testunau ac mae profion hawdd ei gweithredu sy’n
arddangos pa mor anodd ydy testun ar gael ar y we ar gyfer
Saesneg.
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Mae’r Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008) yn nodi’n glir bod angen i
athrawon ymateb i ddysgwyr yn ôl lle maen nhw gyda’u dysgu, nid
lle mae athrawon yn meddwl y dylen nhw fod yn ôl, er enghraifft, eu
hoedran. Bydd gweithdrefnau asesu effeithiol – ffurfiannol,
diagnostig a chrynodol – yn rhoi’r dystiolaeth angenrheidiol i
athrawon fel eu bod nhw’n gallu teilwra’r gwaith penodol o addysgu
sgiliau darllen er mwyn diwallu anghenion unigol o fewn y dosbarth.
Yn y rhan fwyaf o ddosbarthiadau bydd dysgwyr ag oed darllen
gwahanol a bydd dysgwyr â phroblemau darllen gwahanol, a dylai
pob athro ac athrawes sicrhau eu bod yn ymwybodol o anghenion y
dysgwyr hyn.
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10 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Beth mae’r ddogfen yn ei chynnwys?

Mae’r ddogfen yn cynnwys 10 uned wedi’u trefnu fel sesiynau
hyfforddiant mewn swydd (HMS), a gellir defnyddio pob un ohonyn
nhw yn unigol neu fel rhan o raglen waith barhaus. Er bod y ddogfen
mewn dilyniant rhesymegol, nid oes rhaid defnyddio’r unedau yn eu
trefn. Mae pob un wedi’i chynllunio i fod yn annibynnol a gellid eu
defnyddio ar eu pen eu hunain i ddiwallu angen penodol a nodir gan
athrawon.

Mae’r unedau’n crynhoi syniadau cyfredol am y ffyrdd mwyaf
effeithiol o addysgu a chyflawni cynnydd mewn darllen, gan
ddefnyddio’r gwaith ymchwil a’r adnoddau sydd ar gael, i ddarparu
‘siop ateb pob galw’ gynhwysfawr i athrawon yng Nghymru. Yn
amlwg, ni all ddogfen fel hon gynnig llawer mwy na’r prif bwyntiau
sy’n ymwneud â’r materion. Darperir cyfeiriadau, felly, i’r rhai sy’n
dymuno ymchwilio ymhellach i’r pwnc.

Datblygwyd y dogfennau Cymraeg a Saesneg ochr yn ochr â’i gilydd.
Mae’r mwyafrif o’r unedau yn union yr un fath o ran cynnwys, ac yn
disgrifio sgiliau cyffredin a throsglwyddadwy. Fodd bynnag dydy’r
cynnwys ddim bob amser yn yr un drefn. Mae’r ddogfen Gymraeg yn
manylu ar y sgìl o drawsieithu yn Uned 6 ac yn cyfeirio ato lle bo’n
berthnasol mewn unedau eraill.

Mae pob uned yn annibynnol ac yn cynnwys gweithgareddau,
cyfarwyddyd cefnogol ac ’atebion’ at ddefnydd arweinydd/arweinwyr
grŵp. Mae’n bosibl defnyddio’r unedau hyn yn annibynnol, neu os
oes diwrnod cyfan ar gael ar gyfer HMS, mae’n bosibl eu grwpio gan
ddefnyddio tair neu bedair adran, fel sy’n briodol. Gellid cynnal yr
HMS fel cyfres o sesiynau min nos neu fel rhan o ddiwrnod HMS heb
ddysgwyr mewn ysgolion unigol, mewn clwstwr o ysgolion neu
mewn gweithgor traws-gyfnod.

Mae’r rhan fwyaf o’r gweithgareddau yn defnyddio testunau
oedolion, am mai dyma’r ffordd orau o ddangos y strategaethau sy’n
cael eu defnyddio gan ddarllenwyr da wrth iddyn nhw chwilio am
ystyr. Gobeithio y bydd gweithio drwy’r tasgau hyn yn datblygu
dealltwriaeth athrawon o’r prosesau roedden nhw eu hunain yn eu
dilyn, ac yn rhoi’r arbenigedd a’r hyder iddyn nhw i addasu’r tasgau
ar gyfer eu dysgwyr, gan ddefnyddio strategaethau tebyg ond wedi’u
seilio ar destunau priodol.
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Uned 10: Asesu darllen

1. Ble mae’r dystiolaeth?
2: Asesiad ffurfiannol: asesu

ar gyfer dysgu
3: Dilyniant mewn darllen
4: Dod i farn ar waith un

dysgwr
5: Asesiad crynodol (asesu

dysgu): y polisi yng
Nghymru

Uned 9: Edrych ar
lenyddiaeth

1: Pam llenyddiaeth?
2: Defnyddio dulliau drama:

y gadair goch
3: Gwaith byrfyfyr a

chwarae rôl
4: Adeiladu ffeil-o-ffaith
5: Gwerthfawrogi’r defnydd

o iaith

Uned 8: Dehongli’r
dystiolaeth

1: Gwahaniaethu rhwng
ffaith a barn;
ymwybyddiaeth o duedd
awdur

2: Defnyddio ffynhonnell
wreiddiol

3: Ymgyfarwyddo â geirfa
pwnc benodol

4: Defnyddio cliwiau
ieithyddol er mwyn deall

5: (dewisol) Defnyddio’r
llyfrgell

Uned 7: Datblygu sgiliau
ymchwil a threfnu
gwybodaeth

1: Darllen i bwrpas: nodi’r
hyn yr hoffech ei wybod

2: Defnyddio llyfrau cyfair
3: Datblygu arferion da
4: Darllen i bwrpas penodol,

casglu a choladu ffeithiau,
a rhoi trefn ar wybodaeth

Trosolwg o’r unedau

Uned 1: Tuag at ddiffiniad

1. Beth ydy’r arfer orau o
ran addysgu darllen?

2: Ydyn ni’n dilyn arferion
cyfredol ac arferion
ysgolion tebyg?

3: Beth ydy darllen?
4: Darllen er mwyn deall
5: Diffinio’r sgiliau

Uned 2: Datblygu’r sgiliau

1. Rhagfynegi gan grŵp
2: Gwneud penderfyniadau

cyflym
3: Darllen i ddod o hyd i

wybodaeth benodol
4: Trafodaeth gyffredinol

Uned 3: Dealltwriaeth:
chwilio am ystyr

1. Beth ydy ‘dealltwriaeth’?
2: Dealltwriaeth fel proses
3: Yr ymarfer darllen a deall
4: Gosod cwestiynau
5: Defnyddio’r canllaw ar

osod cwestiynau
6: (dewisol) Datblygu sgiliau

gosod cwestiynau

Uned 4: Darllen ar y cyd a
darllen dan arweiniad

1. Darllen ar y cyd
2: Darllen dan arweiniad
3: Pa nodweddion y dylid eu

haddysgu?
4: Beth ydy’r gwahaniaeth

rhwng darllen ar y cyd a
darllen dan arweiniad?

5: Gweithredu un
strategaeth

Uned 6: Trawsieithu

1: Beth ydy trawsieithu?
2: Pam mae trawsieithu’n

bwysig?
3: Cymryd nodiadau
4: Cyflwyno trawsieithu i

ddysgwyr
5: Trawsieithu gyda

thestunau hwy neu nifer
o destunau

Uned 5: Mynd i’r afael â’r
testun: dulliau gweithredol

1a: Gweithdrefn cyfannu
1b: Technegau llithr ddarllen
2: Paratoi darnau
3: Gweithgareddau

dilyniannu
4: Modelu graffig

Addysgu
darllen
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Ar gyfer pwy mae’r ddogfen hon?

Mae’r ddogfen hon wedi’i chynllunio i’w ddefnyddio ar gyfer HMS
mewn ysgolion neu HMS ar sail clwstwr ym mhynciau Cymraeg a
Saesneg y cwricwlwm cenedlaethol yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3,
neu ar gyfer hybu iaith a llythrennedd ar draws y cwricwlwm yn unol
â’r Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008). Fe allai gael ei ddefnyddio gan:

• athrawon y Gymraeg a’r Saesneg
• pob athro/athrawes pwnc/dosbarth mewn ysgolion cynradd,

arbennig neu uwchradd
• cynorthwywyr dysgu sy’n gweithio i wella sgiliau darllen
• cydlynwyr llythrennedd
• uwch reolwyr sy’n gyfrifol am iaith a llythrennedd ar draws y

cwricwlwm
• swyddogion cynghori awdurdodau lleol (ALl)
• tiwtoriaid hyfforddiant ac addysg gychwynnol athrawon (HAGA).

Er efallai bod y canllaw yn fwyaf pwysig i athrawon/cydlynwyr y
Gymraeg a’r Saesneg, mae’n berthnasol i bob athro/athrawes mewn
ysgolion cynradd, arbennig ac uwchradd fel y gellir ei ddefnyddio i
hysbysu pob athro/athrawes am ffyrdd o wella darllen dysgwyr, beth
bynnag fo’u pynciau arbenigol. Dylai’r gwaith hwn gael ei arwain
gan y cydlynydd llythrennedd a’i gefnogi gan yr uwch dîm rheoli gan
dynnu ar arbennigedd athrawon iaith lle bo hynny’n bosib. Gallai hyn
helpu i fynd i’r afael â’r broblem a nodir yn Arfer orau mewn darllen
ac ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008) sy’n nodi:

‘…mewn tua thraean o ysgolion, yn enwedig ysgolion
uwchradd, nid yw’r gwaith i ddatblygu medrau cyfathrebu
disgyblion ar draws y cwricwlwm wedi datblygu digon o
hyd.’

Yn y modd hwn, bydd y mwyafrif o’r unedau’n briodol i’w defnyddio
gyda’r holl athrawon mewn ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig
lle y bydd eu pynciau’n cefnogi defnyddio ac atgyfnerthu’r sgiliau y
mae’r uned yn canolbwyntio arnyn nhw. Er enghraifft, gellid
defnyddio’r ddogfen os bydd proses hunanwerthuso ysgol wedi
dangos bod safon darllen dysgwyr yn broblem yn y Gymraeg, y
Saesneg neu mewn pynciau ar draws y cwricwlwm. Mewn ysgolion
Cymraeg neu ddwyieithog, mae’n bosibl mai fersiwn Gymraeg y
ddogfen fydd fwyaf defnyddiol ar gyfer y mwyafrif o’r unedau, gan
edrych ar yr unedau Saesneg am fwy o enghreifftiau. Mae adran ar
drawsieithu yn Uned 6 yn ymddangos yn y fersiwn Gymraeg yn unig.
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Mae pob uned wedi’i strwythuro fel y gellir ei darparu heb fod angen
i arweinydd y grŵp baratoi’n helaeth. Efallai mai’r cydlynydd
Cymraeg a/neu Saesneg mewn ysgol gynradd neu arbennig a/neu’r
pennaeth/penaethiaid adran priodol mewn ysgol uwchradd, aelod o
uwch dîm rheoli ysgol neu dîm cynghori’r ALl, neu diwtor mewn
hyfforddiant cychwynnol athrawon fydd yr arweinydd hwn.

Dylai datblygu sgiliau darllen fod yn rhan o strategaeth ysgol gyfan,
dylai gael ei arwain gan uwch athro/athrawes a dylai gynnwys pob
athro/athrawes yn yr ysgol. Mae’r pecyn yn anelu i ddarparu deunydd
a all ffurfio rhan o hyfforddiant ysgol gyfan mewn ysgol yn ogystal â
gwaith mewn ALI a sefydliadau hyfforddi athrawon. Mae’n hanfodol i
aelod o uwch dîm rheoli ysgol, ALI neu sefydliad addysgu a hyfforddi
athrawon fod yn gyfrifol am fonitro’r hyfforddiant a’r broses ddilynol
o werthuso’i effaith.
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Amcanion Beth ydych chi am ei gyflawni yn y sesiwn? Sut mae’n diwallu’r anghenion a
nodwyd? Sut bydd y sesiwn yn eich cynorthwyo i weithredu’r fframwaith sgiliau a
Chymraeg/Saesneg yn y cwricwlwm cenedlaethol a/neu ddarparu cyfarwyddyd i
athrawon pynciau eraill ar draws y cwricwlwm? Beth fydd y canlyniad?

Pa un o’r meini prawf llwyddiant hyn (neu eraill) sy’n berthnasol i’r uned a
ddefnyddir?

Mae athrawon yn dangos:

• dealltwriaeth gynyddol o’r angen i wella gwaith darllen dysgwyr
• dealltwriaeth gynyddol o’r modd y gellir addasu gofynion darllen i gyd-fynd ag

anghenion dysgu dysgwyr unigol
• ymwybyddiaeth gynyddol o amrywiaeth o strategaethau i addysgu darllen
• gwybodaeth gynyddol am ‘ffeithiau’/rheolau allweddol ynglŷn â darllen lefel

testun, brawddegau a geiriau
• mwy o hyder wrth ddefnyddio dulliau nad oedd yn gyfarwydd iddyn nhw cynt.

Amser Faint o amser sydd ar gael gennych? Mae’r mwyafrif o’r unedau hyn yn
cymryd rhwng 1½ a 2 awr i’w cwblhau. Gellir rhannu rhai’n sesiynau byrrach.
Peidiwch â cheisio gwneud gormod mewn un sesiwn. Penderfynwch faint o amser
rydych yn mynd i’w neilltuo ar gyfer pob un o’r tasgau a chadwch at eich
penderfyniad cyn belled â phosib.

Lleoliad Ble fyddai’r lle gorau i gynnal gweithgaredd HMS? A fydd seibiant? A oes
gennych chi gyfleusterau gwneud paned?

Adnoddau Bydd sydd ei angen arnoch? Rhestrir adnoddau penodol ar gyfer pob uned HMS.
Oes gennych chi ddigon o gopïau o’r adnoddau ar gyfer holl aelodau’r grŵp? Oes
angen papur, pennau lliwddangos, siartiau troi, uwchdaflunydd, cyfrifiadur,
taflunydd neu fwrdd gwyn rhyngweithiol arnoch? Oes gennych chi gopïau o
Orchmynion perthnasol y cwricwlwm cenedlaethol rhag ofn y bydd aelodau’r grŵp
yn dymuno cyfeirio atyn nhw?

Pa unedau Pa unedau sy’n fwyaf perthnasol i wahanol gynulleidfaoedd? Bydd angen
a seilio penderfyniadau ar anghenion a nodwyd trwy hunanwerthuso mewn
ddefnyddir? ysgolion neu grwpiau clwstwr. Er enghraifft, gallai’r holl athrawon mewn ysgol

gynradd neu holl aelodau adran y Gymraeg/Saesneg mewn ysgol uwchradd
ddefnyddio:

• pob uned ar ei phen ei hun dros gyfnod maith fel sesiynau min nos
• pob uned mewn tri neu bedwar diwrnod HMS heb ddysgwyr
• un neu ddwy uned i ddiwallu angen a nodwyd, e.e. Uned 6.

Defnyddio’r unedau ar gyfer HMS

Cyn defnyddio unrhyw un o’r unedau hyn, darllenwch drwy’r holl uned yn ofalus ac
ystyriwch y pwyntiau canlynol.
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Gallai grŵp clwstwr traws-gyfnod:

• ganolbwyntio i ddechrau ar Uned 10 fel rhan o ymarfer cymedroli
traws-gyfnod

• defnyddio unedau megis Uned 3 i sicrhau addysgeg gyffredin a negeseuon
cyson i ddysgwyr ar draws cyfnodau.

Gallai athrawon o bynciau ar draws y cwricwlwm mewn ysgol uwchradd
ddefnyddio:

• Uned 1–8 fel modd o ehangu eu dulliau addysgu eu hunain a chynorthwyo
dysgwyr i wella eu sgiliau darllen.

Cyflwyniad Sut byddwch chi’n dechrau’r sesiwn HMS? Oes angen i chi atgoffa pobl o
ddiben y sesiwn? Wnaethoch chi ofyn iddyn nhw wneud unrhyw beth ymlaen llaw
neu ddod â rhywbeth i’r cyfarfod?

Casgliad Sut byddwch chi’n cloi’r sesiwn HMS? Oes angen i chi grynhoi’r hyn a
ddysgwyd neu’r penderfyniadau a wnaed? Oes rhaid i chi ddosbarthu unrhyw
daflenni gwybodaeth neu adnoddau? Oes angen i chi gytuno ar y cam nesaf neu
awgrymu gweithgaredd dosbarth i’w gyflawni cyn y sesiwn nesaf?

Gwerthuso Beth ydy’r manteision i’r athrawon ac, yn y pen draw, i’r dysgwyr?
(ar ddiwedd I ba raddau y mae athrawon yn dangos:
y cyfnod

• dealltwriaeth gynyddol o’r angen i wella gwaith darllen dysgwyrHMS pan
• parodrwydd a gallu cynyddol i werthuso’u harferion eu hunainfydd
• dealltwriaeth gynyddol o’r modd y gellir addasu gofynion darllen i gyd-fynd agcanlyniadau

anghenion dysgu dysgwyr unigolar gael)
• ymwybyddiaeth gynyddol o amrywiaeth o strategaethau i addysgu darllen
• gwybodaeth gynyddol am ‘ffeithiau’/rheolau allweddol ynglŷn â darllen ar lefel

testun, brawddegau a geiriau
• mwy o hyder wrth ddefnyddio dulliau nad oedd yn gyfarwydd iddyn nhw cynt?

I ba raddau y mae dysgwyr o bob gallu:

• wedi cael budd o ddefnyddio amrywiaeth o fodelau ar gyfer darllen effeithiol
• wedi dod yn fwy cyfarwydd â nodweddion gwahanol fathau o darllen, yn

enwedig darllen anllenyddol
• wedi dod yn fwy cywir o ran gramadeg, sillafu ac atalnodi
• wedi cyrraedd safonau perfformiad uwch o ran darllen yn gyffredinol
• wedi dangos mwy o frwdfrydedd tuag at ddarllen?

Yn ystod y sesiwn HMS, sicrhewch eich bod yn cadw at yr amser a neilltuwyd. Sicrhewch fod
aelodau eich grŵp yn canolbwyntio ar y dasg dan sylw (mae’n hawdd iawn ymgolli mewn
trafodaethau hirfaith ac amherthnasol). Ceisiwch gynnwys pawb yn y tasgau a’r drafodaeth
ddilynol gan ganolbwyntio ar yr hyn y gellir ei wneud yn realistig.
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Uned 1: Tuag at ddiffiniad
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18 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Esbonio’r rhesymeg ar gyfer y canllaw hwn – i weithio tuag at ddiffiniad o
ddarllen a chytuno ar restr o uwch sgiliau darllen.

Amser: Tua 2 awr

Paratoi: Darllenwch y Cyflwyniad ac Uned 1 i gyd.

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r rhaglen(ni) astudio perthnasol ar gyfer
Darllen yng Ngorchymyn y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer y
Gymraeg/Saesneg a/neu’r gofynion darllen ar gyfer pynciau eraill y
cwricwlwm a’r Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008).

Dewch o hyd i ddata sy’n ymwneud â chyrhaeddiad yn y tri tharged
cyrhaeddiad ar gyfer y Gymraeg/Saesneg yn eich ysgol/clwstwr/ALl ar gyfer
y ddwy flynedd ddiwethaf, e.e. data Menter Cyfnewid Data Cymru (DEWi),
gwybodaeth o ysgolion cynradd fel rhan o’r cynllun trosglwyddo/pontio,
data ar berfformiad bechgyn/merched.

Dewch o hyd i ddata sy’n ymwneud â dysgwyr sy’n cael eu nodi fel y rhai
sy’n perthyn i’r grŵp targed ar gyfer cymorth llythrennedd Safonau
Ansawdd Sgiliau Sylfaenol.

Gwnewch lungopïau/sleidiau neu sleidiau uwchdaflunydd angenrheidiol.

Adnoddau: Copïau o Orchmynion y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer y
Gymraeg/Saesneg a/neu bynciau eraill y cwricwlwm cenedlaethol fel sy’n
briodol.

Copïau o gyhoeddiadau Estyn, Arfer orau mewn darllen ac ysgrifennu
disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008) a Rhannu arfer dda wrth ddatblygu
medrau llythrennedd disgyblion (Estyn, 2009) sydd ar gael ar y wefan yn
unig.

Copïau o’r Tablau 1 i 6 priodol o ddogfen Estyn Arfer orau mewn darllen ac
ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008) ar sleidiau
uwchdaflunydd/PowerPoint, i’w defnyddio gyda’r grŵp cyfan.

Copïau o ddata ar Daflen 1.2, wedi’i ddiweddaru yn ôl y gofyn.

Uned 1
Tuag at ddiffiniad
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Portffolio safoni’r ysgol/adran o waith Cyfnod Allweddol 3 a
gymedrolwyd yn y Gymraeg/Saesneg a/neu bynciau eraill lle bo’n
briodol.

Copïau caled o ddata ysgol/clwstwr/ALl a/neu’r wybodaeth hon ar
sleid uwchdaflunydd/PowerPoint.

Y cyfarpar TGCh sydd ei angen.

Copïau o Daflenni 1.1 i 1.8 ar gyfer pob aelod o’r grŵp.

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Beth ydy’r arfer orau o ran addysgu darllen?

Tasg 2: Ydyn ni’n dilyn arferion cyfredol ac arferion ysgolion tebyg?

Tasg 3: Beth ydy darllen?

Tasg 4: Darllen er mwyn deall

Tasg 5: Diffinio’r sgiliau

Gan ddefnyddio’r rhesymeg a geir yn y Cyflwyniad (Gweler Taflen 1.1),
cyflwynwch ganfyddiadau adroddiad Estyn, Arfer orau mewn darllen ac
ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008), i’r grŵp a thrafodwch.
Sut mae addysgu yn eich ysgol/clwstwr yn cymharu â’r canfyddiadau
hyn?

Cymerwch tua 10 munud.

Tasg 1 Beth ydy’r arfer orau o ran addysgu darllen?
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Tasg 2 Ydyn ni’n dilyn arferion cyfredol ac arferion ysgolion
tebyg?

Mae angen i athrawon fod yn ymwybodol o’r cyfoeth o ddata sydd ar
gael iddyn nhw, data sy’n eu galluogi i gymharu’r hyn sy’n digwydd yn
eu hysgol/clwstwr penodol â’r sefyllfa genedlaethol. Dydy’r data hwn
ddim o unrhyw werth os nad ydy e’n cael ei drosglwyddo i’r rhai y mae
angen iddyn nhw ei weld a’i ddefnyddio, a dylai uwch reolwyr
ddarparu a rhannu’r data hwn.

Gyda’r grŵp cyfan, edrychwch yn gyflym ar adrannau 32 i 39
(‘Safonau mewn Cymraeg a Saesneg yng Nghyfnod Allweddol 2 a
Chyfnod Allweddol 3’) yn Arfer orau mewn darllen ac ysgrifennu
disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008). Mae’r rhain yn cyflwyno’r darlun
cenedlaethol yn ystod y blynyddoedd diweddar gan ddefnyddio
canlyniadau o brofion yn y gorffennol lle y bo’n briodol yn ogystal â
gwybodaeth o arolygiad Estyn o ysgolion. Byddwch yn gweld, yn
gyffredinol, fod y gyfradd wella o flwyddyn i flwyddyn yn fach.
Edrychwch hefyd ar y data cenedlaethol ar Daflen 1.2, wedi’i
ddiweddaru yn ôl yr angen.

Sylwer: Gan mai athrawon sy’n gyfrifol am asesiadau ar ddiwedd y
ddau gyfnod allweddol bellach, dylai fod yn bosibl i ysgolion archwilio
perfformiad dysgwyr o ran y tri tharged cyrhaeddiad o’u cofnodion eu
hunain. Erbyn hyn mae data ysgol unigol ar gael yn hwylus a dylid ei
rannu â phob athro ac athrawes ac, fel rhan o’r cynllun pontio rhwng
yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd gysylltiedig, â chydweithwyr
mewn ysgolion uwchradd.

Gyda’r grŵp cyfan, cyflwynwch ddata am berfformiad dysgwyr yn eich
ysgol(ion)/ALl yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf o ran targedau
cyrhaeddiad unigol. Trafodwch:

• Beth mae hyn yn ei ddweud wrthych chi am berfformiad dysgwyr
mewn darllen? Ydy e wedi aros yn yr unfan, fwy neu lai neu a oes
cynnydd wedi bod? Oes gwahaniaeth mawr rhwng perfformiad
bechgyn a merched?

Cymerwch tua 15 munud.
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Mewn parau, ystyriwch y sylwadau ar ddarllen ar Daflen 1.3.

Nodwch beth rydych chi wedi ei ddarllen yn ystod yr wythnos hon.

Trafodwch beth ydy darllen yn eich barn chi a lluniwch eich diffiniad
eich hunain, gan wneud nodiadau ynghylch eich casgliadau.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 3 Beth ydy darllen?

Mae darllen yn broses gymhleth. Mae’n golygu mwy na darllen y
geiriau; mae’n golygu dod o hyd i’r ystyr y tu ôl i’r geiriau. Gallwn
dybio, ar gam, fod dysgwyr yn ddarllenwyr rhugl ond, mewn
gwirionedd, datgodio yn effeithiol y maen nhw, heb ddeall fawr ddim
o neges yr awdur.

Mewn parau, darllenwch y detholiadau o’r testunau cyhoeddedig ar
Daflenni 1.4 i 1.7.

Mae’r dasg hon yn eich gosod chi yn sefyllfa’r dysgwr-ddarllenydd.

Yn eich geiriau eich hun, lluniwch grynodeb byr o bob darn.

Nodwch p’un a oedd hyn yn hawdd neu’n anodd.

Cymerwch tua 15 munud.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch y gweithgaredd hwn a rhannwch eich
ymatebion.

Mae’n bosibl y bydd y cwestiynau canlynol yn ddefnyddiol:

• Pa ddarn(au) a achosodd yr anhawster mwyaf?
• Pam?
• Oedd rhai darnau yn codi ofn arnoch chi?
• Sut roeddech chi’n teimlo? Oeddech chi eisiau dal ati neu oeddech

chi’n teimlo fel rhoi’r gorau i’r gweithgaredd cyfan?
• Oedd iaith symbolaidd/pwnc-benodol/hen-ffasiwn ambell ddarn yn

dylanwadu ar eich dealltwriaeth ?
• Oeddech chi’n gallu darllen/datgodio’r geiriau – yn dawel a/neu ar

goedd – ond heb allu deall fawr ddim o’r testun?
• Oedd eich gwybodaeth a’ch profiad blaenorol yn ffactor pwysig?

Ydy’r gweithgaredd hwn wedi newid eich dealltwriaeth o bwrpas
darllen? Os ydy e, newidiwch eich diffiniad gwreiddiol.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 4 Darllen er mwyn deall
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Mewn parau/grwpiau bach, gofynnwch i aelodau’r grŵp weithio
drwy’r gweithgaredd canlynol, gan gymryd tua 10 munud.

• Gwnewch nodyn o bopeth rydych chi wedi’i ddarllen yn ystod yr
wythnos diwethaf.

• Beth oedd pwrpas y darllen?
• Beth ddeilliodd o’r darllen?
• Yng ngoleuni eich rhestr, ystyriwch y canlynol:

– Ydyn ni’n darllen pob testun yn yr un ffordd?
– Pa fath o sgiliau rydyn ni’n eu defnyddio wrth ddarllen i

wahanol bwrpasau, e.e. wrth ddarllen rysáit, chwilio am enw
mewn llyfr ffôn, chwilio am rywbeth ar y rhyngrwyd, dewis llyfr
o lyfrgell, defnyddio amserlen drenau neu ddarllen testun
astudio?

• Gwnewch nodyn o’ch ymatebion.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch eich canfyddiadau a choladwch nhw
gan ddefnyddio siart droi, bwrdd, uwchdaflunydd neu fwrdd gwyn.

Cytunwch ar restr o uwch sgiliau darllen sydd eu hangen ar
ddarllenydd er mwyn darllen y math o ddeunydd y mae angen i ni ei
ddarllen yn ein bywyd bob dydd.

Cymharwch eich rhestr â’r awgrymiadau ar Daflen 1.8, o’r Cyflwyniad.
Gwnewch nodyn o’r pethau sy’n debyg ac yn wahanol a thrafodwch
nhw.

Cymerwch tua 40 munud.

Tasg 5 Diffinio’r sgiliau
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Mae tystiolaeth ddiweddar o adroddiad Estyn, Arfer orau mewn darllen ac
ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (Estyn, 2008) yn dangos y canlynol:

• Yn y ddau gyfnod allweddol, mae dysgwyr yn datblygu medrau darllen
datblygedig orau trwy ddarllen ystod o destunau ffuglen a darnau
anllenyddol sydd wedi’u hysgrifennu ar gyfer gwahanol bwrpasau a
chynulleidfaoedd.

• Mae dysgwyr yn cyflawni safonau uchel wrth ddarllen pan fydd staff yn
defnyddio testunau diddorol i annog ymateb personol dysgwyr ac ymestyn eu
dealltwriaeth.

• Yn yr addysgu mwyaf effeithiol, mae staff yn defnyddio ystod o ddulliau, gan
gynnwys darllen ar y cyd, darllen mewn grŵp a darllen dan arweiniad i wella
rhuglder a medrau dealltwriaeth dysgwyr.

• Mae medrau darllen dysgwyr yn datblygu orau pan fydd staff yn dewis
testunau o ansawdd uchel. Mae hyn oherwydd bod ansawdd iaith y dysgwyr
eu hunain fel arfer yn ymwneud ag ansawdd yr hyn maen nhw’n ei ddarllen
a’i glywed. Mae testunau hefyd yn cynnwys ystod o gyfryngau, fel fideos,
tapiau sain a chylchgronau arbenigol sy’n herio’r dybiaeth fod darllen yn
ymwneud â llyfrau yn unig.

• Yn yr arfer orau, mae staff:
– yn helpu dysgwyr i ddod yn ddarllenwyr craff, sy’n gallu llunio barnau am

ystyr, cywirdeb ac ansawdd yr hyn maen nhw’n ei ddarllen
– yn annog dysgwyr i ddarllen yn eang er pleser a datblygu arferion darllen

hamdden sy’n hanfodol ar gyfer bywyd
– yn galluogi dysgwyr i ddarllen mewn gwahanol ffyrdd at wahanol

bwrpasau, fel chwilio am benawdau a geiriau allweddol, ystyried
dehongliadau gwybodaeth amgen a rhagweld ymateb cymeriad i
ddigwyddiadau mewn naratif

– yn helpu dysgwyr i gaffael ystod o strategaethau adfer gwybodaeth, fel
defnyddio mynegeion a systemau TGCh

– yn gwneud defnydd da o fentrau fel ‘Cysgodi Medal Carnegie’ a
‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’ Sgiliau Sylfaenol Cymru i gymell dysgwyr i
ddarllen.

Taflen 1.1

Uned 1
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Canlyniadau Cyfnod Allweddol 2 yn ôl pwnc a tharged cyrhaeddiad,
2000–2009 – canran y disgyblion sy’n cyrraedd Lefel 4

Canlyniadau Cyfnod Allweddol 3 yn ôl pwnc a tharged cyrhaeddiad,
2000–2009 – canran y disgyblion sy’n cyrraedd Lefel 5

Sylwer: Bydd angen diweddaru’r data hwn yn ystod y blynyddoedd i ddod – gweler
www.statswales.wales.gov.uk/index_cy.htm

Blwyddyn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pwnc

Saesneg 69.4 73.3 75.8 76.1 76.6 79.3 78.6 78.6 79.8 81.0

Saesneg – Llafaredd 79.1 79.1 80.6 81.8

Saesneg – Darllen 78.4 78.5 79.9 80.8

Saesneg – Ysgrifennu 73.3 72.5 73.2 74.2

Cymraeg 66.4 69.6 73.6 75.6 76.7 76.3 75.5 72.8 77.0 79.9

Cymraeg – Llafaredd 79.4 76.0 79.9 82.8

Cymraeg – Darllen 76.0 73.4 77.0 80.1

Cymraeg – Ysgrifennu 65.1 64.1 67.7 70.8

Blwyddyn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pwnc

Saesneg 62.6 63.2 64.1 64.7 66.8 67.2 67.8 68.6 69.5 70.6

Saesneg – Llafaredd 69.5 70.8

Saesneg – Darllen 69.0 69.7

Saesneg – Ysgrifennu 65.5 65.3

Cymraeg 71.8 70.5 71.6 73.7 73.1 74.9 71.9 72.6 72.3 75.1

Cymraeg – Llafaredd 73.6 78.0

Cymraeg – Darllen 70.5 73.1

Cymraeg – Ysgrifennu 68.2 68.2

Taflen 1.2

Uned 1
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Y mae darllen yn gyfrwng ieithyddol unigryw am ei fod, yn y pen draw, yn
dibynnu’n llwyr ar ddehongliad y darllenydd o eiriau ysgrifenedig.

Cymraeg ar gyfer 5 i 16 oed (yr Adran Addysg a Gwyddoniaeth/y Swyddfa
Gymreig, 1989)

Taflen 1.3

Uned 1

Mae darllen yn arf grymus;
rydych yn ei reoli ac yn
gwneud penderfyniadau
hyddysg.

Mae darllen yn ymwneud
â dod o hyd i wybodaeth.

Mae darllen yn golygu
gweld y byd drwy lygaid
eraill, gan ehangu eich
gorwelion.

Mae darllen annibynnol yn
hanfodol i ddatblygu
sgiliau darllen.

Y mae byd eang print yn
cyfoethogi iaith y
darllenwyr. (Cymraeg ar
gyfer 5 i 16 oed, yr Adran
Addysg a Gwyddoniaeth/y
Swyddfa Gymreig, 1989)

Mae darllen yn ymwneud
â gofyn cwestiynau am
destun printiedig – gan
amrywio o farddoniaeth i
restrau prisiau.

Mae darllen yn ffordd o
ymweld â bydoedd eraill,
yn y gorffennol, y
presennol a’r dyfodol.

Mae darllen yn bwydo’r
ymennydd a’r dychymyg.

Mae llawer math o
ddeunyddiau ar gael i’w
darllen ond mae’n
hanfodol bod y dysgwyr
yn mynd ati i ymwneud â
llenyddiaeth.
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Taflen 1.4

Uned 1

Darllenwch y darn hwn, a pharatowch grynodeb byr.

Dim dirywiad – y Gymraeg yn ddiogel

Does dim angen poeni am ddirywiad yr iaith Gymraeg, yn ôl myfyriwr ymchwil
o Brifysgol Bangor sydd wedi bod yn dadansoddi sgyrsiau’r Cymry.

Yn ôl Peredur Davies, doedd gramadeg yr iaith yn y sgyrsiau “ddim yn dangos
arwyddion o ddirywiad.”

Mae’r iaith yn annhebygol iawn o farw, meddai oni bai bod y sefyllfa’n newid
rhyw dro.

Mae cronfa ddata ‘Siarad’ yn cynnwys dros 40 awr o sgyrsiau gan bobol sy’n
medru’r Gymraeg a’r Saesneg.

Y casgliad yma o sgyrsiau Cymraeg gan Brifysgol Bangor yw’r fwya’ sydd wedi
cael ei rhyddhau erioed.

“Ddaethon ni at ein gilydd yn 2005, ac yna cael gafael ar bobol i roi sgyrsiau
anffurfiol, ac yna rhoi analysis ar y data – a’i trawsgrifio nhw i gyd,” eglura
Peredur Davies, sy’n fab i Gareth Glyn Radio Cymru.

Roedd 150 o siaradwyr Cymraeg yn rhan o’r ymchwil – pobol o wahanol
gefndiroedd ac oedran yn cael sgyrsiau anffurfiol gyda’i gilydd, mewn parau
neu grwpiau bychain.

Yna cafodd y sgyrsiau eu trawsgrifio’n llawn, gydag ystyr pob gair unigol yn
cael ei egluro, ac yna’u cyfieithu i’r Saesneg, fesul brawddeg.

“Roedd y sgyrsiau’n amrywio o ran oed y bobol a’u lleoliadau, a doedd y
defnydd o’r Saesneg ddim yn rheolaidd ym mhob sgwrs. Roedd yna
amrywiaeth,” eglura Peredur Davies.
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Taflen 1.4 (parhad)

Uned 1

Lefelau bratiaith yn isel

“Doedd y canran o’r defnydd o Saesneg o fewn y sgyrsiau byth yn uchel,”
meddai Peredur Davies.

“Ar yr ucha’, roedd tua 10% o’r geiriau yn Saesneg – i’w gymharu gyda
Sbaeneg/Saesneg yn America, roedd lot llai o eiriau Saesneg.”

Mae’r gronfa ddata ar gael i’w llwytho i lawr am ddim ar wefan Talkbank –
www.talkbank.org

Mae’r wefan hon yn cynnwys archif ddwyieithog o lawer o wahanol wledydd,
a gyflwynwyd gan dimau ymchwil o bob rhan o’r byd.

“Gall unrhyw un wneud defnydd ohono,” meddai Peredur Davies.

“Os oes unrhywun eisiau edrych ar ddylanwad addysg ar y Gymraeg, byddai
modd defnyddio’r data. Mae hyn yn wir at unrhywbeth.”

Mae’r data hefyd o fudd i ddysgwyr, meddai Peredur Davies, “yn enwedig i
diwtoriaid os ydyn nhw eisiau gweithio allan beth ydy’r gwahaniaeth rhwng y
ffordd y mae’r di-Gymraeg a’r uniaith Gymraeg yn cynhyrchu brawddegau.”

Mae cymaint o wahaniaeth rhwng Cymraeg llafar a Chymraeg ysgrifenedig,
meddai.

“Mae’r data yn gallu dangos yr iaith fyw sy’n cael ei defnyddio, yn lle troi at y
phrase books,” meddai Peredur Davies.

Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar orffen ei Phd cyn cyhoeddi llyfr yn sôn am y
newid gramadegol ieithyddol ar draws y byd, “a dw i’n gobeithio cyhoeddi llyfr
yn sôn am y newid gramadegol ieithyddol ar draws y byd.”

Golwg, Mawrth 9, 2009: Llinos Dafydd, tudalen 11
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Uned 1

Taflen 1.5

Darllenwch y darn hwn a pharatowch grynodeb byr.

Pregethwr: Pennod 12, Adnodau 1–10

Cofia dy greawdwr yn nyddiau dy ieuenctid, cyn i’r dyddiau blin ddod, ac i’r
blynyddoedd nesáu pan fyddi’n dweud, “Ni chaf bleser ynddynt.” Cofia
amdano cyn tywyllu’r haul a’r goleuni, y lloer a’r sêr, a chyn i’r cymylau
ddychwelyd ar ôl y glaw. Dyma’r dydd pan fydd ceidwaid y tŷ yn crynu, a
dynion cryf yn gwargrymu; pan fydd y merched sy’n malu yn peidio â gweithio
am eu bod yn ychydig, a phan fydd golwg y rhai sy’n edrych trwy’r ffenestri
wedi pylu; pan fydd y drysau i’r stryd wedi cau, a sŵn y felin yn distewi; pan
fydd dyn yn cael ei ddychryn gan gân aderyn, am fod yr holl adar a ganai wedi
distewi; pan fydd dynion yn ofni llecyn uchel a pheryglon ar y ffordd; pan fydd
y pren almon yn gwynnu, a cheiliog y rhedyn yn ymlusgo’n feichus, a’i chwant
heb ei gyffroi; pan fydd dyn ar fynd i’w gartref bythol, a’r galarwyr yn crynhoi
yn y stryd. Cofia amdano cyn torri’r llinyn arian a darnio’r llestr aur, cyn
malurio’r piser wrth y ffynnon a thorri’r olwyn wrth y pydew, cyn i’r llwch fynd
yn ôl i’r ddaear lle bu ar y cychwyn, a chyn i’r ysbryd ddychwelyd at y Duw a’i
rhoes. “Gwagedd llwyr,” meddai’r Pregethwr, “gwagedd yw’r cyfan.”.

Crynodeb

Yn ogystal â’i fod ef ei hun yn ddoeth, yr oedd y Pregethwr yn dysgu deall i’r
bobl, yn pwyso a chwilio, ac yn gosod mewn trefn lawer o ddiarhebion.
Ceisiodd y Pregethwr gael geiriau dymunol ac ysgrifennu geiriau cywir mewn
trefn.

Darn o Lyfr y Pregethwr, Pennod 12, Adnodau 1–12, Y Beibl.
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Taflen 1.6

Uned 1

Darllenwch y darn hwn a pharatowch grynodeb byr.

‘Yd oed gynt yn Rufein marchawc a’e lys wrth ystlys y gaer. A dydgweith ŷd oed
twrneimeint ac ymwan yrwng y marchogyon. Sef a wnaeth yr amherotres a’e
thylwyth, mynnet hyt ar uan y gaer y edrych ar yr ymwan, heb adaw undyn yn
y llys onyt vn mab y marchawc, yn kyscu y mywn crut, a’e vilgi yn gorwed yn y
ymyl. A chan weryrat y meirch, ac angerd y gwyr, a thrwst y gwaewyr yn kyflad
wrth y taryaneu eurgrwydyr, y deffroes sarff o uur y kastell, a chyrchu neuad y
marchawc. Ac arganuot y mab yn y krut, a dwyn ruthur idaw. A chynn ymgael
ac ef, bwrw o’r milgi buanllym neit idi. A chan eu hymlad ac eu hymdaraw,
ymchoelut y crut a’e wyneb y waeret, a’r mab yndaw. A’r ki buanllym bonhedic
a ladawd y sarff, a’e gadaw yn drylleu man yn ymyl y krut.
A phan doeth yr arglwydes y mywn ac arganuot y ki a’r krut yn waetlyt, dyuot
yn erbyn y marchawc y dan leuein a gweidi y gwynaw rac y ki a ladyssei y un
mab. A’r marhawc trwy y lit a ladawd y ki. Ac yr didanu y wreic, ef a deuth y
edrych y uab. A phan deuth, ŷd oed ymab yn holliach y dan y crut a’r sarff yn
ddrylleu man yn y ymyl. Ac yna ŷd aeth yn drwc ar y marchawc llad ki kystal a
hwnnw o eir ac annoc y wreic. Velly y deruyd y titheu o lad dy vab o guhudet
ac annoc dy wreic.’

Canis, o Chwedleu Seith Doethon Rufein o Lyfr Coch Hergest, gol. Henry Lewis,
Coleg y Brifysgol, Abertawe, Hughes a’i Fab, 1925, Atgynhyrchwd trwy ganiatâd
Hughes a’i Fab/S4C
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Taflen 1.7

Uned 1

Darllenwch y darn hwn a pharatowch grynodeb byr.

L’Automne (Lamartine)

Salut! bois couronnés d’un reste de verdure!
Feuillages jaunissants sur les gazons épars!
Salut, derniers beaux jours! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plaît à mes regards.

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire;
J’aime à revoir encore, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois.

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
À ses regards voilés je trouve plus d’attraits:
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais.

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encore, et d’un regard d’envie
Je contemple ses biens dont je n’ai pas joui.

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme aux bords de mon tombeau!
L’air est si parfumé! la lumière est si pure!
Aux regards d’un mourant le soleil est si beau!

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel:
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-il une goutte de miel!

Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu!
Peut-être dans la foule une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu!…

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphyre;
À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux;
Moi, je meurs; et mon âme, au moment qu’elle expire,
S’exhale comme un son triste et mélodieux.
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Uwch sgiliau darllen

Wrth ddarllen i wahanol bwrpasau, bydd y darllenwyr rhugl ac effeithiol yn
datblygu ac yn mireinio gwahanol strategaethau sy’n eu galluogi i:

• ddarllen ar goedd i eraill ac iddyn nhw eu hunain.
• craff ddarllen wrth amsugno gwybodaeth
• darllen yn drwyadl wrth ystyried testun ymestynnol
• cip ddarllen i gael argraff gyffredinol
• llithr ddarllen rhan o destun
• darllen yn ddychmygus wrth ddelweddu neu ail-greu pethau neu sefyllfaoedd

a ddisgrifiwyd
• darllen yn ymatebol ac yn weithredol wrth ragweld i ba gyfeiriad y bydd

naratif neu ddadl yn mynd, neu wrth ddilyn set o gyfarwyddiadau
• darllen yn feirniadol wrth asesu cryfder barn neu ddadl
• darllen yn ddadansoddol wrth ddadansoddi’r defnydd y mae’r awdur yn ei

wneud o iaith
• darllen yn werthfawrogol, gan gydnabod dawn yr awdur i ddefnyddio

syniadau, technegau ac effeithiau
• ystyried safbwynt awdur wrth darllen, gan wahaniaethu rhwng ei safbwynt ef

neu hi ac ymddygiad ac agweddau cymeriad mewn testun llenyddol
• sylweddoli nad ydy testun bob amser yn golygu’r hyn y mae’n ei ddweud,

gan ddeall natur eironi, tuedd ac amwysedd a derbyn bod sawl lefel o ystyr
• dewis ffynonellau priodol a darllen er mwyn cael gwybodaeth o nifer o

destunau, gan nodi pwyntiau allweddol, coladu gwybodaeth, gwneud
cymariaethau a chyfosod deunydd o wahanol ffynonellau

• gwerthuso’r hyn sy’n cael ei ddarllen o ran ansawdd, effaith a dibynadwyedd.

Taflen 1.8

Uned 1
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Uned 2: Datblygu’r sgiliau
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34 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Meithrin dealltwriaeth o’r sgiliau sy’n cael eu defnyddio wrth ddarllen i
wahanol bwrpasau.

Amser: Tua 1½ awr

Paratoi: Darllenwch Uned 2 i gyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r holl ddeunyddiau a thasgau,
yn enwedig rôl arweinydd y grŵp yn Nhasg 1.

Gwnewch gopïau o Daflenni 2.2, 2.3 a 2.4 i bob aelod o’r grŵp.

Paratowch sleidiau/tryloywluniau uwchdaflunydd o gynnwys Taflen 2.1.

Adnoddau: Sleidiau/tryloywluniau o’r darn ar Daflen 2.1. Yn ddelfrydol dim ond dwy
adran a ddylai fod ar bob sleid/tryloywlun.

Copïau o Daflenni 2.2 a 2.3, naill ai i’w defnyddio ar fwrdd gwyn
rhyngweithiol neu gopi caled ar gyfer pob aelod o’r grŵp.

Copi o Daflen 2.4 i bob aelod o’r grŵp.

Taflunydd/bwrdd gwyn/uwchdaflunydd.

Papur ac offer ysgrifennu.

Uned 2
Datblygu’r sgiliau

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Rhagfynegi gan grŵp

Tasg 2: Gwneud penderfyniadau cyflym

Tasg 3: Darllen i ddod o hyd i wybodaeth benodol

Tasg 4: Trafodaeth gyffredinol
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Tasg darllen ar y cyd ydy hon, sy’n galluogi’r darllenwyr i drafod darn
anghyfarwydd o destun, fesul adran, gan ddyfalu ei ystyr, rhagfynegi
ynghylch beth allai ddigwydd nesaf, ond gan gyfiawnhau eu sylwadau
a’u rhagfynegiadau bob amser drwy gyfeirio at giwiau/tystiolaeth yn y
testun. Wrth i adrannau gael eu datgelu fesul darn, ac wrth i aelodau’r
grŵp gael rhagor o wybodaeth, bydd prawf yn cael ei roi ar y
damcaniaethau ac fe fydd y syniadau yn cael eu hategu neu’n cael eu
gwrthod.

Gweithiwch gyda’r grŵp cyfan.

Dangoswch yr adrannau o’r testun ar Daflen 2.1, gan ddatgelu un
adran ar y tro, yn eu trefn, gan ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol
neu feddalwedd cyflwyno addas. Caniatewch i aelodau’r grŵp ddarllen
a thrafod pob adran o’r testun yn fanwl.

Mae’n bosibl y bydd y cwestiynau canlynol yn ddefnyddiol:

• Am beth y mae’r testun yn sôn?
• Ble mae’r stori’n digwydd?
• I ba raddau y mae profiad blaenorol yn dylanwadu ar eich

dealltwriaeth?
• Pa eiriau sy’n bwysig yn y testun a pha gysylltiadau rydyn ni’n eu

gwneud pan fyddwn ni’n eu darllen nhw?
• Yn eich barn chi, beth fydd yn digwydd nesaf?

Wrth i chi fynd drwy’r testun, bydd yn ddefnyddiol gofyn:

• Wrth i chi ddarllen ymhellach, ydy’ch canfyddiadau am yr hyn sy’n
digwydd yn newid?

• Os felly, pam?

Tasg 1 Rhagfynegi gan grŵp

Cyflwyniad

Mae’n bwysig addysgu dysgwyr bod gwahanol fathau o ddarllen yn
addas ar gyfer gwahanol bwrpasau. Mae angen i ddysgwyr wybod yn
reddfol pa fath o strategaeth ddarllen y dylen nhw ei mabwysiadu
wrth iddyn nhw ddarllen fel rhan o amrywiaeth o weithgareddau ar
draws y cwricwlwm cyfan ac o ddydd i ddydd.

Mae’r tasgau yn yr uned hon yn ceisio gorfodi’r darllenwyr i feddwl
am yr hyn maen nhw’n ei wneud yn reddfol wrth ddarllen.
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Drwy arafu’r broses ddarllen fel hyn, byddwch yn tynnu sylw at y
gwahanol sgiliau sy’n cael eu defnyddio gan y darllenwyr effeithiol,
gweithredol, fel:

• rhagfynegi
• dod i gasgliadau
• gwneud cysylltiadau â phrofiad blaenorol
• gwneud cysylltiadau â gwybodaeth flaenorol.

Mae rhagfynegi gan grŵp neu ddosbarth cyfan yn fath o ddarllen ar y
cyd ac mae’n gweithio’n dda yn yr ystafell ddosbarth, yn enwedig fel
dull o gyflwyno testun, pwnc neu uned o waith newydd. Mae’n bosibl
ei ddefnyddio gyda dysgwyr o bob oed neu allu, o’r Cyfnod Sylfaen i
Safon Uwch, ôl-16. Trafodwch werth y dechneg hon â’r grŵp cyfan ac
ystyriwch pryd y gallech chi ei defnyddio gyda dysgwyr yng Nghyfnodau
Allweddol 2 a/neu 3 mewn Cymraeg/Saesneg a/neu unrhyw un o
bynciau eraill y cwricwlwm. Ystyriwch yn benodol sut gallech chi ei
defnyddio gyda thestunau anllenyddol a rhannwch eich syniadau. Bydd
Uned 3 yn ymdrin â darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad mewn
manylder.

Cymerwch tua 35 munud.

Rhowch yr wybodaeth ar Daflenni 2.2 a 2.3 i bob aelod o’r grŵp.
Gofynnwch iddyn nhw benderfynu pa wyliau sydd orau, a nodi sut
maen nhw’n prosesu’r wybodaeth i wneud penderfyniad, h.y. pa
sgiliau maen nhw’n eu defnyddio.

Cymerwch un funud yn unig.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch sut aethon nhw i’r afael â’r dasg.

• Ym mha ffordd yr effeithiodd y terfyn amser ar y modd aethon nhw
ati i ddarllen y testun?

• Wrth iddyn nhw chwilio am wybodaeth, ar beth wnaethon nhw
ganolbwyntio (e.e. print trwm, is-benawdau, priflythrennau,
ffigurau, geiriau penodol)?

• Pa sgiliau ddefnyddion nhw?

Cymerwch cyfanswm o 15 munud.

Tasg 2 Gwneud penderfyniadau cyflym
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Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp:

• ddarllen Taflen 2.4, sef darn o Cymraeg: Canllawiau ar gyfer
Cyfnodau Allweddol 2 a 3, (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008)

• dod o hyd i wybodaeth am y defnydd sy’n cael ei wneud o
ddisgrifiadau lefel

• ysgrifennu crynodeb byr o’r wybodaeth.

Cymerwch 15 munud yn unig.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch sut aethon nhw i’r afael â’r dasg hon.

• Pa brosesau ddefnyddion nhw?
• Oedd y sgiliau y defnyddion nhw yn debyg neu’n wahanol i’r rhai a

ddefnyddion nhw yn Nhasg 2?
• Wnaethon nhw fwrw golwg cyflym drwy’r testun cyfan i ddechrau;

wedyn chwilio drwy unrhyw ran a oedd yn ymwneud â disgrifiadau
lefel; wedyn darllen y testun yn fanylach i ddeall neges yr awdur?

• Oedd yn rhaid iddyn nhw ailddarllen y testun i sicrhau eu bod nhw
wedi’i ddeall yn llawn?

• Oedden nhw’n teimlo bod angen ystyried yr hyn roedden nhw’n
meddwl oedd neges yr awdur?

• Oedden nhw eisiau marcio’r testun mewn unrhyw ffordd?

Cymerwch 10 munud.

Tasg 3 Darllen i ddod o hyd i wybodaeth benodol

Adolygwch y tair tasg rydych wedi’u cyflawni yn ystod y sesiwn hon.
Mae’r grŵp wedi ystyried ffyrdd o wneud synnwyr o destunau
anghyfarwydd i wahanol bwrpasau drwy ragfynegi, bwrw golwg
cyflym drwy destunau, chwilio drwy destunau a darllen manwl – sgiliau
sy’n rhan annatod o ddarllen rhugl ac effeithiol.

Trafodwch sut gallwch chi sicrhau bod eich dysgwyr yn caffael y sgiliau
hyn ac yn deall pryd i’w defnyddio nhw.

Pa fathau o weithgareddau a gofynion ar draws y cwricwlwm fyddai’n
elwa petai eich dysgwyr yn defnyddio’r sgiliau hyn?

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 4 Trafodaeth gyffredinol
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Defnyddiwch y testun hwn i baratoi set o sleidiau/tryloywon ar gyfer Tasg 1 o
Uned 2. Dylech edrych ar bob adran ar wahân, felly dylech sicrhau bod digon o
ofod rhwng y brawddegau/paragraffau. Yn ddelfrydol, dylai pob adran, neu
ddwy adran ar y mwyaf, fod ar sleidiau/tryloywon gwahanol a’r print wedi’i
raddoli’n briodol.

1. Roedd e wedi cyrraedd o’i blaen. Mewn blazer a phâr o jîns glas golau a
ymddangosai’n newydd sbon. Crys glas, ond dim tei. Dwy esgid ddu, yn
sglein i gyd. Rhyw gymysgedd o’r ffurfiol a’r anffurfiol. Ffurfiol oedd ffurfiol
i Cliff bob amser.

2. Fyddai yntau byth yn mynd â hi allan am bryd o fwyd heb wisgo tei. Heno,
hi oedd yn mynd ag Emrys mas am damaid i’w fwyta.

3. Camodd tuag ati a chusanu ei grudd, gan fwynhau’r chwa bersawrus.
‘Dach chi’n dlws,’ meddai’n llawn edmygedd. ‘Mae sgert yn eich siwtio chi.’
‘Mae rhywun arall yn smart iawn, ‘fyd. ‘Ych chi wedi bod yn disgwyl yn
hir?’

4. ‘Mi wnes i gyrraedd cyn pryd,’ gwenodd gan rwbio’i ddwy esgid sgleiniog,
un yn erbyn y llall. ‘Dyn o flaen ei amsar, ia?’
Chwarddodd Paula gan werthfawrogi’i hiwmor. Roedd e mewn hwyliau
arbennig o dda, meddyliodd. Ddim yn bigog a dim arwydd o dristwch yn ei
lygaid.

5. ‘¡Bueno! Awn ni i mewn, ia?’ meddai gan agor y drws iddi.
‘Y... un funed,’ meddai Paula gan sefyll yn ei hunfan ar y palmant. ‘Beth
yw’r lle ‘na sy gyferbyn â ni? Tŷ bwyta yw e?’
‘Ia. El Restaurante Puerta Cristal,’ atebodd yn sychaidd.
‘Mae e i weld yn lle dymunol iawn.’
‘Dymunol? Peidiwch â sôn, dyna i le bydd y bobol hynny sy’n gweithio i’r
llywodraeth yn mynd. Lladron mewn geiria erill.’

6. ‘Wy’n cymryd nad ‘ych chi wedi bod yno, ‘te!’
‘Naddo, erioed!’ arthodd.
‘Wel, ga i’r pleser o fynd â dyn sydd â llyged gonest ‘na am bryd o fwyd?’

7. ‘I nacw? Wn i ddim, wir. Mi fyddai mynd i le fel’na yn erbyn f’egwyddor i.
A pheth arall, mi wnaiff pryd o fwyd yn y Puerta Cristal gostio ffortiwn i
chi!’ ‘O, dewch, dim ond am unweth,’ perswadiodd Paula. ‘Fi fydd yn talu,
wedi’r cwbwl.’

8. ‘Merch o’r byd cyntaf sy’n siarad, rŵan!’
‘Ie, falle. Ond rhywun sy isie dangos ei gwerthfawrogiad o’r hyn ‘ych chi
wedi’i neud. Dyna’r unig ffordd sy gyda fi o ddweud diolch yn fawr.’

Taflen 2.1

Uned 2
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9. Rhwbiodd Emrys ei ên am ennyd. ‘O’r gora, ‘ta. Chi sy’n ennill y tro hwn.
Ond mae ‘na amod…’
Beth ‘ych chi’n feddwl?’
‘Ein bod ni’n dau’n mynd i mewn ar delerau da a’ch bod chi’n galw Emrys
arna i…’
‘A chithe’n fy ngalw inne…’
‘Yn Polagata!’ gwenodd yn ddireidus.

10. ‘ ‘Sneb arall ar wyneb y ddaear yn ‘y ngalw i wrth yr enw yna!’
‘Wel, mae o’n perthyn i ni, felly. Dim ond i ni’n dau.’

11. ‘Mae’n rhaid i fi gyfadde ei fod e’n swno’n felys yn dod o wrthoch chi…’
‘Ti, ia?’
‘Iawn …ti!’.
Croesodd y ddau y stryd fawr a gafaelodd yn ei phenelin.

Darn o bennod 7, Glas gan Hazel Charles Evans (Gwasg Carreg Gwalch, 2006).

Taflen 2.1 (parhad)

Uned 2
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Taflen 2.2

Uned 2

CYMRU22 Teithio PITT  

40

Darllenwch yr wybodaeth ar Daflen 2.2 a 2.3 yn gyflym. Dewiswch eich gwyliau gorau.
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Uned 2

CYMRU23 Teithio PITT

“Chwaethus a modern, 
saif Y Sylinna Cymru 
mewn man rhagorol 
ar draeth bendigedig”

41
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Taflen 2.4

Uned 2

Darn o Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008)

Mae’r rhaglenni astudio yn nodi’r cyfleoedd y dylid eu rhoi i ddysgwyr ym mhob
cyfnod allweddol, ac maen nhw’n darparu’r sail sy’n eich galluogi chi, fel
athrawon, i gynllunio gwaith dysgu ac addysgu. Mae’r rhaglenni astudio wedi’u
rhannu’n ddwy adran, sef Sgiliau ac Ystod. Mae’r adran Sgiliau yn rhestru’r
sgiliau y dylid eu datblygu mewn pwnc, ac mae’r adran Ystod yn nodi’r
cyfleoedd a’r cyd-destunau y dylid eu defnyddio i ddatblygu ac atgyfnerthu’r
sgiliau hynny.

Mae asesu ffurfiannol parhaus – asesu ar gyfer dysgu – yn hanfodol i addysgu
da. Drwy’r asesiadau y byddwch yn eu gwneud wrth addysgu, byddwch yn
casglu gwybodaeth helaeth am gryfderau eich dysgwyr, a’r meysydd mae angen
eu datblygu ymhellach. Byddwch yn defnyddio’r wybodaeth hon i’ch helpu i
gynllunio ar gyfer y camau nesaf yn eu dysgu. Bydd y dysgwyr hefyd yn dod i
ddeall nodau dysgu penodol a’r meini prawf llwyddiant sy’n gysylltiedig â nhw
fel eu bod, gyda’ch cymorth chi, yn medru datblygu eu gallu i hunanasesu ac
asesu cyfoedion. Wrth wneud hynny, bydd modd iddyn nhw weld ble maen
nhw arni ar hyn o bryd, gosod targedau a gweithio tuag atyn nhw, a darganfod
pryd neu os llwyddwyd i’w cyrraedd. Mae targedau unigol yn gysylltiedig â
gwella ansawdd gwaith dysgwyr, fel y nodir mewn adborth ffurfiannol, ac maen
nhw felly’n gysylltiedig â meini prawf llwyddiant ar gyfer tasgau penodol. Nid
yw disgrifiadau lefel yn dargedau effeithiol am eu bod yn disgrifio cyrhaeddiad
ar draws ehangder y rhaglen astudio ar ddiwedd cyfnod allweddol.

Drwy nodi disgwyliadau ar lefelau penodol a dilyniant yn y pwnc, gall
disgrifiadau lefel helpu i lywio eich gwaith cynllunio, addysgu ac asesu yng
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3. Bydd tystiolaeth o waith asesu ar gyfer dysgu yn
dangos ble mae angen mwy o amser i atgyfnerthu’r dysgu ac yn dangos pryd
bydd dysgwyr yn barod i symud ymlaen. Efallai y byddwch am gadw rhywfaint o
dystiolaeth fel y gallwch drafod gwaith a dilyniant dysgwr gyda nhw a/neu
gydweithwyr neu rieni/warcheidwaid. Er hynny, nid yw cadw cofnodion sy’n
ddiangen o gymhleth neu gadw tystiolaeth fanwl am bob dysgwr yn ofyniad
statudol.

Swyddogaeth hanfodol disgrifiadau lefel yw eich helpu i lunio barn grynodol a
chytbwys am berfformiad cyffredinol dysgwr ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2
a 3. Nid yw disgrifiadau lefel wedi’u cynllunio i’w defnyddio i bennu lefel ar
gyfer darnau unigol o waith nac i gynhyrchu data bob hanner tymor neu bob
tymor. Dim ond ar ddiwedd y cyfnod allweddol y byddwch wedi casglu digon o
wybodaeth am berfformiad dysgwr ar draws ystod o waith, ac mewn
amrywiaeth o gyd-destunau, i’ch galluogi i lunio barn mewn perthynas â’r
disgrifiad lefel.

42
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Taflen 2.4 (parhad)

Uned 2

Hwyrach y bydd rhai dysgwyr wedi cyrraedd lefel uwch mewn rhai agweddau ar
y gwaith nag agweddau eraill, ac na fydd un disgrifiad lefel ar ei ben ei hun yn
cyd-fynd yn union â’u perfformiad. Mae hynny i’w ddisgwyl, ac mae’r ystod o
waith dysgwyr unigol sydd wedi’i gynnwys yn y deunyddiau hyn yn dangos sut i
lunio barn am y lefel sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad dysgwr dan
amgylchiadau o’r fath. I lawer o ysgolion/adrannau, mae datblygu proffiliau eu
dysgwyr eu hunain wedi bod o gymorth i safoni barn ar ddiwedd cyfnodau
allweddol. Mae’r proffiliau hynny hefyd yn helpu i gynnal dealltwriaeth gyffredin
o safonau pan maen nhw’n cael eu hadolygu’n flynyddol a’u diweddaru pan fo
angen.

Pan fydd barn yn cael ei llunio ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3, dylech
benderfynu pa ddisgrifiad lefel sy’n cyd-fynd orau â pherfformiad dysgwr. Y
nod yw cael barn gytbwys:

• sy’n seiliedig ar eich gwybodaeth am y modd mae’r dysgwr yn perfformio ar
draws ystod o gyd-destunau

• sy’n ystyried gwahanol gryfderau a meysydd mae angen eu datblygu ym
mherfformiad y dysgwr dan sylw

• a gaiff ei chymharu â disgrifiadau lefel cyfagos er mwyn sicrhau mai’r lefel y
tybir ei bod fwyaf priodol yw’r lefel sy’n cyd-fynd orau’n gyffredinol â
pherfformiad y dysgwr yn y targed cyrhaeddiad.

Mae deilliannau’r cwricwlwm cenedlaethol wedi’u hysgrifennu ar gyfer dysgwyr
sy’n gweithio islaw Lefel 1. Deilliannau anstatudol yw’r rhain, a bwriedir darparu
arweiniad ar gyfer eu defnyddio.
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Uned 3: Dealltwriaeth: chwilio am ystyr
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Nodau: Edrych ar y broses o ddeall.
Edrych ar ganllawiau ar osod cwestiynau.

Amser: 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 3 i gyd.

Ymgyfarwyddwch â’r deunyddiau a’r tasgau er mwyn i chi deimlo’n
hyderus i arwain y drafodaeth yn ôl yr angen.

Gwnewch gopïau o’r taflenni angenrheidiol i bob aelod o’r grŵp.

Paratowch dryloywlun/sleid o Daflen 3.3 os penderfynwch fynd drwyddi
gyda’r grŵp cyfan fel ymarfer darllen ar y cyd.

Adnoddau: Copïau o Daflenni 3.1 i 3.4 i bob aelod o’r grŵp.

Sleid/tryloywlun o Daflen 3.3.

Cyfarpar a ddewiswyd ar gyfer y sesiwn darllen ar y cyd.

Siart droi ac offer ysgrifennu addas.

Papur ac offer ysgrifennu.

Rhestr o uwch sgiliau darllen (o Uned 1) i gyfeirio atyn nhw, os bydd angen.

Uned 3
Dealltwriaeth: chwilio am ystyr

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Beth ydy ‘dealltwriaeth’?

Tasg 2: Dealltwriaeth fel proses

Tasg 3: Yr ymarfer darllen a deall

Tasg 4: Gosod cwestiynau

Tasg 5: Defnyddio’r canllaw ar osod cwestiynau

Tasg 6: (dewisol) Datblygu sgiliau gosod cwestiynau
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History 47Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mewn parau/grwpiau bach, trafodwch:

• beth ydy ‘dealltwriaeth’ ym marn aelodau’r grŵp
• pa ddefnydd a wneir o ‘ddealltwriaeth’/’darllen a deall’ yn yr

ystafell ddosbarth ar hyn o bryd.

Rhowch adborth i’r grŵp cyfan.

Lluniwch restr o ganfyddiadau ar y siart droi/bwrdd.

Cymerwch tua 10 munud.

Tasg 1 Beth ydy ‘dealltwriaeth’?

Cymharwyd y broses o ‘ddealltwriaeth’ ag adeiladu pontydd rhwng yr
hyn rydych chi’n ei ddarllen a’r hyn rydych chi’n ei wybod erbyn
diwedd y broses. Yn hynny o beth, mae’n debyg i broses datrys
problemau ac yn gofyn am ddull gweithredol.

Mewn parau, darllenwch y darn ar Daflen 3.1.

Darllenwch ef ar goedd. Ceisiwch ei ddeall.

Wedyn, darllenwch y cwestiynau ar Daflen 3.2 ac atebwch nhw.

Cymerwch tua 15 munud.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch i ba raddau roeddech chi’n gallu ateb y
cwestiynau er bod y darn hwn yn ddisynnwyr. Gall y cwestiynau
canlynol fod yn ganllaw defnyddiol i’r drafodaeth:

• Wrth ddarllen y darn am y tro cyntaf, oeddech chi’n deall unrhyw
beth?

• Sut cawsoch chi eich atebion?
• Oedd y ffaith bod y darn yn cydymffurfio â strwythurau

gramadegol arferol yn eich helpu i’w ddarllen a’i ‘ddeall’?
• I ba raddau y dylanwadodd yr wybodaeth yn y cwestiynau ar eich

dealltwriaeth?
• Pa ran y mae cystrawen (gramadeg) ac atalnodi yn ei chwarae o

ran deall y gair ysgrifenedig?
• Sut mae gwybodaeth am deuluoedd geiriau neu gysylltiadau

semanteg yn eich helpu i leihau ansicrwydd?
• Ydy’r gofod a roddwyd ar gyfer yr ateb yn effeithio ar hyd eich

ymateb?

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 2 Dealltwriaeth fel proses
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Noder: Mae’n eithaf posibl ateb y cwestiynau hyn, er bod y darn yn
cynnwys geiriau annealladwy, am fod y darllenydd yn dod â chryn
dipyn o wybodaeth am iaith i’r testun. Gall darllenydd ryngweithio hyd
yn oed â thestun fel hwn oherwydd mae’r math hwn o holi yn
galluogi’r darllenydd i ateb heb ddeall o gwbl.

Gyda’r grŵp cyfan, ystyriwch y datganiadau canlynol:

• Mae angen i’r rhan fwyaf o ddysgwyr ymgymryd ag ymarferion
darllen a deall yn rheolaidd fel rhan o’u gwaith iaith a gwaith mewn
pynciau eraill yn y cwricwlwm. Mae gwerslyfrau gwyddoniaeth, er
enghraifft, yn aml yn darparu darn sy’n esbonio set o ffeithiau,
proses neu ffenomen naturiol ac yna cyfres o gwestiynau i weld a
ydy’r darllennydd wedi deall y cynnwys.

• Mae’n bosibl ateb llawer o gwestiynau drwy chwilio am y darn
perthnasol sy’n cyd-fynd â’r cwestiwn a’i gopïo fel yr ateb. Does dim
angen i chi ddeall y testun i wneud hyn.

• Mae llawer o ymarferion fel hyn ond yn profi gwybodaeth ar y lefel
lythrennol ac yn gofyn bod dysgwyr yn dod o hyd i ffeithiau, fel y
nodwyd uchod, mewn darn penodol. Mae’r gallu hwn ar y lefel isaf
o’r hierarchaeth o sgiliau darllen. Dydy e ddim yn profi dealltwriaeth
mewn gwirionedd.

• Gall llawer o ddysgwyr ennill marciau uchel ar ymarferion darllen a
deall o’r math hwn ond heb fod ganddyn nhw unrhyw
ddealltwriaeth wirioneddol o’r darn (cymharwch eich sgôr o ateb y
cwestiynau ar Daflen 3.2).

• Dydy dealltwriaeth lythrennol ddim yn galluogi dysgwyr i ddefnyddio
gwybodaeth a phrofiad blaenorol na rhyngweithio â thestun na’i
ddehongli.

• Mae’r math o gwestiynau a ofynnir gan athrawon yn bwysig iawn.
Mae cwestiynau caeedig yn cyfyngu ar ymwneud y dysgwyr â’r
testun. Mae cwestiynau penagored yn annog dysgwyr i ddefnyddio
uwch sgiliau darllen megis dod i gasgliadau, rhagfynegi, datgan
hoffterau, cysylltu â phrofiad a gwybodaeth flaenorol at ati.

• Mae canolbwyntio ar gwestiynu yn gwbl gyson ag egwyddorion
datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu sy’n cael eu trafod yn y
Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008) a’r rhaglen ddatblygu y mae’r
Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS) yn ei
chyflwyno ar hyn o bryd.

• Mae gofyn y cwestiynau cywir yn hanfodol i ddeall testun.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 3 Yr ymarfer darllen a deall
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Gyda’r grŵp cyfan, ystyriwch y canllaw ar osod cwestiynau ar Daflen 3.3.
Trafodwch y goblygiadau ar gyfer gosod cwestiynau ym mhob pwnc
yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.

Cymerwyd yr hierarchaeth hon o sgiliau darllen o Dacsonomeg Barrett
yn Reading: Today and Tomorrow, Melnik Merritt (Gwasg Prifysgol
Llundain/Gwasg y Brifysgol Agored, 1972). Er ei fod dros 30 mlwydd
oed, mae’r tacsonomeg hwn yn dal i fod yn ganllaw defnyddiol i’r
mathau o gwestiynau a fydd yn sicrhau gwir ddealltwriaeth o destun
ac yn ei gwneud yn bosibl i asesu sgiliau darllen yn ystyrlon. Os
cyflwynir y pum ‘lefel’ hyn mewn set o gwestiynau i brofi dealltwriaeth,
mae’r ystod o gwestiynau y gellir eu gofyn yn cynyddu gryn dipyn.
Dylai lefelau dealltwriaeth dysgwyr godi’n gyfatebol.

Cymerwch tua 25 munud.

Tasg 4 Gosod cwestiynau

Mewn parau, edrychwch ar y darn ar Daflen 3.4 sy’n dod o bennod
gyntaf Yr Anweledig gan Llion Iwan. Gallwch ddefnyddio darn arall os
ydy hynny yn fwy addas i’ch sefyllfa chi.

Lluniwch set o gwestiynau am y darn, gan brofi’r pum lefel o
ddealltwriaeth a drafodwyd uchod.

Cymerwch tua 15 munud.

Gyda’r grŵp cyfan, adolygwch y cwestiynau a awgrymwyd. Ar siart
droi, bwrdd neu sgrin, rhestrwch nhw o dan y pum pennawd:

• llythrennol
• ad-drefnu
• dod i gasgliad
• gwerthuso
• gwerthfawrogi.

Cymerwch 10 munud arall ar hyn.

Cyn y sesiwn HMS nesaf, ac fel gweithgaredd parhaus, gofynnwch i
aelodau’r grŵp werthuso’r gweithgareddau darllen a deall sy’n
digwydd yn eu hystafelloedd dosbarth ac ystyried y mathau mwyaf
effeithiol o holi ar gyfer gweithgareddau cwricwlaidd penodol.

Tasg 5 Defnyddio’r canllaw ar osod cwestiynau
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50 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae’r sesiwn hon wedi edrych ar gwestiynau athrawon. Gall
cwestiynau dysgwyr fod yr un mor effeithiol.

Trafodwch sut gallai annog dysgwyr i lunio set o gwestiynau am destun
helpu i ddatblygu eu dealltwriaeth o’r hyn maen nhw wedi’i ddarllen.

Nodyn: Er bod gweithgareddau darllen a deall yn cael eu defnyddio’n
aml iawn, nid dyma’r ffordd orau o sicrhau bod dysgwyr yn deall
testun. Mae darllen ar y cyd yn fwy effeithiol am ei fod yn broses
ryngweithiol gyda dialog rhwng yr athro neu’r athrawes a’r dysgwyr.
Felly, mae’n rhoi golwg gywirach o’r ffordd y mae dysgwyr yn codi
ystyr o destun (gweler Uned 4).

Tasg 6 (dewisol) Datblygu sgiliau gosod cwestiynau
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Darllenwch y darn hwn.

Roedd y dwrdid ud ebabwr yn wgludu’n brubwr lawr i’r ferws. Ynddo roedd
calriwm, malfurws a llamwddel. Roedden nhw’n girchadu a sriladu yn
lawryddun, gan abwd yn y larudud brwmti. Yn sydyn daeth effidandwd
malitandwm i’r golwg, gan dyddadachu tuag atyn nhw. O fewn bobidw, nid
oedd calriwm, malfruws a llamwddel! Wedi’u piflanoli o fewn un llowffiad,
roedden nhw’n fflwp am byth. Yna twmtatiodd effidandwn i ffwrdd yn
dwrddisol, ond cyn hir byddai’n cael ei chim-wibwth. Roedd effidandwd gawr
yn cwmwnga y tu ôl i fencolun malitandum, ei uwch-lowffiwr ei hun yn barod.

Wedi i chi wneud synnwyr ohono, edrychwch ar y cwestiynau ar Taflen 3.2.

Taflen 3.1

Uned 3
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Taflen 3.2

Uned 3

Atebwch y cwestiynau canlynol ar y darn rydych newydd ei ddarllen ar Daflen 3.1.

1. Beth oedd yn wgludu i lawr y ferws?

………………………………………………………………………...........……..

2. Pa dri physgodyn oedd yn y dwrdid?

i) …………….….....…… ii) …………..…....…… iii) ……………….….......

3. Beth oedd maint yr effidandwd?

…………………………………………….........................................…....…….

4. Disgrifiwch beth oedd y calriwm, malfurws a’r llamwddel yn ei wneud?

………………………………………………………………………...........……..

………………………………………………………………………...........……..

………………………………………………………………………...........……..

5. Ble roedd y fencolun yn tyfu?

……………………………………………………………………….......…....…..

6. Gwnewch restr o’r holl bethau byw sydd yn y darn.

……………………………………………………………………………….....….

7. Yn eich barn chi, beth ydy ystyr?

cwmwnga ……………..……… bobidw ........................................................

8. Chwiliwch am eiriau unigol sy’n gyfystyr â’r ymadroddion hyn:

a) cnoi’n ddarnau
b) yn hollol farw
c) cerdded ling di long
ch) llond ceg.

9. Awgrymwch ystyr i tyddadachu. Ydych chi’n meddwl ei fod yn air
effeithiol?

………………………………………………………………………...........……..

10. Oedd y larudud yn frwmti neu’n iddisachu?

………………………………………………………………………...........……..

11. Awgrymwch deitl i’r darn.

………………………………………………………………………...........……..

12. Yn eich barn chi, beth sy’n digwydd nesaf?

………………………………………………………………………...........……..
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Canllaw ar osod cwestiynau

Dylai ymarfer darllen a deall, ar lafar neu’n ysgrifenedig, a fydd yn profi
dealltwriaeth o ddifrif gynnwys cwestiynau o’r rhan fwyaf o’r pum ‘lefel’ hyn
neu o bob un ohonyn nhw.

1. Dealltwriaeth lythrennol sy’n gofyn i ddysgwyr ddod o hyd i ffeithiau,
syniadau, gwybodaeth benodol, cyfres o ddigwyddiadau, tebygrwydd neu
wahaniaethau, nodweddion unigolyn ac ati a nodir yn glir yn y darn.
Er enghraifft:

• Beth ydy enw’r bachgen?
• Pwy oedd y talaf, Siôn neu Siân?
• Beth ydy mamal?
• Beth ydy enw prifddinas Cymru?
• Pa un ydy’r anifail talaf?

2. Ad-drefnu sy’n gofyn i ddysgwyr ddadansoddi, cyfosod a/neu ad-drefnu’r
syniadau neu’r wybodaeth a nodir yn glir yn y darn, h.y. i wneud rhywbeth â
nhw. Er enghraifft:

• dosbarthu – rhoi pobl, pethau, lleoedd a/neu ddigwyddiadau mewn
categorïau

• crynhoi – crynhoi cynnwys y darn, gan ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol
neu ddatganiadau wedi’u haralleirio

• cyfosod – dod â syniadau neu wybodaeth o fwy nag un ffynhonnell/rhan o’r
darn at ei gilydd

• cyflwyno’r ffeithiau yn graffig, e.e. map, siart lif, graff.

3. Deall drwy ddod i gasgliad sy’n gofyn i ddysgwyr ddefnyddio’r syniadau a’r
wybodaeth yn y darn, eu greddf a’u profiad personol yn sail ar gyfer dyfalu
neu ddamcaniaethu; darllen rhwng y llinellau a’r tu hwnt iddyn nhw.
Er enghraifft:

• Beth arall gallai’r awdur fod wedi’i gynnwys i wneud y darn yn fwy
diddorol i fechgyn?

• Sut le ydy St Lucia?
• Beth fydd yn digwydd nesaf yn eich barn chi?
• Beth ydy barn yr awdur?
• Beth ydy pwrpas yr awdur?
• Pam mae’r awdur yn defnyddio’r gair...?
• Beth mae’r awdur yn ei olygu wrth yr ymadrodd ‘llygaid llwynogaidd’ neu

unrhyw drosiad arall?

Taflen 3.3

Uned 3
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Taflen 3.3 (parhad)

Unit 3

4. Gwerthuso sy’n gofyn i ddysgwyr lunio barn seiliedig naill ai ar y darn yn
unig a/neu ar eu gwybodaeth a’u profiad blaenorol. Er enghraifft:

• Ydy hyn yn gwneud synnwyr?
• Beth mae’r awdur yn ceisio gwneud i chi feddwl pan fo’n dweud...?
• Ydy’r wybodaeth yn gywir? Ydy hi’n gyson â’r hyn a ddarllenoch chi mewn

ffynonellau eraill?
• Allai hyn ddigwydd mewn gwirionedd?
• Ydy’r bachgen yn ymddwyn yn briodol?
• Ydy hi’n iawn i’r cymeriad ymddwyn felly o gofio’r sefyllfa a ddisgrifiwyd?
• Ydy’r ymddygiad sy’n cael ei ddisgrifio yn briodol yn ôl eich credoau chi?

5. Gwerthfawrogi sy’n gofyn am ymateb emosiynol a/neu ddadansoddol a/neu
esthetig gan y dysgwyr i gynnwys ac arddull y darn. Er enghraifft:

• Sut roeddech chi’n teimlo ar ôl darllen y darn?
• Ydy’r ddadl yn cael ei nodi’n glir?
• Ydy’r syniadau mewn trefn resymegol a chydlynol?
• Pa eiriau oedd y rhai mwyaf effeithiol?
• Pam dewisodd yr awdur y geiriau hynny?
• Pa ddisgrifiad oedd yr un mwyaf naturiol/brawychus/effeithiol?

Addasiad o Dacsonomeg Barrett yn Reading: Today and Tomorrow, Melnik
Merritt (Gwasg Prifysgol Llundain/Gwasg y Brifysgol Agored, 1972).

54
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Ar ôl darllen y darn hwn, lluniwch gwestiynau.

Fyddai hi’n ddim syndod iddo ddeall nad oedd y rhan fwyaf ohonynt wedi sylwi
arno o gwbl. Hyd yn oed pe bai’n gweiddi nerth esgyrn ei ben, gwyddai o
brofiad na fyddai neb ond plismyn neu swyddogion yr heddlu cudd yn
trafferthu talu sylw iddo. Cyflymodd ei galon wrth feddwl am y rheiny a
thaflodd olwg frysiog o’i amgylch. Doedd dim golwg o neb mewn lifrai yn cario
pastwn a’r chwib felltith, felly cododd ar ei draed a dechrau cerdded eto tuag
at yr harbwr.

Wrth gerdded, gan ddal i gadw’i olwg ar y stryd, gwelai’r gwaed yn troi’n ddu
wrth iddo gael ei sugno i ddefnydd ei drowsus. Teimlai ar goll yn llwyr er ei fod
yn adnabod y strydoedd hyn fel cefn ei law bellach. Roedd cannoedd o bobl
i’w gweld ymhob cyfeiriad ar y strydoedd prysur, ond eto roedd y teimlad o
unigedd bron â’i barlysu. Cawsai fwy o gwmni wrth fugeilio defaid a geifr ei
lwyth ar lethrau’r mynyddoedd yn ystod ei blentyndod.

Ceisiodd aros yn y cysgod gymaint ag y gallai rhag pelydrau cryf y bore, er bod
ei groen yn dangos ei fod wedi hen arfer â bod yn yr haul. Ond roedd y gwres
gwlyb yma’n ei dagu. Magwyd Hani’n uchel yn nhawelwch yr Hindu Kush,
mynyddoedd a wisgai eu capiau a’u sgarffiau gwyn llaes trwy gydol y
flwyddyn, ar y ffin na thalai neb o’r llwythi lleol sylw iddi, rhwng gogledd
orllewin Pacistan ac Affganistan. Roedd wedi gadael bro ei febyd flwyddyn
ynghynt, ac nid oedd diwrnod yn mynd heibio nad oedd yn edifarhau gadael ei
deulu a’i lwyth, er ei fod yn gwybod am eu tynged nhw bellach. Ar adegau
roedd yn eiddigeddus ohonynt. Ond o’r diwedd, roedd bron yn bryd iddo
ailymuno gyda nhw.

Cadwai ei ben yn isel ar ei frest oherwydd ei ofn, ond hefyd rhag cael ei
ddallu’n llwyr gan adlewyrchiad yr haul oddi ar yr adeiladau anferth o wydr.
Roeddent mor niferus nes y teimlai Hani fel pe bai mewn coedwig o adeiladau
llachar. Ambell waith, pan fyddai’r pelydrau’n cael eu hadlewyrchu, roedd fel
pe bai’r byd yn troi’n fôr o eira o’i flaen. Bob nos, wedi diwrnod o weithio yn
yr haul, byddai cur pen yn ei flino nes i gwsg ei drechu.

Ond brifai ei glustiau’n waeth oherwydd twrw anghyfarwydd ceir a lorïau,
cerddoriaeth aflafar yn llifo o siopau a gweiddi siarad pobl â’i gilydd, neu i
mewn i’r darnau bychan o blastig du ac arian yn eu dwylo. Roedd arogl
tarmac, metel, mwg traffig a’r bwydydd oedd ar werth yn y siopau lliwgar yn
dal i fod yn ddieithr iddo, ac yn troi ei stumog.

O Yr Anweledig gan Llion Iwan (Gwasg Gomer, 2008).

Taflen 3.4

Uned 3
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History 57Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Uned 4: Darllen ar y cyd a darllen dan
arweiniad
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58 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Addysgu wrth ddarllen, gan ganolbwyntio ar ddangos ac ystyried y
penderfyniadau y mae darllenwyr effeithiol yn eu gwneud wrth iddyn nhw
ddarllen ac archwilio testun.

Canolbwyntio ar addysgu unigolion mewn grŵp bach o ddysgwyr â
galluoedd/anghenion tebyg.

Amser: Tua 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 4 i gyd a gwnewch eich hun yn gyfarwydd â’r prosesau
sy’n cael eu disgrifio, a’r rhesymeg dros ddefnyddio’r strategaethau gyda
dysgwyr, yn enwedig wrth gyflwyno Tasg 2 – Darllen dan arweiniad, lle
bydd eich esboniad yn bwysig iawn.

Ar gyfer y dasg sy’n cynnwys darllen ar y cyd, dewiswch ddarn priodol o
destun anllenyddol – oherwydd fe edrychoch chi ar ddarn darllen llenyddol
yn Uned 2 – gallech ddewis o gylchgrawn, gwerslyfr neu ffynhonnell
arall. Mae Taflen 4.1 yn cynnig enghraifft os bydd angen. Ystyriwch y
ffactorau ymarferol sy’n gysylltiedig â chyflawni’r dasg a lluniwch ddarn i’w
rannu â chydweithwyr – ar uwchdaflunydd, gan ddefnyddio pecyn
cyflwyno fel PowerPoint, ar sgrin a wasanaethir o gyfrifiadur, bwrdd gwyn
rhyngweithiol neu drwy ddefnyddio dull arall – a gwnewch yn siŵr fod y
cyfarpar ar gael a’i fod yn gweithio.

Gwnewch gopïau o Daflenni 4.2 a 4.3 i bob aelod o’r grŵp.

Adnoddau: Y testun a ddewiswyd a chyfarpar ar gyfer y sesiwn darllen ar y cyd.

Copïau o Daflenni 4.2 a 4.3 i bob aelod o’r grŵp.

Uned 4
Darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Darllen ar y cyd

Tasg 2: Darllen dan arweiniad

Tasg 3: Pa nodweddion y dylid eu haddysgu?

Tasg 4: Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng darllen ar y cyd a darllen dan
arweiniad?

Tasg 5: Gweithredu un strategaeth
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Cyflwyniad

Yn draddodiadol, mae athrawon sy’n dysgu iaith wedi treulio cryn
dipyn o amser yn gwrando ar ddysgwyr yn darllen yn unigol. Mae
rhai yn dal i wneud hynny ac mae manteision mawr i rai dysgwyr, yn
enwedig y rhai sydd ddim yn darllen i’r lefel ddisgwyliedig. Os gall
athrawon ddarllen gydag unigolyn a threulio amser yn sôn am
strategaethau darllen, am y llyfr dan sylw ac am arferion darllen y
dysgwr, gall hyn fod o gymorth mawr. Ond mae ymchwil wedi
dangos, hyd yn oed pan geir trafodaeth dda, nad ydy’r rhyngweithio
un i un hwn yn gwneud y defnydd gorau o amser gwerthfawr. Mae’r
arfer mwy mecanyddol o wrando ar ddysgwyr yn darllen darn o ‘lyfr
darllen’ yn cymryd cryn dipyn o amser, ac yn aml dydy’r ymarfer ddim
yn cynhyrchu unrhyw beth o werth. Mae hyn yn arbennig o wir pan
fo dysgwyr yn ymarfer sgiliau sydd gyda nhw’n barod yn hytrach na
dysgu unrhyw beth newydd. Fel rheol mae’r broses yn ailadroddus.
Pan fydd dysgwyr yn baglu dros air bydd yr athro neu’r athrawes yn
aros, wedyn yn rhoi cliw iddyn nhw ac, os bydd hynny’n methu, yn
dweud y gair drostyn nhw. O bryd i’w gilydd bydd yr athro neu’r
athrawes yn cyfeirio at reol fwy cyffredinol. Mae gwrando ar
ddysgwyr yn darllen fel hyn yn ffordd ddefnyddiol o asesu sgiliau
darllen ond dydy hi ddim yn ffordd dda o addysgu darllen.

Y ddwy strategaeth sy’n cael eu disgrifio yma – sef darllen ar y cyd a
darllen dan arweiniad – ydy’r ffyrdd gorau o fodelu ac addysgu’r
broses ddarllen i’r rhan fwyaf o ddysgwyr.

Os bydd y broses holi sydd wrth wraidd y strategaethau hyn yn cael
ei sefydlu mae’n debyg y bydd y dysgwyr eu hunain yn mabwysiadu’r
un dulliau wrth iddyn nhw chwilio am ystyr mewn testun.
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Yn achos darllen ar y cyd, rôl athrawon ydy nodi’n glir sut dylai
darllenwyr da ymdrin â thestun, a gwneud hynny drwy fodelu’r broses.
Wrth wneud hyn, maen nhw’n dangos y ffyrdd mae darllenwyr
effeithiol yn meddwl wrth iddyn nhw ddarllen testun, fel bod y
dysgwyr felly yn gallu dilyn yr enghraifft hon. Mae’n bosibl gwneud
hyn mewn sefyllfa dosbarth cyfan. Gall pawb weld y testun – ar sgrin,
ar fwrdd gwyn, ar bapur neu o lyfr mawr – ac, am mai’r athro neu’r
athrawes sy’n gwneud y darllen, gall helpu’r dysgwyr i werthfawrogi
deunydd sydd ychydig yn fwy anodd na’r hyn maen nhw’n ei ddarllen
fel arfer. Gall dysgwyr ganolbwyntio ar yr ystyr heb orfod dehongli pob
gair. Mae’r athro neu’r athrawes yn modelu, yn arddangos ac yn
hyfforddi, gan arwain trafodaeth ynghylch dehongli’r testun. Mae’r
dysgwyr yn gwrando ar y testun yn cael ei ddarllen ar goedd, yn
ymuno ac yn dilyn y darllen, ac yn dysgu o enghraifft yr athro neu’r
athrawes o ddadansoddi’r testun.

Mae gwahaniaethu’n digwydd yn ôl lefel ymateb dysgwr unigol, sydd
yn ei dro yn dibynnu ar y cwestiynau sy’n cael eu gofyn. Dylai’r
cwestiynau hyn gael eu teilwra i gyd-fynd â gallu’r dysgwr unigol, gan
roi cyfle i’r dysgwr brofi llwyddiant wrth ymateb.

Mae darllen ar y cyd yn strategaeth bwerus sy’n gallu helpu dysgwyr
ddatblygu eu sgiliau darllen o fewn cyd-destun dosbarth cyfan, ac ar yr
un pryd ymestyn eu gwybodaeth bynciol.

Sicrhewch fod aelodau’r grŵp yn eistedd fel eu bod nhw’n gallu gweld
y cyfarpar rydych chi wedi dewis ei ddefnyddio ar gyfer y sesiwn
darllen ar y cyd. Mae’n bosibl y bydd angen addasu fersiynau o’r testun
ar gyfer dysgwyr sydd ag anghenion ychwanegol.

Rhannwch y testun anllenyddol rydych chi wedi dewis ei ddarllen
gyda’r grŵp cyfan. Mae Taflen 4.1 yn cynnig enghraifft os bydd ei
hangen arnoch chi. Mae’r darn hwn yn cael ei ddefnyddio hefyd yn
Uned 6 o gyhoeddiad partner y cyhoeddiad hwn – Canllawiau ar
addysgu sgiliau ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i athrawon pob pwnc ar
draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2010).

Tasg 1 Darllen ar y cyd
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Fel yn yr ymarfer rhagfynegi yn Uned 2, darllenwch y darn gyda’ch
gilydd fesul rhan. Bydd angen i chi efelychu rôl yr athro neu’r athrawes
a bydd aelodau’r grŵp yn ymgymryd â rôl y dysgwyr. Dylech bob
amser bwysleisio’r ffaith bod darllen yn broses weithredol drwy ofyn
cwestiynau priodol am y testun i aelodau’r grŵp, er enghraifft:

• Am beth mae’r testun yn sôn?
• Pa fath o destun ydy e?
• Beth ydy ei ddiben?
• Oes unrhyw eirfa sy’n achosi problemau? (Os felly, edrychwch ar y

cliwiau cyd-destunol i weld a allwch chi ddyfalu’r ystyr ar sail yr
wybodaeth; os oes angen, esboniwch y gair.)

• Oes unrhyw frawddegau sy’n aneglur/anodd eu deall? (Os felly,
trafodwch yr ystyr gyda’ch gilydd/esboniwch yr ystyr os oes angen.)

• Pam mae’r awdur wedi defnyddio’r gair penodol hwn/geiriau
penodol hyn? (Rhowch enghreifftiau.)

• Pa bethau rydyn ni’n eu cysylltu â’r gair hwn/geiriau hyn?
• Felly beth mae’r awdur yn ceisio ei gyfleu?
• Sut mae’r syniadau’n cysylltu â’i gilydd?
• Ydy’r testun yn gweithio/yn gwneud yr hyn yr oedd yn fwriad iddo

ei wneud?

Cymerwch tua 30 munud.
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Gyda’r grŵp cyfan, cyflwynwch y ffeithiau canlynol am ddarllen dan
arweiniad a thrafodwch eu goblygiadau o ran defnyddio’r dechneg
yn eich ysgol(ion). Bydd angen i chi sicrhau eich bod chi, fel
arweinydd y grŵp, yn hollol gyfarwydd â’r rhesymeg dros y
strategaeth hon a’ch bod chi’n gallu ei chyflwyno ag argyhoeddiad,
yn enwedig os nad ydy hi’n cael ei chydnabod a’i defnyddio eisoes yn
eich ysgol(ion). Ar gyfer y rhan gyntaf o’r dasg, chi ydy’r athro neu’r
athrawes.

Yn achos darllen dan arweiniad, mae’r athro neu’r athrawes yn mynd
ati i addysgu darllen i grŵp bach o ddysgwyr, gan weithredu fel yr
arbenigwr sy’n tywys y dysgwyr drwy’r testun. Dydy hi ddim yn bosibl
gwneud hyn mewn sefyllfa dosbarth cyfan am fod yr ystod gallu yn
rhy eang. Mewn grwpiau bach o ddysgwyr ar lefelau cyflawniad
tebyg, a nodwyd drwy ddata asesu’r ysgol, gall yr athro neu’r
athrawes roi arweiniad sy’n diwallu anghenion y grŵp cyfan, yn
hytrach na gweithio gyda dysgwyr fesul un. Wrth gwrs, bydd athro
neu athrawes yn gwrando ar ddysgwyr yn darllen yn unigol yng
nghyd-destun y grŵp. Drwy gydweithio, a chan dderbyn yr arweiniad
a roddir i bob aelod o’r grŵp, gall y dysgwyr hefyd ddysgu ar y cyd ac
oddi wrth ei gilydd, gan drafod testunau a chydweithio i ddod o hyd i
wybodaeth.

Nod amlwg darllen dan arweiniad ydy galluogi dysgwyr i fod yn
annibynnol gan ddarllen, a dod i ddeall a gwerthfawrogi testunau ar
eu pennau’u hunain heb gymorth athrawon. Drwy sesiynau darllen
dan arweiniad rheolaidd, bydd dysgwyr yn mewnoli awgrymiadau a
chliwiau’r athro neu’r athrawes yn raddol, fel bod y cymorth allanol
yn dod yn rhan o’u ffordd eu hunain o wneud pethau. Mae’n rhaid
eu haddysgu i wneud hyn.

Gall athrawon fanteisio ar aeddfedrwydd cynyddol dysgwyr drwy
addysgu pedair strategaeth y gall dysgwyr eu defnyddio i astudio
unrhyw destun. Mae hyn yn golygu bod athrawon yn modelu
ffyrdd o:

• egluro (Beth ydy ystyr...?)
• rhagfynegi (Tybed beth fydd yr awdur yn dweud wrthon ni nesaf?)
• gofyn cwestiynau (Pam mae... yn digwydd?)
• crynhoi (Beth ydy’r prif syniad yma? Am beth mae’r darn hwn yn

sôn?)

gan helpu’r grŵp i’w hymarfer nes gallan nhw eu defnyddio ar eu
pennau’u hunain. Mae’r dull gweithredu hwn yn arbennig o

Tasg 2 Darllen dan arweiniad
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ddefnyddiol mewn pynciau ar draws y cwricwlwm lle gall terminoleg
bwnc-benodol a ffyrdd penodol o gyflwyno deunydd achosi
problemau i’r darllenydd. Mae’r cyfrifoldeb o ddefnyddio’r strategaeth
briodol yn cael ei rannu gyda’r dysgwyr ac maen nhw’n cymryd eu tro
i arwain y drafodaeth, tra bod yr athro neu’r athrawes yn dod yn
aelod cyffredin o’r grŵp, gan gynnig syniadau yn ôl yr angen.

Dylai’r testunau sy’n cael eu defnyddio fod yn destunau newydd i’r
dysgwyr ac wedi’u dewis i gyd-fynd â’u gallu darllen fel eu bod
nhw’n darllen â 90 y cant neu fwy o gywirdeb. Bydd angen i unrhyw
ddosbarth penodol gael amrywiaeth mawr o setiau o destunau ar
gyfer sesiynau darllen dan arweiniad, ond does dim rhaid i’r ymarfer
hwn fod yn fater costus. Mae’n ddigon posib defnyddio setiau o
daflenni gwybodaeth i dwristiaid neu daflenni gwybodaeth eraill a
gasglwyd o’r ardal leol, pamffledi gwyliau, gwefannau neu
amserlenni trenau neu fysiau yn ddigon effeithiol. Mae gan y rhain y
fantais o fod yn destunau dilys, ‘go iawn’ sy’n cyflwyno cyd-destunau
darllen credadwy.

Ar ôl cyflwyno’r ffeithiau hyn, anogwch y grŵp i drafod y manteision
a’r problemau a allai godi wrth ddefnyddio gweithgareddau darllen
dan arweiniad mewn ysgol(ion). Anogwch nhw hefyd i geisio dod o
hyd i ffyrdd o wneud hyn.

Cymerwch tua 30 munud.

Mewn sesiynau darllen ar y cyd a sesiynau darllen dan arweiniad,
bydd yr athro neu’r athrawes yn tynnu sylw at amrywiaeth o
nodweddion testun.

Gyda’r grŵp, nodwch rai o’r pethau y gallai fod angen tynnu sylw
atyn nhw a’u trafod/esbonio. Cymharwch eich canfyddiadau â’r
awgrymiadau ar Daflen 4.2 ac ychwanegwch ati yn ôl yr angen.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 3 Pa nodweddion y dylid eu haddysgu?
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Gyda’r grŵp cyfan, nodwch y gwahaniaethau rhwng y ddwy
strategaeth hyn a thrafodwch pryd a pha mor aml y gallech eu
defnyddio gyda’ch dysgwyr.

Mae Taflen 4.3 yn rhoi tabl sy’n nodi’r gwahaniaethau rhwng y ddwy
strategaeth ond peidiwch â chyfeirio ati nes bydd aelodau’r grŵp wedi
cael cyfle i ddod i’w casgliadau eu hunain.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 4 Beth ydy’r gwahaniaeth rhwng darllen ar y cyd a
darllen dan arweiniad?

Mae’r ddwy strategaeth sy’n cael sylw yn ystod y sesiwn hon, sef
darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad, yn elfennau pwysig o’r broses
weithredol a phenodol o addysgu darllen sydd yn aml yn absennol o’n
hystafelloedd dosbarth. Mae’r strategaethau hyn yn berthnasol i
ddarllenwyr o bob gallu a dylen nhw fod yn rhan o repertoire pob
athro ac athrawes ac o ddulliau addysgu. Mae’n bosibl addasu’r
strategaethau yn hawdd i weddu i bob dysgwr yng Nghyfnodau
Allweddol 2 a 3 a thu hwnt.

Anogwch athrawon i ystyried:

• A fydd y strategaethau hyn yn helpu fy nysgwyr?
• Ym mha ffyrdd y byddan nhw’n elwa?
• Pa mor aml ddylwn i ddefnyddio’r strategaethau hyn?
• Pryd galla i ddechrau defnyddio darllen ar y cyd?
• Sut bydda i’n trefnu’r dosbarth er mwyn cynnal sesiwn darllen dan

arweiniad?

Esboniwch fod yn rhaid ymgorffori’r prosesau fel rhan o’r drefn arferol
ond na fyddan nhw o reidrwydd yn dwyn ffrwyth dros nos a bydd
athrawon a dysgwyr yn gwella eu technegau gydag ymarfer.

Cymerwch faint bynnag o amser sydd ei angen/ar gael. Anogwch
athrawon i ymrwymo i roi cynnig ar o leiaf un o’r strategaethau hyn –
darllen ar y cyd os oes modd – cyn eich cyfarfod nesaf.

Tasg 5 Gweithredu un strategaeth
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Darllen ar y cyd

Paratowch gyflwyniad o’r darn hwn – gellir dangos sleid ar sgrin uwch
daflunydd neu fwrdd gwyn rhyngweithiol mewn sesiwn darllen ar y cyd.

Mae gan bob grŵp blwyddyn yn yr ysgol gynradd hon ei wely ei hun i
weithio arno yn eu gardd organig, a rhyngddyn nhw maen nhw wedi tyfu
amrywiaeth ryfeddol o lysiau a ffrwythau. Tra bydd y rhai ieuengaf yn cael
eu cyflwyno i’r gwaith drwy dyfu sialots a letys, mae’r rhai hynaf yn
cynhyrchu popeth o india corn i bananas sydd wedi ennill gwobrau.

Dechreuodd yr ysgol arddio drwy dyfu ffrwythau yn hytrach na llysiau.
Roedd pentrefwyr wedi mynegi pryder y gallai mathau o afalau lleol oedd
yn tyfu yn eu gerddi gael eu colli am byth, oni fydden nhw’n cael eu
hamddiffyn. Felly daeth yr ysgol i’r adwy drwy greu perllan afalau ar ei thir
bum mlynedd yn ôl, gan ddefnyddio toriadau o’r mathau arbennig hynny
o afalau.

Y flwyddyn ganlynol, penderfynodd yr ysgol greu ‘Yr Ardd Organig’. Ar y
dechrau ni wyddai’r athrawon na’r dysgwyr fawr am arddio. Bu’n rhaid
iddyn nhw ddysgu drwy brofiad – gan ddarparu rhai prydau hyfryd i’r
lindys yn y dyddiau cynnar – ond erbyn hyn maen nhw’n cynaeafu
digonedd o lysiau a ffrwythau gwych, ac yn cael cyfle i fwynhau eu
hunain.

Mae garddio organig wedi ysbrydoli’r plant i ofalu amdanyn nhw eu
hunain a’u hamgylchedd mewn ffyrdd eraill hefyd – disgrifir hyn gan eu
hathro fel ‘effaith domino’. Er enghraifft, rhoddwyd cyfle i’r plant flasu 30
o wahanol fathau o afalau, er mwyn eu hannog i fwynhau bwyd iach,
ffres. Maen nhw bellach yn hapus i fwyta dim ond ffrwyth yn ystod amser
chwarae, yn hytrach na siocled a chreision, ac mae hyn wedi cynorthwyo i
ddatrys problem ysbwriel yr ysgol, gan fod croen y ffrwythau’n mynd yn
syth i’r bin compostio.

Cymerwyd o Bwyd a ffitrwydd yn y cwricwlwm yng Nghymru (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2009)

Taflen 4.1

Uned 4
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Taflen 4.2

Uned 4

Pwyntiau addysgu

Dyma rai awgrymiadau y dylech rhoi sylw iddyn nhw yn ystod sesiynau darllen ar
y cyd a darllen dan arweiniad. Dylech gymharu’r rhain â rhestr y grŵp.

• Wrth ddarllen testunau anllenyddol, helpwch y dysgwyr i ddod o hyd i
wybodaeth drwy astudio’r modd y mae gwahanol genres wedi’u trefnu.
Efallai bydd yn ddefnyddiol cyfeirio at Uned 5 yn y cyhoeddiad partner,
Canllawiau ar addysgu sgiliau ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i athrawon pob
pwnc ar draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2010), sy’n nodi nodweddion gwahanol fathau o destunau.

• Addysgwch nodweddion testunau anllenyddol i’r dysgwyr, e.e. is-benawdau,
capsiynau, geiriau allweddol, confensiynau cynllunio.

• Wrth ddarllen testunau llenyddol, helpwch y dysgwyr i ddeall plot, lleoliad,
cymeriadau a thema drwy ofyn cwestiynau penagored am gynnwys y testun,
sut mae pethau’n cael eu disgrifio, beth mae unigolion yn ei ddweud ac yn ei
wneud, sut mae thema yn cael ei thrin a’i hatgyfnerthu drwy destun cyfan ac
ati.

• Sicrhewch eich bod yn defnyddio’r ystod lawn o fathau o gwestiynau i
ddatblygu nid yn unig ddealltwriaeth lythrennol ond hefyd gallu’r dysgwyr i
ddod i gasgliadau, i werthuso, i werthfawrogi ac i ymateb yn bersonol i’r
testun.

• Helpwch y dysgwyr i ddatblygu eu geirfa drwy ystyried geiriau newydd,
defnyddio cliwiau cyd-destunol, chwilio amdanyn nhw mewn geiriadur os oes
angen a dysgu sut i’w defnyddio.

• Anogwch y dysgwyr i fynegi eu barn a rhoi rhesymau dros y farn honno.
• Addysgwch y dysgwyr sut i ategu eu barn drwy gyfeirio at rannau penodol

o’r testun.
• Addysgwch y dysgwyr sut i lithr ddarllen er mwyn bwrw golwg dros destun a

chwilio drwyddo i gael gwybodaeth.
• Addysgwch y dysgwyr sut i ddehongli a gwerthuso gwybodaeth, e.e. i

gydnabod ffaith, ffuglen, barn, rhagfarn, tuedd, eironi. Mae hyn yn arbennig
o bwysig wrth ddarllen testunau cyfryngol y bwriedir iddyn nhw’n aml
gyflwyno safbwynt goddrychol neu lai na chywir.

• Addysgwch y dysgwyr sut i esbonio, rhagfynegi, holi a chrynhoi.
• Addysgwch y dysgwyr sut i werthfawrogi’r amrywiaeth o dechnegau a

ddefnyddir gan awduron i gyfleu eu neges.

66
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Taflen 4.3

Uned 4

Darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad: beth ydy’r gwahaniaeth

Darllen ar y cyd Darllen dan arweiniad

Mae’r athro neu’r athrawes yn modelu darllen Mae dysgwyr unigol yn darllen y testun, yn
effeithiol; mae’n darllen geiriau’r testun, dawel ac ar goedd i’r athro neu’r athrawes
ystyried yr hyn sydd ymhlyg yng ngeiriau’r a’r grŵp, gan ddefnyddio strategaethau
testun a meddwl y tu hwnt i eiriau’r testun, cyfarwydd. Mae’r athro neu’r athrawes yn
gan ganfod ystyr a’i ddehongli mewn atgyfnerthu ac yn ymestyn y strategaethau
perthynas â phrofiadau a gwybodaeth y hyn, gan helpu dysgwyr i ddeall y testun yn
dysgwyr. llawn.

Mae’r prif ffocws ar ganfod ystyr drwy Mae’r ffocws ar ddatblygu ac ymarfer
astudio’r testun, gan roi sylw manwl i’r strategaethau i helpu dysgwyr i ymdopi â
geiriau, adeiladwaith y brawddegau, yr thestun anghyfarwydd. Caiff y dull addysgu
atalnodi a nodweddion cyflwyno eraill. ei deilwra i ddiwallu anghenion penodol

aelodau’r grŵp.

Mae’r rhan fwyaf o’r testun yn cael ei Mae’r dysgwyr yn darllen rhan o’r testun yn
ddarllen ar goedd. Mae’n bosibl rhagfynegi’r dawel ar eu pennau’u hunain, wedyn maen
hyn sy’n dilyn; mae’r rhagfynegiadau yn cael nhw’n ceisio ei ddarllen ar goedd ac maen
eu cadarnhau neu’u gwrthod wrth i’r darllen nhw’n cael help gan yr athro neu’r athrawes
barhau. a’u cyfoedion sy’n rhoi strategaethau

ymdopi iddyn nhw.

Mae’r athro neu’r athrawes yn barod i wneud Bydd y dysgwyr yn darllen y rhan fwyaf o’r
y rhan fwyaf o’r darllen gan annog y dysgwyr testun, gyda chymorth yr athro neu’r
i ymuno yn y darllen o bryd i’w gilydd. Bydd athrawes fel uchod.
rhai dysgwyr yn y grŵp yn darllen y testun
gyda’r athro neu’r athrawes; bydd rhai
dysgwyr yn darllen fawr ddim ar eu pennau’u
hunain ond byddan nhw’n rhoi sylw i’r testun
ac yn dysgu.

Mae sylw’n cael ei roi i destunau anghyfarwydd, Fel arfer testun anghyfarwydd sy’n cael sylw.
newydd a thestunau cyfarwydd. Mae pwrpas Bydd y dysgwyr yn profi eu strategaethau
darllen testunau newydd ar y cyd yn wahanol darllen ar y testun; yn gwneud
i bwrpas darllen testunau cyfarwydd ar y cyd. rhagfynegiadau, yn eu gwirio, ac yn eu
Bob tro bydd testun yn cael ei ailystyried, cadarnhau neu’n eu gwrthod. Bydd
bydd gan yr athro neu’r athrawes bwrpas testunau cyfarwydd yn cael eu darllen dan
newydd neu ychwanegol. arweiniad i bwrpasau gwahanol.

Fel arfer bydd grŵp/dosbarth mawr o allu Fel arfer bydd grŵp o ddysgwyr â
cymysg yn cymryd rhan. Bydd yr athro neu’r gallu/anghenion tebyg yn cymryd rhan. Bydd
athrawes a’r dysgwyr yn cydweithio i dysgwyr unigol yn cael help i ddarllen a deall
ddehongli’r testun. y testun ar eu pennau eu hunain, er bydd

gweddill y grŵp yn ymwneud â’r broses.
Mae gweddill y grŵp yn gweithio’n dawel ar
dasg arall.
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Uned 5: Mynd i’r afael â’r testun:
dulliau gweithredol
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Nod: Codi ymwybyddiaeth o ddulliau gweithredol o ymdrin â’r testun a fydd yn
helpu i ddatblygu uwch sgiliau darllen a hefyd yn rhoi tystiolaeth ar gyfer
asesu sgiliau darllen a deall.

Amser: Tua 2 awr

Paratoi: Darllenwch drwy Uned 5 i gyd yn ei chyfanrwydd ac ymgyfarwyddwch â’r
cynnwys.

Casglwch ddetholiad o destunau o wahanol fathau sy’n addas i aelodau’r
grŵp a’u dysgwyr – llyfrau ffeithiol/gwerslyfrau sy’n seiliedig ar bwnc,
testunau sy’n berthnasol i bynciau cyfredol, testunau cyfryngol, ffuglen,
barddoniaeth ac ati.

Paratowch gopi o Daflen 5.2 i’w ddefnyddio ar sgrin os bydd angen.

Gwnewch gopïau o Daflenni 5.1 i 5.6 i bob aelod o’r grŵp.

Edrychwch ar Atodiad 2 o Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon:
Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2008) i sicrhau eich bod yn ymwybodol o drefn gywir y paragraffau
ar gyfer Taflen 5.3.

Adnoddau: Siart droi, sgrin neu fwrdd i gofnodi canfyddiadau.

Copïau o Daflenni 5.1 i 5.6 i bob aelod o’r grŵp.

Detholiad o destunau – gweler uchod.

Cyfarpar i ddangos tryloywon o Daflen 5.2 os bydd angen.

Cerdyn neu bapur, offer ysgrifennu.

Uned 5
Mynd i’r afael â’r testun: dulliau gweithredol

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1a: Gweithdrefn cyfannu

Tasg 1b: Technegau llithr ddarllen

Tasg 2: Paratoi darnau

Tasg 3: Gweithgareddau dilyniannu

Tasg 4: Modelu graffig
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Cyflwyniad

Mae amrywiaeth o weithgareddau – a elwir yn draddodiadol yn
Weithgareddau dan Gyfarwyddyd sy’n Gysylltiedig â Thestunau (yn
Saesneg DARTS, sef Directed Activities Related To Texts) – a fydd yn
sicrhau, o’u defnyddio mewn perthynas â thestunau anllenyddol neu
lenyddol, fod dysgwyr yn ymwneud yn wirioneddol â thestun. Gall y
gweithgareddau hyn fod ar bapur neu ar sgrin. Yn wir, mae’n well
gwneud rhai ohonyn nhw gan ddefnyddio TGCh na phensil a phapur
– ac yn achos llawer o ddysgwyr, gan gynnwys rhai bechgyn, bydd
symud oddi wrth ddulliau traddodiadol fel hyn yn ffactor ysgogol. Er
enghraifft, bydd ymarfer cyfannu ar sgrin yn annog dysgwyr i arbrofi
a gwerthuso eu dewisiadau; mae ymarferion dilyniannu yn gwella
gan fod dysgwyr yn gallu symud testun yn rhwydd o amgylch y sgrin;
yn lle marcio testun ar bapur mae’n bosibl ei uwcholeuo ar sgrin; gall
hyd yn oed ymarfer darllen a deall ‘traddodiadol’ gael ei wneud ar
sgrin lle gall hanner y sgrin gynnwys testun tra bod yr hanner arall yn
cynnwys y cwestiynau ynghyd â gofod i ysgrifennu ymatebion.

Bydd llawer o ddysgwyr yn fwy hyderus yn ymgeisio’r
gweithgareddau hyn os ydyn nhw’n gwybod eu bod nhw’n gallu
golygu neu gywiro atebion anghywir neu anaddas yn nes ymlaen.
Mae defnyddio ‘llusgo a gollwng’ yn caniatáu i’r dysgwyr symud
ymlaen gyda’i gwaith yn dda heb orfod ysgrifennu neu deipio’r
geiriau a gallan nhw felly ganolbwyntio’n llwyr ar sgiliau darllen. Mae
defnyddio TGCh fel hyn yn caniatáu i athrawon fodelu’r broses o
ymateb i destun yn effeithiol iawn i ddosbarth cyfan, ac mae hefyd
yn galluogi dysgwyr i ymateb i destun ar eu pennau’u hunain heb
orfod defnyddio pensil a phapur.

Mae angen cyfleoedd aml ar ddysgwyr i ymarfer y strategaethau hyn
a dylai athrawon roi sylw arbennig i lithr ddarllen testunau ar sgrin,
tebyg i’r rhai sydd ar y we. Yn aml mae cymhlethdod gosodiad y
testunau hyn yn rhoi pwysau mawr ar y darllenydd.

Yn yr uned hon, mae enghreifftiau o weithgareddau dan
gyfarwyddyd sy’n gysylltiedig â thestunau yn cael eu cyflwyno. Mae
aelodau’r grŵp yn cael cyfle i gyflawni rhai ohonyn nhw er mwyn
sicrhau eu bod yn hyderus i’w defnyddio yn eu dosbarthiadau ac i
werthfawrogi’r sgiliau sy’n cael eu defnyddio wrth wneud y tasgau.
Bydd hyfforddi a chynllunio cydlynus ar draws yr ysgol yn sicrhau bod
athrawon yn gwbl sicr o sut i ddysgu’r sgiliau hyn yn effeithiol.
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Mae cyfannu’n strategaeth sy’n cael ei defnyddio’n aml ym mhob
cyfnod allweddol ac mewn llawer o feysydd ar draws y cwricwlwm. Yn
anffodus, dydy gwerth cyfannu ddim bob amser yn glir oherwydd yn
aml, mae athrawon yn defnyddio ymarfer llenwi bylchau dim ond er
mwyn cadw dysgwyr yn brysur ac yn dawel. Yn ychwanegol, mae’n
cael ei ddefnyddio’n aneffeithiol wrth i athrawon awgrymu bod
atebion cywir ac anghywir pendant. Ac eto, os caiff cyfannu ei
ddefnyddio â ffocws clir a phwrpas a gynlluniwyd ymlaen llaw, gall fod
yn strategaeth ddefnyddiol iawn i addysgu iaith, i addysgu pynciau ac i
asesu sgiliau darllen a deall. Gall hefyd fod o gymorth mawr wrth
ddatblygu uwch sgiliau darllen am ei fod yn gorfodi’r darllenydd i
edrych ar eiriau yn eu cyd-destun.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp:

• weithio drwy’r darn cyfannu ar Daflen 5.1
• trafod y dewisiadau o eiriau gyda phartner, gan gofio mai’r broses

sy’n bwysig, nid yr atebion
• nodi’r strategaethau a ddefnyddiwyd i ddod i benderfyniad ynghylch

pa air i’w ddewis.

Cymerwch tua 10 munud.

Adolygwch eich dewisiadau gyda’r grŵp cyfan:

• Ydyn nhw i gyd yr un peth?
• Ydyn nhw’n gywir neu’n anghywir?
• Beth ydy’r maen prawf ar gyfer penderfynu? Ydych chi’n gallu

gwneud y fath benderfyniad?
• Beth wnaeth darllenwyr i ganfod ystyr?

Rhestrwch y strategaethau a ddefnyddiwyd gan y grŵp, ar siart droi,
sgrin neu fwrdd.

Dylai eich rhestr gynnwys y pwyntiau canlynol:

• cip ddarllen y darn cyfan i geisio cael syniad o’r ystyr yn gyffredinol;
gan adael i’r llygad symud yn gyflym ar draws pob llinell o’r testun,
anwybyddu’r atalnodi a geiriau byr fel ‘ac’, ‘yn’,’mae’ ac ati, ond
gadael i’r llygad loetran uwchben y geiriau pwysicach sy’n hanfodol
i thema’r testun

• llithr ddarllen i chwilio am eiriau penodol i gael gwybodaeth fanwl;
dod o hyd i fanylion penodol megis syniad allweddol, gair, dyddiad,
enw neu amser mewn darn o destun

• rhagfynegi posibiliadau a rhoi cynnig arnyn nhw yng nghyd-destun y
darn

Tasg 1a Gweithdrefn cyfannu
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• defnyddio awgrymiadau cyd-destunol:
– awgrymiadau semanteg sy’n rhoi gwybodaeth am yr

ystyr/syniad y mae’r gair yn gysylltiedig ag ef
– awgrymiadau cystrawennol/gramadegol a all helpu’r dysgwr i

benderfynu pa fath o air sy’n briodol, e.e. enw, berf, ansoddair
ac ati

– er nad oes enghraifft yma, bydd rhai testunau yn cynnwys
delweddau/ffotograffau ac ati a fydd yn rhoi awgrymiadau
graffig

• defnyddio gwybodaeth flaenorol, profiad blaenorol a gwybodaeth
flaenorol am eirfa’r pwnc.

Cymerwch tua 20 munud.

Mae’n bosibl bod rhai athrawon yn anghyfarwydd a thechnegau llithr
ddarllen. Trowch at Daflen 5.2 am arweiniad os oes angen.

Cymerwch tua 10 munud.

Tasg 1b Technegau llithr ddarllen

Gyda’r grŵp cyfan, ystyriwch Daflen 5.3 sy’n rhoi canllawiau ar lunio
ymarferion cyfannu. Gallai fod yn ddefnyddiol gweithio gyda’ch gilydd
ar hyn fel math o ymarfer darllen ar y cyd a meddwl am ba fath o
ymarferion cyfannu a fyddai fwyaf addas i wahanol bwrpasau a
meysydd pwnc.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp ddewis dau destun a llunio
ymarfer cyfannu trwy ddileu rhai geiriau.

Cymerwch tua 15 munud.

Gofynnwch i’r parau ffurfio grwpiau o bedwar ac adolygu gwaith ei
gilydd, gan wneud awgrymiadau a sylwadau.

Cymerwch 10 munud arall ar hyn.

Tasg 2 Paratoi darnau
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Mae’n well cyflawni’r rhain fel gweithgareddau pâr neu grŵp am eu
bod yn cynnwys cyd-ddarllen, ailddarllen a thrafodaeth ag iddi ffocws.
Bydd rhaid i ddysgwyr nodi’r cliwiau sydd yn y testun, sef y rhai sy’n
dangos ym mha drefn mae’r awdur wedi gosod y deunydd. Mae’n
bosibl defnyddio gweithgaredd fel hwn yn llwyddiannus gyda
thestunau llenyddol ac anllenyddol.

Gallai gweithgareddau gynnwys y canlynol.

1. Edrych ar arwyddbyst awdur; dilyniannu paragraffau. Mae’n
bosibl gwneud hyn gydag unrhyw destun sydd wedi’i ysgrifennu
yn eithaf da – boed yn destun llenyddol neu anllenyddol.

Mewn parau, ad-drefnwch y paragraffau ar Daflen 5.4 a
gymerwyd o Atodiad 2 o Sicrhau cysondeb mewn asesiad
athrawon: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008).

Nodwch/marciwch y llinellau yn y testun sy’n eich galluogi i wneud
hyn.

Noder: Byddai defnyddio TGCh yn gymorth wrth wneud tasg fel
hon yn y dosbarth.

2. Gwirio gwybodaeth am y testun cyfan; dilyniannu digwyddiadau,
mewn testun llenyddol mae’n debyg ond gallai’r dechneg gael ei
haddasu i’w defnyddio ar draws y cwricwlwm i wirio gwybodaeth a
dealltwriaeth o ymwybyddiaeth gronolegol mewn adroddiad
hanesyddol er enghraifft, neu broses mewn gwyddoniaeth.

Mewn parau, dewiswch lyfr sy’n gyfarwydd i aelodau’r grŵp.

Lluniwch chwe cherdyn/darn o bapur (neu ragor, os oes angen) lle
rydych yn crynhoi digwyddiadau allweddol yn y naratif.

Gofynnwch i bâr arall roi’r cardiau yn y drefn gywir.

Trafodwch a allai setiau tebyg o gardiau fod yn adnawdd/gêm i’w
defnyddio yn y dosbarth. Petai dysgwyr yn eu llunio nhw, pa sgiliau
y byddai’n rhaid iddyn nhw eu defnyddio?

Tasg 3 Gweithgareddau dilyniannu
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3. Mapio digwyddiadau: Mewn parau, gan ddefnyddio Taflen 5.5 neu
siart debyg, mapiwch y prif ddigwyddiadau/rhannau o naratif
cyfarwydd, cyfnod o newid mewn hanes, proses mewn
gwyddoniaeth, daearyddiaeth neu ddylunio a thechnoleg neu bwnc
priodol arall ar y siart lif.

Gallech hefyd roi’r prif ddigwyddiadau o naratif, adroddiad
newyddion neu adroddiad am ddigwyddiad hanesyddol mewn
dilyniant ar fwrdd stori neu linell amser (gweler Taflen 5.6).

Cymerwch tua 45 munud.

Ceir canllawiau pellach ar strategaethau dilyniannu a’u rôl wrth
ddatblygu meddwl yn y ddogfen, Sut i ddatblygu meddwl ac asesu ar
gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth (Llywodraeth Cynulliad Cymru,
2007) yn yr adran sy’n dwyn y teitl ‘Datblygu dulliau meddwl’. Ceir y
ddogfen hon ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Yn Nhasg 3, cymerodd aelodau’r grŵp ran mewn rhai ymarferion
dilyniannu lle roedd angen iddyn nhw roi digwyddiadau naratif neu
gamau proses mewn trefn gronolegol neu resymegol ar siart lif, bwrdd
stori neu linell amser. Dyma un math o fodelu graffig, h.y. cyflwyno
ffeithiau o destun ar ffurf weledol, ac mae’n strategaeth ddefnyddiol i
sicrhau bod dysgwyr yn deall yr hyn maen nhw wedi’i ddarllen.

Mae dulliau eraill o fodelu graffig yn cynnwys:

• tynnu llun o destun, defnyddio’r manylion a roddwyd i lunio
darluniad cywir o’r lle, y person neu’r peth dan sylw

• edrych ar y lluniau mewn testun cyhoeddedig i weld a ydyn nhw,
mewn gwirionedd, yn ddarluniad cywir o’r hyn a ysgrifennwyd –
mae’n syndod pa mor aml yr ymddengys nad ydy’r darlunydd yn
darllen y testun

• llunio map, e.e. o daith, o’r ffordd i’r ysgol, o ‘daith’ haniaethol
drwy fywyd

• llunio graff.

Tasg 4 Modelu graffig
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Trafodwch y gweithgareddau hyn ag aelodau’r grŵp a gofynnwch
iddyn nhw:

• ychwanegu enghreifftiau eraill a oedd yn ddefnyddiol yn eu profiad
nhw wrth addysgu dysgwyr (byddai’n ddefnyddiol petai’r rhestr
lawn yn cael ei dosbarthu i bob aelod o’r grŵp ar ôl y sesiwn HMS).
Gweler hefyd yr awgrymiadau ynghylch dulliau meddwl a geir yn y
dogfennau sy’n gysylltiedig â rhaglen datblygu meddwl ac asesu ar
gyfer dysgu APADGOS a ddisgrifiwyd ar wefan Llywodraeth
Cynulliad Cymru yn www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

mewn parau

• llunio dwy enghraifft a fyddai’n briodol i’w haddysgu, h.y. i bynciau
penodol a/neu waith iaith/gwaith llenyddol sy’n sôn am destunau
penodol

fel grŵp cyfan

• rhannu’r syniadau hyn a thrafod:
a) pa sgiliau sydd eu hangen i gwblhau’r tasgau
b) sut gallen nhw ddatblygu uwch sgiliau darllen
c) sut gellid atgyfnerthu’r defnydd a wneir o’r technegau hyn yn

eu hysgol(ion)
• sut gallai defnyddio’r technegau hyn helpu i roi tystiolaeth i asesu

darllen
• oes posib defnyddio TGCh i wneud y math hwn o weithgaredd,

e.e. drwy ddefnyddio cyfleusterau cyhoeddi pen desg fel nad oes yn
rhaid bod yn dda mewn celf i lwyddo.

Cymerwch tua 35 munud.
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Teithio a thwristiaeth

Mae gwaith yn y diwydiant twristiaeth yn golygu cynllunio a threfnu gwyliau a
gweithgareddau ar gyfer twristiaid. Rhaid gwerthu’r gwyliau hyn a chynnig
cefnogaeth lawn er mwyn ateb gofynion cwsmeriaid. Heblaw am deithio
gwyliau, mae ……….. busnes yn dal i dyfu’n ………….. . Mae hon yn
……………. incwm bwysig. Dal i ostwng …….. pris tocynnau awyr ac ……..
hyn wedi arwain at lawer mwy o deithio …………… nag erioed o’r blaen.

Mae’r diwydiant …………. yn gallu ymddangos yn gyfareddol a …………, ond
ychydig yn wahanol …………. hi mewn gwirionedd. Mae ………… mewn
mannau gwyliau egsotig, ……… mae llawer o’r gwaith yn ymwneud â gwaith
swyddfa arferol. Yn yr …………………. hon o’r gwaith mae angen gweithwyr
clerigol a gwerthiant, sy’n ………….. mewn swyddfeydd …………asiantaethau
teithio. Gall gweithwyr iau ……………… gostyngiad ar wyliau ......... weithiau
gael gwyliau hyfforddi. Mae tywyswyr a chynrychiolwyr yn …………. tramor,
ond mae llawer …………… yn gweithio ar ……………. tymhorol.

Os ydych chi eisiau ……………… fel tywysydd neu gynrychiolydd, bydd y gallu i
siarad …………. yn ………………. . Ar gyfer rhai swyddi eraill, mae iaith
…………….. yn ddefnyddiol, ond heb fod yn angenrheidiol. Ar gyfer nifer o
…………… ni fydd ………… siarad iaith dramor o gwbl.

…………….. twristiaeth sy’n trefnu’r drafnidiaeth, llety a’r …………. hamdden
sy’n …………… pecyn gwyliau.

………… teithiau sy’n creu cyswllt ……. y cwsmer a’r darparwyr a ……….. y
gweithredwr twristiaeth.

Y byrddau twristiaeth sy’n ………………. teithio yn eu gwledydd nhw. Maen
nhw’n …………… ymchwil i’r anghenion cyfredol mewn twristiaeth a hefyd
gofynion y dyfodol.

Fel arfer, gwybodaeth o fewn un maes sydd gan arweinwyr, ac maen nhw’n
gallu cynnig gwasanaeth i ymwelwyr. Gallan nhw ymgymryd â theithiau o
gwmpas ardaloedd arbennig neu adeiladau arbennig er enghraifft eglwys
gadeiriol neu amgueddfa.

Taflen 5.1

Uned 5
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Technegau llithr ddarllen

Pwrpas llithr ddarllen ydy gallu dod o hyd i fanylion penodol megis syniad
allweddol, gair, dyddiad, enw neu amser mewn testun. Fel cip ddarllen, mae’n
ymwneud â symudiad cyflym y llygad ar draws y dudalen gan sgipio y rhan
fwyaf o’r testun ond bod yn ymwybodol o’r manylion penodol sydd eu hangen.

Mae strategaethau llithr ddarllen yn cynnwys:

• ail-ddweud y gair neu’r ymadrodd sydd ei angen ar goedd neu’n dawel i chi
eich hunan wrth i chi chwilio yn y testun

• chwilio am wybodaeth allweddol neu ddangosydd, e.e. prif lythyren i enw,
rhifau wrth chwilio am ddyddiad, cliwiau mewn is-benawdau

• adnabod geiriau allweddol yn y dasg a sylwi a ydyn nhw’n cael eu hailadrodd
yn y teitl neu yn y testun

• cyfateb lliwiau, e.e. ar fapiau lle mae afonydd bob amser yn las, rheilffyrdd yn
ddu ac ati.

Ymarfer byr ac effeithiol ydy rhoi darn o tua 250 o eiriau i ddysgwyr – neu lai i’r
darllenwyr llai hyderus – sy’n cynnwys cymysgedd o, er enghraifft, ystadegau,
dyddiadau, ffeithiau a barn, a’r rheiny yn perthyn i gynnwys y wers os ydy
hynny’n bosibl.

Mewn parau, ac mewn dwy funud ar y mwyaf, gofynnwch iddyn nhw farcio’r
testun (mewn gwahanol liwiau efallai) a nodi:

• dau ddyddiad allweddol
• dwy ffaith allweddol
• un farn gref
• un gair allweddol maen nhw’n disgwyl dod ar ei draws eto yn yr uned

ddysgu.

Taflen 5.2

Uned 5
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Taflen 5.3

Uned 5

Llunio darnau

Dylid darllen y canllawiau hyn cyn llunio unrhyw ymarfer cyfannu.

Gall cyfannu helpu i wella ac asesu cyflawniad mewn darllen, a dealltwriaeth y
dysgwr o’r pwnc am ei fod yn gofyn i’r darllenydd archwilio’r testun i ganfod
ystyr.

Fodd bynnag, os caiff ymarfer cyfannu ei ddefnyddio heb bwrpas na ffocws, gall
droi’n ymarfer llenwi bylchau diwerth.

1. Gadewch un neu ragor o frawddegau heb unrhyw eiriau wedi’u dileu ar
ddechrau’r darn fel bod y darllenwyr yn cael syniad o’r pwnc dan sylw.

2. Gellir dileu geiriau yn ôl system rifol, e.e. dileu pob pumed neu seithfed gair.
Efallai bydd angen i chi newid y system pan welwch fod gair penodol yn
amhriodol. Gwnewch yn siŵr bod y testun yn cynnwys awgrymiadau i’r
geiriau coll.

3. Mae’n fwy defnyddiol dileu geiriau os oes digon o awgrymiadau – cliwiau
gramadegol neu awgrymiadau sy’n cyfeirio at ystyr yn y cyd-destun – a fydd
yn gorfodi’r darllenwyr i ystyried y cyd-destun.

4. Ceisiwch ddileu pob enghraifft o un rhan ymadrodd benodol, e.e.
ansoddeiriau neu gysyllteiriau. Meddyliwch sut gallai’r dechneg hon helpu i
hoelio sylw dysgwyr ar swyddogaeth y rhan ymadrodd honno. Ydy hi’n bosibl
ei defnyddio yr un mor effeithiol ar gyfer pob rhan ymadrodd?

5. Ceisiwch ddileu ymadrodd arwyddocaol neu frawddegau cyfan a
phenderfynwch pa mor effeithiol ydy’r dull hwn wrth asesu i ba raddau y
mae darllenwyr yn deall testun.

6. Ceisiwch ymarfer cyfannu ychydig yn wahanol lle mae gan y darllenwyr nifer
o ddewisiadau. Mae hyn yn rhoi mwy o reolaeth i’r athro neu’r athrawes. Os
mai yr ymarfer ydy asesu gwybodaeth o iaith yn hytrach na chodi
ymwybyddiaeth o’r testun, mae’r dechneg hon yn ddefnyddiol iawn er bod
perygl, y bydd y darllenydd yn dewis yr ateb cywir drwy ddyfalu.

7. Defnyddiwch ymarfer cyfannu gyda barddoniaeth. Bydd hyn yn helpu
dysgwyr i ddeall cynnwys a strwythur cerdd oherwydd bydd rhythm ac odl yn
eu helpu i ddod o hyd i eiriau priodol.

8. Wrth ddefnyddio cyfannu, dylech bob amser annog y dysgwyr i ddeall
syniadau a phriodoldeb cyffredinol yn hytrach na mynnu cael un ateb ‘cywir’.
Dylech dderbyn cyfystyron rhesymol a dylech annog dysgwyr i gyfiawnhau eu
dewisiadau drwy gyfeirio at awgrymiadau yn y testun.
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Taflen 5.4

Uned 5

Dilyniannu

Aildrefnwch y paragraffau hyn, gan nodi’r cysylltiadau yn y testun sy’n gymorth i chi.

Mae rhai yn credu fod hon yn feirniadaeth sylfaenol o rai profion ac maen nhw’n
cwestiynu dilysrwydd eu gwerth a’u cynnwys. Mae eraill, eto wrth dynnu sylw at
natur gyfyngol yr asesu, yn pwysleisio nad ydy’r elfennau sydd wedi’u cynnwys yn
gysylltiedig fel arfer â gofynion ehangach Gorchmynion y cwricwlwm cenedlaethol.
Lluniwyd profion ar sail normau hynach cyn y rheoliadau statudol cyfredol ac nid
yw pob un ohonyn nhw wedi cael eu diweddaru. Mae geirfa yn dyddio a gall
defnyddio rhai ymadroddion mewn rhai profion ymddangos yn anacronig ac yn
ddieithr i’r darllenydd modern.

Gan dderbyn y cyfyngiadau hyn, dylai ysgolion gydnabod y defnydd posibl o
wybodaeth ddiduedd ar sail normau a ddarperir gan brofion safonedig wrth asesu
sgiliau arbennig unigolion neu grwpiau, o fewn amserlen y penderfynwyd arni
ymlaen llaw.

Rhaid cydnabod y mater o amrywiaeth ym mherfformiad y dysgwr hefyd, yn
arbennig wrth ddelio â dysgwyr ifanc. Er enghraifft, gallai dysgwyr fod yn
anhwylus pan fyddan nhw’n sefyll y prawf; gallen nhw fod yn nerfus iawn hefyd,
a allai effeithio ar eu perfformiad. At hynny, gall y profion mwyaf dibynadwy
amcangyfrif sgorau safonedig yn unig o fewn rhai terfynau hyder. Nid yw pob
llawlyfr yn cyfeirio at yr agwedd hon.

O ganlyniad, cydnabyddir bod rhai mathau o wybodaeth a sgiliau yn fwy addas ar
gyfer y math hwn o brofi nag eraill. Bydd eitemau prawf yn tueddu i gynnwys
sgiliau sylfaenol a dydyn nhw ddim yn asesu meysydd mwy cymhleth. Bydd
eitemau sy’n cynnwys sgiliau uwch yn tueddu i ddangos lefelau is o
ddibynadwyaeth, yn enwedig o ran marcio ymatebion, ac felly maen nhw’n cael eu
hosgoi yn gyffredinol. Mae’n bosibl nad ydy hyn mor wir am brofion a gynlluniwyd
yn fwy diweddar.

Nid oes modd i brofion ar sail normau ddarparu’n hawdd yr asesiadau manwl
hynny y mae eu hangen i ddylanwadu ar ddysgu ac addysgu ar draws ehangder y
cwricwlwm.

Wrth ddewis a defnyddio’r profion safonedig, dylai ysgolion wneud hynny gyda
dealltwriaeth glir o’u lle o fewn strwythur asesu cyffredinol.

Mewn gwirionedd maen nhw wedi’u cyfyngu gan eu cynllun trylwyr. Rhaid i
brofion ar sail normau gynnwys eitemau y gellir eu gweinyddu a’u sgorio mewn
ffordd safonol. Rhaid i’r cynllun marcio fod yn glir ac yn ddiamwys er mwyn
sicrhau unffurfiaeth wrth lunio ymateb cywir. Ni ddylai amser gweinyddu’r prawf
fod yn rhy hir. Rhaid i eitemau sydd wedi’u cynnwys yn y prawf gael eu graddio o
ran anhawster er mwyn iddyn nhw fod yn addas ar gyfer dysgwyr o ystod o
alluoedd a chefndiroedd.

Rhan o Atodiad 2, Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer
Cyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008)

80

DCELLS G.O.R (W) Unit 5:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:22  Page 80



81

Taflen 5.5

Uned 5

Siart lif

Gall llunio siart lif ar bapur neu gan ddefnyddio TGCh helpu’r dysgwyr i ddilyn
trefn proses neu ddilyn stori.

Mae’r siart ganlynol yn cyfeirio at stori. Mae’n bosibl ei haddasu, er enghraifft,
i weddu i ddadansoddi achos ac effaith mewn hanes neu broses mewn
gwyddoniaeth, daearyddiaeth neu ddylunio a thechnoleg.

Ble mae’n digwydd?

Beth sy’n digwydd?

Sut mae’n cael ei ddatrys?

Beth ydy pwynt y stori?

Pwy ydy’r prif gymeriadau?
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Uned 5

Bwrdd stori

1
2

3
4

5
6

7
8
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Uned 6: Trawsieithu
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84 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Meithrin dealltwriaeth o’r sgiliau a ddefnyddir wrth drawsieithu.

Amser: Tua 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 6 i gyd.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r holl dasgau a deunyddiau.

Gwnewch gopïau o Daflenni 6.1 i 6.4 i bob aelod o’r grŵp.

Paratowch dryloywon o gynnwys Taflen 6.5.

Adnoddau: Siart droi ac offer ysgrifennu addas.

Copïau o Daflenni 6.1 i 6.4 i bob aelod o’r grŵp.

Sleid o Daflen 6.5.

Uned 6
Trawsieithu

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Beth ydy trawsieithu?

Tasg 2: Pam mae trawsieithu’n bwysig?

Tasg 3: Cymryd nodiadau

Tasg 4: Cyflwyno trawsieithu i ddysgwyr

Tasg 5: Trawsieithu gyda thestunau hwy neu nifer o destunau
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History 85Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mewn parau neu grwpiau bach trafodwch beth ydy trawsieithu.
Trafodwch hefyd y gwahaniaeth rhwng llythrennedd deuol a
thrawsieithu.

Wedyn gofynnwch i’r grwpiau bach adrodd nôl i’r grŵp mawr.

Cyfunwch syniadau’r aelodau i ffurfio diffiniadau o drawsieithu a
llythrennedd deuol ar y siart droi.

Cymerwch tua 15 munud.

Y diffiniad symlaf o drawsieithu ydy derbyn gwybodaeth mewn un iaith
ac yna ei defnyddio mewn iaith arall. Yr hyn sy’n digwydd gyda
thrawsieithu ydy ein bod yn derbyn gwybodaeth trwy’r sgiliau iaith
goddefol (gwylio, gwrando a darllen) ac yna’n defnyddio’r wybodaeth
drwy ymarfer ein sgiliau iaith gweithredol (siarad ac ysgrifennu).

Cofiwch: Nid cyfieithu ydy trawsieithu.

Mae Estyn yn diffinio llythrennedd deuol fel a ganlyn:

‘O’r cychwyn cyntaf, pan fo plentyn bach yn deall bod modd
cyfnewid gair neu ymadrodd yn y ddwy iaith, a’u bod yn
gysylltiedig â’r un cysyniad, mae llythrennedd deuol yn dechrau
datblygu. Wrth i afael disgyblion ar lythrennedd yn y ddwy iaith
wella, felly hefyd y mae eu gallu i fanteisio ar lythrennedd deuol
yn gwella. Mae’r gallu i siarad, darllen ac ysgrifennu’n hawdd yn
y ddwy iaith, ynghyd â’r gallu i symud yn rhugl rhwng ieithoedd,
i gyd yn rhan o lythrennedd deuol. Mae’r sgiliau sydd ynghlwm
wrth lythrennedd deuol weithiau’n cael eu galw’n sgiliau
trawsieithu neu drawslythrennu…’

Datblygu llythrennedd deuol: Papur trafod Estyn (Estyn, 2002)

Yng nghyd-destun darllen, mae llythrennedd deuol yn golygu
trawsieithu yn ogystal â’r nodweddion canlynol:

• adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaeth rhwng geirfa, cystrawen a
gramadeg testunau yn y ddwy iaith

• cyfoethogi ac ehangu gwybodaeth gyffredinol ynghylch iaith a’i
chystrawen.

Mae trafodaeth lawn ar nodweddion llythrennedd deuol ym mhob un
o’r sgiliau iaith i’w gweld yn Datblygu llythrennedd deuol: Papur trafod
Estyn ar wefan Estyn yn www.estyn.gov.uk

Tasg 1 Beth ydy trawsieithu?
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86 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Ydych chi’n gallu byw bywyd llawn mewn cymdeithas ddwyieithog heb
drawsieithu?

Mewn parau neu grwpiau bach trafodwch y canlynol:

• Pryd bydd aelodau’r grŵp yn trawsieithu yn eu bywyd o ddydd i
ddydd?

• Pa ddefnydd gaiff ei wneud o drawsieithu yn nosbarthiadau
aelodau’r grŵp?

• Pa gyfleoedd sydd gan y dysgwyr i ymarfer sgiliau trawsieithu?

Wedyn gofynnwch i’r grwpiau bach adrodd nôl i’r grŵp mawr.

Lluniwch restr o’r canfyddiadau ar y siart droi.

Cymerwch tua 10 munud.

Mae’r rhan fwyaf o bobl ddwyieithog yn trawsieithu’n ddyddiol heb
sylweddoli hynny.

Dyma rai enghreifftiau posibl:

• Edrych ar raglen deledu mewn un iaith a thrafod mewn iaith arall.
• Derbyn neges ffôn mewn un iaith a’i throsglwyddo mewn iaith arall.
• Darllen erthygl papur newydd mewn un iaith a’i thrafod neu

drosglwyddo’r prif bwyntiau mewn iaith arall.
• Cywain gwybodaeth am bwnc penodol o ystod o ffynonellau

Saesneg a’i throsglwyddo i ddysgwyr mewn gwersi cyfrwng
Cymraeg.

• Cywain gwybodaeth ar gyfer prosiect yn y Gymraeg o ystod o
ffynonellau Cymraeg a Saesneg.

I wneud hyn rhaid mewnoli’r ffeithiau a dderbyniwyd mewn un iaith,
eu prosesu a chyflwyno’r wybodaeth mewn iaith wahanol. Mae’n
amlwg bod angen sgiliau da yn y ddwy iaith er mwyn llwyddo. Mae
trawsieithu’n gofyn am ddeallrwiaeth lawn o’r iaith mae dysgwr yn
derbyn y neges ynddi. Mae hefyd yn gofyn am ddigon o eirfa a sgiliau
gweithredol yn yr iaith arall i allu cyfleu’r neges yn gywir ac yn
effeithiol.

Tasg 2 Pam mae trawsieithu’n bwysig?
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History 87Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae’n bwysig addysgu dysgwyr i gymryd nodiadau’n effeithlon er
mwyn eu galluogi i drawsieithu’n effeithiol.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp drafod y sgiliau cymryd
nodiadau mae angen i ddysgwyr eu defnyddio a rhestru ffyrdd o
ddatblygu’r sgiliau hyn.

Mae Taflen 6.1 yn rhoi rhai awgrymiadau. Ychwanegwch bwyntiau
pellach fel sy’n briodol.

Mae Taflen 6.2 yn rhoi enghraifft o’r math o grid a allai fod yn
ddefnyddiol i ddysgwyr.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 3 Cymryd nodiadau

Rhowch yr wybodaeth ar Daflen 6.3 i’r grŵp. Gofynnwch iddyn nhw
grynhoi’r prif ffeithiau mewn paragraff Cymraeg.

Wedi i bawb ddod ynghyd lluniwch restr o’r prif bwyntiau ar siart droi.

Dyma’r prif bwyntiau:

• Organ ydy’r bledren.
• Siâp balŵn.
• Storio troeth.
• Troeth yn dod o’r arennau.
• Waliau’r bledren yn hyblyg.
• Pledren oedolyn yn storio tua 0.6 litr o droeth.
• Dechrau teimlo eisiau mynd i’r tŷ bach pan fo tua 0.25 litr o droeth

yn y bledren.

Cymerwch tua 15 munud.

Mae trawsieithu’n effeithiol yn gallu bod yn dasg anodd a chymhleth.
Mae’n rhywbeth mae gofyn i ddysgwyr ei wneud yn gyson. Yn aml
dydyn nhw ddim wedi derbyn unrhyw arweiniad neu hyfforddiant ar
sut i fynd ati a sut i wneud y dasg mewn camau bach hylaw.

Gofynnwch i’r grŵp drafod y camau ar gyfer trawsieithu effeithiol gan
nodi’r camau gweigion i’w hosgoi. Gallan nhw feddwl am:

• sut yr aethon nhw ati gyda’r dasg ar grynhoi’r prif ffeithiau am y
bledren

• faint o broblem oedd geirfa neu derminoleg pwnc benodol

Tasg 4 Cyflwyno trawsieithu i ddysgwyr
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88 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

• pa mor berthnasol i drawsieithu ydy’r pwyntiau bwled ym mhwynt
3, Taflen 6.1.

Mewn sesiwn lawn trafodwch y camau gan nodi’r camau a’r drefn ar y
siart droi. Dylai’r atebion fod yn debyg i hyn:

• cip ddarllen y darn yn frysiog i ddeall y rhediad
• llithr ddarllen i chwilio am eiriau penodol
• darllen yn drylwyr o amgylch y geiriau sy’n rhoi cliwiau
• tanlinellu’r prif bwyntiau
• gwneud rhestr o’r prif bwyntiau
• ysgrifennu’r crynodeb
• gwneud yn siŵr fod y termau Cymraeg cywir yn cael eu defnyddio –

defnyddio geiriadur neu’r Termiadur
• ailddarllen y darn gwreiddiol er mwyn gwirio a sicrhau bod y

pwyntiau pwysig i gyd wedi’u cynnwys ac na fu unrhyw gamddeall
• rhaid osgoi cyfieithu slafaidd a defnyddio termau Saesneg.

Mae cyfieithu slafaidd yn hytrach na thrawsieithu yn demtasiwn yn aml
ac mae hyn yn dueddol o ddigwydd os nad ydy’r darllenydd wedi deall
y testun gwreiddiol yn iawn. Mae cael dealltwriaeth dda o brif ffocws y
testun gwreiddiol yn allweddol i drawsieithu effeithiol.

Cymerwch tua 15 munud arall.
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Yn aml, mae rhaid cywain gwybodaeth am bwnc penodol o destun
hwy sy’n cynnwys ystod eang o wybodaeth. Dylai’r broses fod yn
debyg i’r hyn a nodwyd uchod ond y tro hwn rhaid canolbwyntio ar y
pwyntiau sy’n berthnasol i’r dasg yn unig, sef:

• cip ddarllen y darn yn frysiog
• llithr ddarllen i chwilio am eiriau penodol
• craff ddarllen o amgylch y geiriau sy’n rhoi cliwiau
• tanlinellu’r adrannau perthnasol
• gwneud rhestr o’r pwyntiau perthnasol
• ysgrifennu’r crynodeb
• gwneud yn siŵr bod y termau Cymraeg cywir yn cael eu defnyddio

– defnyddio geiriadur neu’r Termiadur (copïau caled neu ar lein)
• ailddarllen y darn gwreiddiol er mwyn gwirio a sicrhau bod y

pwyntiau perthnasol i gyd wedi’u cynnwys ac na fu unrhyw
gamddeall

• sicrhau nad oes ffeithiau amherthnasol wedi’u cynnwys.

Rhowch yr wybodaeth ar Daflen 6.4 i’r grŵp. Gofynnwch iddyn nhw
ddefnyddio’r camau uchod i baratoi cyngor cyfrwng Cymraeg ar lafar i
ffrind i chi sy’n poeni ei bod yn yfed gormod o alcohol.

Wedyn, ar sail eu profiad yn cyflawni’r dasg hon, gofynnwch iddyn
nhw drafod y canlynol yn eu grŵp:

• Fyddai hi wedi bod yn haws i chi baratoi’r cyngor yn Saesneg?
(rhowch resymau dros eich ateb)

• Manteision ac anfanteision darllen yr wybodaeth mewn un iaith ac
ymateb mewn iaith arall.

Gyda’r grŵp cyfan trafodwch y manteision a’r anfanteision o orfod
trawsieithu. Rhestrwch nhw ar y siart droi.

Ar sail ymatebion y grŵp a’u profiad o drawsieithu trafodwch i ba
raddau y bydden nhw’n cytuno â’r dyfyniad ar Daflen 6.5 o gyfrol Yr
Athro Colin Baker The Care and Education of Young Bilinguals
(Multilingual Matters, 2000).

Cymerwch 40 munud.

Tasg 5 Trawsieithu gyda thestunau hwy neu nifer o destunau
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Taflen 6.1

Uned 6

Cymryd nodiadau o destun

1. Mae’n bwysig bod y dysgwyr yn cael briff penodol a chanllawiau clir.

2. Dylai’r dysgwyr fod yn ymwybodol o gyd-destun a phwrpas yr ymchwiliad.

3. Dylid addysgu’r dysgwyr sut i fynd i’r afael â thestun.

• Cip ddarllen drwy’r holl ddarn i gael syniad o’r cynnwys, gan wneud
defnydd llawn o arwyddion strwythurol fel penawdau, teitlau, maint print
amrywiol, diagramau ac ati.

• Llithr ddarllen am eiriau penodol sy’n ymwneud â’r wybodaeth sydd ei
hangen, gan symud y llygad i lawr canol y testun, bwrw golwg i’r chwith
a’r dde, chwilio am y gair, am brif lythrennau neu unrhyw gliw arall yn
ymwneud â’r gair hwnnw.

• Craff ddarllen o amgylch y geiriau sy’n rhoi cliwiau, gan ddewis yr
wybodaeth sydd ei hangen, a’i hamlygu ar y papur neu ar y sgrin.

• Crynhoi a chofnodi mewn rhyw ffordd – ar grid, mewn diagram neu
siart, neu fel cyfres o bwyntiau ar lyfr nodiadau/sgrin cyfrifiadur.

• Cyfeirio nôl yn rheolaidd at y dasg/cwestiwn gwreiddiol a nodi’n
union beth sydd ei angen.

4. Yna dylai’r dysgwr ad-drefnu’r wybodaeth yn ôl anghenion y dasg, gan
ddefnyddio’r nodiadau’n unig (nid y testun) fel adnawdd i alluogi iddo neu
iddi gwblhau’r dasg.

Efallai bydd oedolyn yn credu bod y drefn hon yn gymharol amlwg ond dylai
athrawon gofio bod angen addysgu sgiliau o’r fath gan nad ydyn nhw’n dod yn
naturiol i lawer o ddysgwyr.
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Taflen 6.2

Uned 6

Grid ar gyfer cymryd nodiadau

Gallai dysgwyr sy’n gwneud nodiadau ar adar yr ardd a’u harferion ddefnyddio
grid fel hwn – ar bapur neu ar sgrin – i’w helpu i ddewis yr wybodaeth briodol.

I ddechrau, mae’n debyg y bydd rhaid i athrawon ddarparu gridiau gwag tebyg i
hwn ond mewn amser bydd modd annog dysgwyr i baratoi eu gridiau eu
hunain i ddiwallu anghenion penodol y dasg dan sylw.

Nyth:

Lleoliad

Deunyddiau

Wyau:

Nifer

Disgrifiad

Ymddangosiad:

Maint

Lliw

Arferion:

Cymdeithasol

Tiriogaethol

Arferion
blynyddol
(Ydyn nhw’n
mudo?)

Bronfraith Mwyalchen Robin Aderyn y to
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Taflen 6.3

Uned 6

The Bladder

The urinary bladder is a balloon-shaped organ which stores urine excreted by
the kidneys. It is located on the pelvic floor. Because of the stretchiness of the
bladder walls, the bladder is capable of considerable distention, although its
capacity can vary greatly from person to person. The average person will be
able to hold about 250ml of urine in the bladder before they begin to feel
the need to empty it and in an adult it can hold about 0.6 litres of urine.

92
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Taflen 6.4

Uned 6

Alcohol

For many, alcohol is socially acceptable but the fact is that alcohol is a drug. It is
addictive and people use and abuse it every day. People consume alcohol for
various reasons, such as to relieve stress, escape from problems or to fit in at
social situations. Many drink because they are addicted.

Alcohol is a drug that has the immediate effect of altering mood. Drinking it
makes people feel relaxed, happy and even euphoric, but in fact alcohol is a
depressant. It switches off the part of the brain that controls judgement, leading
to loss of inhibitions. Drinking even small amounts of alcohol can affect physical
coordination.

Alcohol can cause problems in a person’s family life and work situation. They
may have difficulty retaining a job. Friendships and romantic relationships can
suffer due to excessive drinking and family relationships can become strained.
Often, children of alcoholic parents suffer from low self-esteem and emotional
disorders such as anxiety.

Drinking too much alcohol can cause long term damage to the body’s internal
organs. Chronic alcohol use is one of the major causes of liver cirrhosis.
Stomach ulcers and gastrointestinal complications, as well as fertility problems,
weight gain and depletion of certain vitamins and minerals can all be caused by
excessive alcohol consumption. Research shows that alcohol increases the risk of
cancers of the mouth, pharynx, larynx, oesophagus, colon and breast.

Heavy drinking is a risk factor for both ischaemic stroke (which is due to the
sudden blockage of a blood vessel in the brain) and haemorrhagic stroke (which
is due to the rupture of a blood vessel in the brain). However, there is
considerable evidence that low-level alcohol consumption may offer some
protection against the ischaemic stroke and gallstones. Although further
research is needed, there is also some early evidence that moderate drinking
may provide some protection against Type 2 diabetes.

Various studies have suggested that having one drink a day can reduce heart
disease and heart attacks, raise good cholesterol and increase beneficial
antioxidants. Red wine and dark ales and stouts are best for reducing heart
disease risk. They may also reduce atherosclerosis and cataracts by up to 50%,
especially in diabetics. Dark beers have more antioxidants than the lighter lager
beers so they have stronger heart disease and cancer prevention benefits, but
the best type of alcohol to prevent heart disease and other health risks is red
wine.
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Taflen 6.4 (parhad)

Uned 6

Some experts maintain that moderate drinking can benefit memory. Very often
moderate drinkers are less depressed, have higher self-esteem, perform better
on day to day tasks and have improved concentration and memory performance.
However, more than one or two units of alcohol a day can lead to decreased
mental alertness and poor decision making. Alcohol also affects the memory
and the learning, retention and retrieval of previously presented materials.

It seems therefore that moderation is the key. It is usually recommended that
women drink no more than two or three units of alcohol a day and men no
more than three or four with at least two or three alcohol free days each week.
The size and strength of the drink determines the amount of alcohol consumed.
There is about one unit of alcohol in half a pint of ordinary strength beer, a
small glass of wine or a pub measure of spirits. But a can of super strength lager
or a large glass of wine can contain as much alcohol as four pub measures of
spirits.

94
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Taflen 6.5

Uned 6

Translanguaging has two potential advantages. It may promote a deeper and
fuller understanding of the subject matter. It is possible in a monolingual
context, for students to answer questions or write an essay without fully
understanding the subject. Whole sentences or paragraphs can be copied or
adapted from a textbook without really understanding them. This is less easy in
a bilingual situation. To read and discuss a topic in one language, and then to
write about it in another, means that the subject matter has to be properly
‘digested’ and reconstructed.

Yr Athro Colin Baker, The Care and Education of Young Bilinguals: An
Introduction for Professionals (Multilingual Matters, 2000), ISBN 978
1853594656

DCELLS G.O.R (W) Unit 6:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:27  Page 95



96 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

DCELLS G.O.R (W) Unit 6:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:27  Page 96



History 97Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Uned 7: Datblygu sgiliau ymchwil a
threfnu gwybodaeth
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Nod: Ystyried strategaethau i helpu dysgwyr i drefnu gwybodaeth ac archwilio
ffyrdd o ddatblygu sgiliau ymchwil.

Amser: 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 7 i gyd a sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r cynnwys.

Paratowch gopïau o Daflenni 7.1 i 7.3 i bob aelod o’r grŵp.

Dewiswch bwnc sy’n berthnasol i aelodau’r grŵp a chasglwch ddetholiad o
gyfeirlyfrau Cymraeg a Saesneg a fydd yn eu galluogi i lenwi grid GESD
(gweler Tasg 1).

Adnoddau: Copïau o Daflenni 7.1 i 7.3 i bob aelod o’r grŵp.

Detholiad o gyfeirlyfrau Cymraeg a Saesneg sy’n briodol i’r pwnc a
ddewiswyd.

Uned 7
Datblygu sgiliau ymchwil a threfnu
gwybodaeth

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Darllen i bwrpas: nodi’r hyn yr hoffech ei wybod

Tasg 2: Defnyddio llyfrau cyfair

Tasg 3: Datblygu arferion da

Tasg 4: Darllen i bwrpas penodol, casglu a choladu ffeithiau, a rhoi
trefn ar wybodaeth
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Wrth ddarllen i gaffael gwybodaeth mae angen i ddysgwyr lunio eu
cwestiynau eu hunain i’w helpu i nodi:

• beth sydd angen ei ganfod er mwyn atgyfnerthu eu gwybodaeth
neu ddysgu rhywbeth newydd

• beth sydd angen ei wybod er mwyn gwneud y dasg.

Byddai cofnodi ffynhonnell eu gwybodaeth yn arfer ardderchog ar
gyfer gwaith ymchwil yn y dyfodol pan fydd gofyn am lunio
llyfryddiaeth. Dyma gamau cychwynnol y broses o ddatblygu sgiliau
ymchwil a dylid eu cyflwyno i ddysgwyr mor gynnar â phosibl.

Mae’r broses hon yn gwbl unol ag egwyddorion yr adran Datblygu
meddwl o’r Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng
Nghymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008), lle mae’r penawdau
‘Gofyn cwestiynau’, ‘Ysgogi sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth
flaenorol’ a ‘Cywain gwybodaeth’ yn ffurfio llawer o’r elfen Cynllunio
o’r tabl dilyniant. Yn hyn o beth, i bob diben, gellir cyfnewid sgiliau
meddwl a sgiliau iaith.

Y dull mwyaf cyffredin o addysgu’r broses hon ydy cyflwyno dysgwyr i
grid GESD. Mae Taflen 7.1 yn enghraifft o hyn. Mae gridiau GESD a
CwAMFf yn cael eu disgrifio yn adran ‘datblygu meddwl’ y ddogfen
Sut i ddatblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu. Mae’r ddogfen yn
ymwneud â rhaglen meddwl ac asesu ar gyfer dysgu ac mae’r rhaglen
yn cael ei disgrifio ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Mae’n bosibl addasu’r gridiau hyn ar gyfer gwaith ym mhob un o
bynciau’r cwricwlwm.

Dewiswch bwnc sy’n berthnasol i aelodau’r grŵp a dosbarthwch
ddetholiad o gyfeirlyfrau priodol. Fel ymarfer darllen/ysgrifennu ar y
cyd, efelychwch ddysgwyr yn nodi cwestiynau allweddol a llenwi grid
GESD fel bod pawb yn glir ynglŷn â sut i’w ddefnyddio.

Gofynnwch i aelodau’r grŵp drafod sut i annog dysgwyr i lunio eu
cwestiynau eu hunain naill ai drwy ddefnyddio grid neu drwy ofyn
iddyn nhw lunio’r cwestiynau ar gyfer ymarfer darllen a deall, gan
ddefnyddio’r ystod lawn o fathau o gwestiynau, sy’n cael ei awgrymu
yn yr elfen ddewisol o Uned 3, Tasg 5. Pa fanteision a fyddai’n deillio i
ddysgwyr o hyn?

Cymerwch tua 30 munud.

Tasg 1 Darllen i bwrpas: nodi’r hyn yr hoffech ei wybod
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Er bod llawer o waith ymchwil mewn ysgolion yn cael ei wneud ar y
rhyngrwyd, mae’n bwysig o hyd bod dysgwyr yn hyderus ynghylch sut i
ddefnyddio cyfeirlyfr. I ddechrau, dylai athrawon wneud yn siŵr bod
dysgwyr yn defnyddio sgiliau’r wyddor yn effeithiol.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp restru’n gyflym y cyfleoedd
mae dysgwyr yn eu cael i ymgyfarwyddo â sgiliau’r wyddor a/neu
atgyfnerthu eu dealltwriaeth. Dylech atgoffa aelodau’r grŵp bod
angen rhoi’r gweithgareddau hyn mewn cyd-destun penodol fel bod
ymdeimlad o bwrpas iddyn nhw. Mae angen addysgu’r sgiliau hyn i’r
dysgwyr o oed cynnar fel eu bod nhw fwy neu lai yn awtomatig.

Mae Taflen 7.2 yn rhoi rhai awgrymiadau.

Hefyd, gall defnyddio cyfeirlyfrau achosi cyfres o rwystrau y bydd yn
rhaid i’r dysgwr eu goresgyn, er enghraifft:

• ble i chwilio am wybodaeth
• sut i godi gwybodaeth mewn un iaith a’i throsi i iaith arall
• beth ydy strwythur cyfeirlyfr
• sut i drosi termau pwnc benodol
• beth yn union ydy ystyr termau fel:

pennod llyfryddiaeth
cyfrol rhestr termau
adran atodiad
tabl cynnwys cyhoeddwr
mynegai darlunydd
mynegai gwyddoniadur ISBN

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp drafod ffyrdd o helpu
dysgwyr i ymgyfarwyddo â’r termau hyn. Mae’n bosibl gwneud hyn
drwy ddarllen ar y cyd, a thrwy lunio ymarferion byr lle mae gofyn i
ddysgwyr ymchwilio i bwrpas penodol a defnyddio’r wybodaeth maen
nhw wedi dod o hyd iddi.

Cymerwch tua 20 munud.

Mae’r un mor bwysig bod dysgwyr yn cael eu haddysgu sut i
ddefnyddio peiriant chwilio’r rhyngrwyd yn effeithiol. Mae’n bosibl mai
athrawon sy’n arbenigo mewn TGCh ydy’r ffynhonnell orau, ond mae
angen i bob athro ac athrawes allu cynorthwyo dysgwyr yn y maes
hwn.

Tasg 2 Defnyddio llyfrau cyfair
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Cyflwynwch y darn canlynol i’r grŵp, yna anogwch drafodaeth am y
pwyntiau sy’n codi a’r cwestiynau canlynol:

• Ydy aelodau’r grŵp yn gyfarwydd â gweld dysgwyr yn copïo
darnau’n slafaidd yn hytrach na dewis a dethol gwybodaeth
berthnasol?

• I ba raddau mae copïo neu gyfieithu slafaidd yn digwydd yng
ngwaith dysgwyr sy’n trawsieithu?

• Sut gall gridiau GESD a CwAMFf helpu i ddatblygu sgiliau
ymchwilio?

• Os ydy’r dysgwyr yn llên-ladrata ffeithiau, pa sgiliau darllen maen
nhw’n eu dangos? (Gweler Uned 1 am restr o sgiliau darllen)

• Sut gall gosod cwestiynau a thasgau effeithiol wella ymatebion
dysgwyr?

• Pa fath o gwestiynau a thasgau fydd yn sicrhau bod y dysgwyr yn
dangos dealltwriaeth o’r hyn maen nhw wedi’i ddarllen?

I’r dysgwyr hynny sy’n gyfarwydd â defnyddio gridiau GESD a
CwAMFf, y cam nesaf ydy gofyn iddyn nhw goladu a chyfosod yr
wybodaeth, cymathu’r ystyr a defnyddio’r wybodaeth yn effeithiol i
bwrpas penodol. Mae’n bwysig dewis yr hyn sy’n berthnasol yn
unig. Yn aml, bydd athrawon yn gweld bod llawer o ddysgwyr yn
cael trafferth i ddewis yr union beth sydd ei angen ar gyfer tasg
benodol. Mae hyn yn arbennig o wir am ddysgwyr sy’n darllen ac yn
ymateb yn yr un iaith gan eu bod yn tueddu i gopïo’r holl baragraff,
erthygl neu dudalen a chyflwyno hynny fel eu gwaith eu hunain.
Rhaid rhoi sylw i’r tuedd hwn neu bydd dysgwyr yn cael trafferthion
mewn arholiadau allanol yn y dyfodol ac mewn rhai amgylcheddau
gwaith. Yn y manylebau diwygiedig ar gyfer TGAU, er enghraifft,
sydd yn weithredol o fis Medi 2010, mae’r elfen gwaith cwrs
presennol yn cael ei ddisodli gan asesiad dan reolaeth. Gyda’r
asesiad hwn mae dysgwyr yn cael gwybodaeth am dasg ymlaen llaw
ac yn cael cyfle i baratoi a gwneud nodiadau. Yna, mae’n rhaid i’r
dysgwyr gwblhau’r tasgau o dan oruchwyliaeth. Ychydig iawn o’r
nodiadau a wnaed o flaen llaw a ganiateir. Felly, mae’n hanfodol eu
bod yn cael cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth, cyfuno a
chymhwyso gwybodaeth yn hytrach na dibynnu ar gopïo darnau o
destun y gallan nhw ei gymryd o ffynonellau eraill. Dylai cyfleoedd
o’r fath fod yn rhan fawr o addysgu yn ystod blynyddoedd
diweddarach Cyfnod Allweddol 2 ac yng Nghyfnod Allweddol 3.

Tasg 3 Datblygu arferion da
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Wrth gwrs, mae gwaith ymchwil yn ddull priodol o gasglu ffeithiau
ynghyd ond dim ond pan fydd dysgwr yn dangos dealltwriaeth o’r
ffeithiau hynny drwy eu defnyddio’n briodol a’u cyfleu yn eu geiriau
eu hunain y bydd modd asesu’r ddealltwriaeth hon. Mae gosod
cwestiynau a thasgau addas yn elfennau hanfodol yn y cyswllt hwn
ac mae cyfrifoldeb ar athrawon i lunio cwestiynau a thasgau sy’n
gorfodi dysgwr i ddefnyddio’r ffeithiau a nodwyd mewn ffordd sy’n
profi dealltwriaeth. Mewn rhai achosion, wrth gwrs, bydd angen
dyfynnu rhai ffeithiau er mwyn gwneud pwynt penodol mewn dadl
ond yna mae’n rhaid i ddysgwyr ddysgu cydnabod ffynhonnell y
ffeithiau hynny mewn llyfryddiaeth wedi’i hatodi i’w gwaith. Bydd
hyn, er enghraifft, yn dod yn sgìl bwysig i ddysgwyr sy’n paratoi ar
gyfer asesiad ar lefel TAG lle mae prosiectau estynedig yn ofyniad
newydd.

Cymerwch tua 30 munud.
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Mae’n bwysig bod gan ddysgwyr wir ymdeimlad o bwrpas a diben y
darllen. Mae’n bwysig hefyd eu bod yn darllen mor eang â phosibl
wrth gywain yr wybodaeth, beth bynnag fo diben y dasg. Yn aml,
bydd hyn yn golygu sefydlu prosiectau fydd yn cyfuno ystod o sgiliau
iaith fel sy’n cael ei argymell yng Ngorchmynion y cwricwlwm
cenedlaethol ar gyfer Cymraeg a Saesneg.

Efallai bydd y drafodaeth hon yn arwain at nodi’r angen am ffyrdd i
helpu dysgwyr i goladu a rhoi trefn ar wybodaeth o ffynonellau
amrywiol – ffynonellau llenyddol a rhai anllenyddol.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp nodi cymaint o ffyrdd â
phosibl o annog dysgwyr i roi trefn ar wybodaeth yn systematig, gan
gynnwys defnyddio systemau a rhaglenni TGCh (er enghraifft, creu,
enwi a defnyddio strwythurau ffeil a ffolder).

• Sut gall athrawon asesu dealltwriaeth?
• Sut gall dysgwyr ddilysu cywirdeb yr hyn maen nhw wedi’i

ddarllen?
• Beth sydd ei angen i athrawon ei wneud i helpu dysgwyr i gywain

gwybodaeth?

Mae Taflen 7.3 yn rhoi enghraifft o grid adnoddau sy’n ddull
defnyddiol o ddilysu ffeithiau. Os bydd dysgwyr yn ymchwilio mewn
cymaint o ffynonellau â phosib ac yn cofnodi’r hyn maen nhw’n ei
ganfod ar y grid, bydd yn hawdd iddyn nhw weld pa wybodaeth sy’n
gyffredin i’r holl ffynonellau. Mae’n debygol bod gwybodaeth sy’n
gyffredin i’r holl ffynonellau neu i bron bob un ohonyn nhw’n gywir.

Mae’n bwysig nodi y dylid ystyried ansawdd a chywirdeb cyfeirlyfrau a
ffynonellau TGCh wrth asesu adnoddau ysgol. Dydy deunydd cyfeirio
sydd wedi dyddio ddim yn ddefnyddiol iawn i ddysgwyr. Hefyd, fydd
llyfrau gwybodaeth sgleiniog sy’n cynnwys lluniau deniadol ond
anghywir ac sy’n brin o destun ategol ddim yn helpu dysgwyr i
ddatblygu uwch sgiliau darllen. Yn achos TGCh, bydd cyswllt â’r we yn
caniatáu mynediad i ffynonellau di-ri o wybodaeth. Fydd pob un o’r
rhain ddim yn gyfredol nac yn gywir, ond mae’n demtasiwn i gredu
gwybodaeth sy’n cael ei chyflwyno gydag argyhoeddiad. Mae angen
hybu dysgwyr felly i ystyried hygrededd a chywirdeb unrhyw
wybodaeth y maen nhw’n dod ar ei thraws.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 4 Darllen i bwrpas penodol, casglu a choladu ffeithiau, a
rhoi trefn ar wybodaeth
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Gridiau GESD a CwAMFf

Mae grid GESD yn gofyn i ddysgwyr:

• grynhoi’r hyn maen nhw’n ei wybod eisoes am bwnc (G)
• ystyried a oes eisiau rhagor o wybodaeth (E)
• nodi’r wybodaeth maen nhw wedi ei ddysgu (D)
• nodi sut maen nhw wedi ei ddysgu (S).

Mae’r grid CwAMFf yn debyg. Bydd athrawon neu ddysgwyr yn gofyn
cwestiwn a bydd y dysgwyr yn gwneud ymchwil i ddod o hyd i atebion posibl.
Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

• grynhoi’r wybodaeth honno, gan lunio atebion clir, cryno yn y golofn ‘Ateb’
• cofnodi unrhyw fanylion sy’n ategu’r ateb neu a all fod o ddiddordeb i’r

drafodaeth yn y golofn ‘Manylion’
• nodi’r ffynhonnell yn y golofn ‘Ffynhonnell’.

Taflen 7.1

Uned 7

Beth ydw i’n
Gwybod? G

Beth ydw i Eisiau
gwybod? E

Sut roeddwn i wedi
ei ddysgu? S

Beth ydw i wedi
Dysgu? D

Cwestiwn C Ateb A Manylion M Ffynhonnell Ff
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Sgiliau’r wyddor

Bydd cyfres o ymarferion byr mewn cyd-destun ystyrlon yn sicrhau bod dysgwyr
yn datblygu ac yn defnyddio sgiliau’r wyddor. Mae’n debyg mai i Gyfnod
Allweddol 2 mae’r rhain fwyaf perthnasol. Ond ni ddylai athrawon mewn
ysgolion uwchradd gymryd yn ganiataol bod y sgiliau angenrheidiol gan y
dysgwyr. Yn hytrach dylen nhw sicrhau bod dysgwyr yn gwybod sut i fynd i’r
afael â thestun gwybodaeth.

Ymhlith yr enghreifftiau yw’r canlynol.

Trefn yr wyddor
Sicrhau bod dysgwyr yn gyfarwydd â defnyddio’r ail, trydedd llythyren neu
lythrennau eraill mewn gair er mwyn dod o hyd i air mewn geiriadur ac ati.

Mae’n bosibl gwneud hyn drwy restru geiriau sy’n dechrau gyda’r un llythyren a
gofyn i ddysgwyr eu rhoi yn nhrefn yr wyddor yn gyflym. Mae’n bwysig cynnwys
geiriau megis chwaer, uffern, cath, er mwyn sicrhau fod dysgwyr yn deall yr
wyddor Gymraeg, a hefyd tynnu sylw’r dysgwyr at y treigladau fel eu bod yn
dod i adnabod gair yn ei ffurf gysefin.

Dod o hyd i’r gyfrol gywir
Mae llawer o wyddoniaduron yn cynnwys nifer o gyfrolau, wedi’u trefnu yn
nhrefn yr wyddor neu mewn pynciau eang. Mae’r dynodiadau yn nhrefn yr
wyddor ar y meingefnau, yn dangos yr hyn mae pob cyfrol benodol yn ei
chynnwys – yn aml yn isrannu llythrennau’r wyddor ac yn rhoi ail lythyren y
geiriau sy’n ymddangos ynddi. Er enghraifft, Cyfrol 1, Aa–Cu; Cyfrol 2, Cu–Ech;
Cyfrol 3, Ech–Ffr; Cyfrol 4, Ffr–Ha ac ati.

Gallech roi rhestr o bynciau i’r dysgwyr a gofyn iddyn nhw nodi pa gyfrol fydd
yn cynnwys yr wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw.

Defnyddio mynegai
Mae gan y rhan fwyaf o lyfrau fynegai ar y diwedd yn dweud wrth y darllenydd
ar ba dudalen neu dudalennau mae gwybodaeth benodol. Fel arfer, mae’r prif
gofnod mewn teip trwm ond yn aml ceir hefyd sawl cyfeiriad arall at
dudalennau lle caiff yr wybodaeth ei chrybwyll.

Gallech roi enghreifftiau o fynegai o’r fath i ddysgwyr a gofyn iddyn nhw
ganfod gwybodaeth benodol.

Taflen 7.2

Uned 7
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Taflen 7.2 (parhad)

Uned 7

Defnyddio mynegai gwyddoniadur
Os oes sawl cyfrol mewn gwyddoniadur, mae’r mynegai bob amser yn cyfeirio at
y gwyddoniadur cyfan – yn aml yn y gyfrol olaf. Yn y mynegai hwn, bydd
penawdau ac is-benawdau yn arwain y darllenydd at y brif erthygl ar bwnc ac yn
rhoi cyfeiriadau i’r pwnc sy’n ymddangos mewn erthyglau eraill. Ar ôl y
pennawd neu’r is-bennawd, bydd rhif y gyfrol ac yna rhif y dudalen sydd ei
hangen o fewn y gyfrol honno yn cael eu nodi. Er enghraifft:

Dinbych-y-Pysgod 3:342
Hafalnod 5:361
Mathemateg 7:146
Recorde, Robert 9:839

Gallai dysgwyr ymarfer defnyddio mynegai o’r fath, naill ai yn yr ysgol neu
mewn llyfrgell gyhoeddus.
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Taflen 7.3

Uned 7

Grid adnoddau

Gallai gwaith ar yr ardal leol arwain at ddiddordeb arbennig ac awydd i
ymchwilio ymhellach i ryw agwedd. Byddai hyn yn golygu chwilio am fwy o
wybodaeth a’i dilysu. Mae grid debyg i’r un ar y dudalen nesa’n galluogi’r
dysgwyr i gofnodi ble mae rhagor o wybodaeth ar gael ac wrth wneud hynny,
mae’n eu galluogi hefyd i benderfynu ar ddibynadwyedd yr wybodaeth a’r
ffynonellau gafodd eu defnyddio.

Gallai tic ddangos ble mae modd cael gafael ar wybodaeth berthnasol. Dull arall
o weithio fyddai nodi ffeithiau allweddol ar y grid er mwyn cymharu’r
wybodaeth.

Mae’n amlwg na fydd llawer o gyfeirlyfrau neu wefannau yn darparu’r
wybodaeth fwyaf sylfaenol hyd yn oed. Gallai prinder gwybodaeth mewn rhai
llyfrau a gwefannau helpu dysgwyr i fod yn fwy gofalus wrth ddewis eu
ffynonellau. Y fantais i ddysgwyr dwyieithog ydy bod dewis o ystod ehangach o
gyfeirlyfrau a gwefannau ganddyn nhw. Ond, rhaid cofio y bydd yn ofynnol
iddyn nhw ymarfer eu holl sgiliau trawsieithu os byddan nhw’n dewis
ffynonellau yn y ddwy iaith.

Byddai defnyddio cronfa ddata neu daenlen ar gyfrifiadur yn cyflawni diben
tebyg i’r grid drosodd ar waith ar Gastell Cydweli drwy adael i ddysgwr
ddadansoddi ffynonellau data a’r data ei hun.

DCELLS G.O.R (W) Unit 7:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:29  Page 107



Taflen 7.3 (parhad)

Uned 7

Grid adnoddau
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History 109Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Uned 8: Dehongli’r dystiolaeth
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110 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Archwilio ffyrdd o helpu dysgwyr i ddehongli a gwerthuso’r hyn maen
nhw’n ei ddarllen.

Trafod defnydd o lyfrgelloedd, yn yr ysgol(ion) ac yn yr ardal leol.

Amser: 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 8 i gyd a sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r cynnwys.

Gwnewch gopïau o Daflenni 8.1 i 8.3 i bob aelod o’r grŵp.

Os ydy hi’n briodol, dewch o hyd i ddata am ddefnydd o lyfrgelloedd yn
eich ysgol(ion) a gwahoddwch lyfrgellydd/lyfrgellwyr yr ysgol(ion) i ymuno â
chi, os ydy hi’n bosibl.

Ymchwiliwch i’r adnoddau sydd ar gael o’r llyfrgell leol a/neu wasanaeth
llyfrgell ysgolion os oes un yn eich awdurdod lleol.

Adnoddau: Copïau o Daflenni 8.1 i 8.4 i bob aelod o’r grŵp.

Papur ac offer ysgrifennu.

Siart droi/cyfrifiadur a sgrin/bwrdd ar gyfer cofnodi canfyddiadau’r grŵp.

Uned 8
Dehongli’r dystiolaeth

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Gwahaniaethu rhwng ffaith a barn; ymwybyddiaeth o duedd
awdur

Tasg 2: Defnyddio ffynhonnell wreiddiol

Tasg 3: Ymgyfarwyddo â geirfa pwnc benodol

Tasg 4: Defnyddio cliwiau ieithyddol er mwyn deall

Tasg 5: (dewisol) Defnyddio’r llyfrgell
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History 111Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Bydd angen i athrawon ystyried ffyrdd o helpu dysgwyr i wahaniaethu
rhwng ffaith a barn, a gwahaniaethu rhwng:

• beth sy’n hysbys, neu beth ddigwyddodd mewn gwirionedd
• beth ydy barn yr awdur am hyn/beth ydy safbwynt yr awdur.

Mewn parau, edrychwch ar y darn ar Daflen 8.1.

• Tanlinellwch y ffeithiau mewn un lliw.
• Mewn lliw arall, tanlinellwch unrhyw ddatganiad sy’n farn, sy’n nodi

safbwynt neu sy’n cynnwys unrhyw air neu ymadrodd awgrymog.
• Ail-ysgrifennwch gynnwys ffeithiol y darn.
• Gwnewch grynodeb o safbwynt yr awdur.

Gyda’r grŵp cyfan, cymharwch y canfyddiadau.

Ystyriwch ffyrdd o helpu dysgwyr i ddeall bod testun yn cynnwys mwy
na ffeithiau ac na ddylen nhw edrych ar destun yn arwynebol a derbyn
yr hyn sy’n cael ei ddweud yn awtomatig.

Ystyriwch pa bynciau sy’n ei gwneud hi’n ofynnol i ddysgwyr ddarllen
a gwerthuso testun fel hyn.

Noder: Gallai’r dasg uwcholeuo gael ei gwneud yn effeithiol iawn gan
ddefnyddio TGCh. Os ydy pob darn sy ddim yn cynnwys ffeithiau yn
cael ei oleuo neu ei ddileu gan y ddarllenydd, yna byddai’n hawdd
adnabod y cynnwys ffeithiol.

Mae Taflen 8.2 yn rhoi rhai sylwadau a allai fod yn ddefnyddiol.
Trafodwch y rhain gyda’r grŵp.

Cymerwch tua 30 munud.

Tasg 1 Gwahaniaethu rhwng ffaith a barn; ymwybyddiaeth o
duedd awdur
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112 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Ystyriwch yr enghraifft o dystiolaeth wreiddiol ar Daflen 8.3. Llythyr ydy
hwn a ysgrifennwyd gan Thomas Lloyd, gŵr o Sir Fôn a ymfudodd i
Salt Lake City yn 1872 i wneud ei ffortiwn. Mae copi teipiedig ar gael
er hwylusdod.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp weithio ar gyfres o
weithgareddau/cwestiynau yn seiliedig ar y darn. Wrth ymyl pob
gweithgaredd, rhestrwch y sgiliau dylai’r dysgwyr eu defnyddio os ydyn
nhw’n ddarllenwyr effeithiol.

Dyma ddwy enghraifft bosibl.

• Oherwydd oedran y ddogfen, uwcholeuwch eiriau neu ymadroddion
sy’n rhyfedd i ddarllenwyr ar ddechrau’r unfed gamrif ar hugain –
e.e. ‘caredig lythyr’ yn lle llythyr caredig; y defnydd ffurfiol o’r
negyddol; y Saesneg yn ymwthio i’r testun ac ati.
– Beth fyddai’n rhaid i ddysgwyr ei wneud i ateb yr ymholiadau

sy’n codi yn sgîl dogfennau o’r math hwn?
– Pa sgiliau byddai eu hangen ar ddysgwyr?

• Rhestrwch y datganiadau am y rhyfel, e.e. rhai sy’n wir a rhai sy’n
mynegi barn Thomas Lloyd – ‘ar yr wythfed ar hugain o chwefror y
cychwynais yn expedition allan i’r Big Horn Mountains’.
– Pa sgiliau fyddai’n galluogi dysgwyr i benderfynu ar y

datganiadau hyn?
– Ymchwiliwch i hanes y rhyfeloedd yn erbyn yr Indiaid

Americanaidd Brodorol. Gwnewch nodiadau.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch y gweithgareddau sydd wedi’u
cynhyrchu, a gwerthuswch nhw. Ystyriwch pa broblemau darllen a
deall penodol sy’n dod i’r amlwg wrth astudio darnau o dystiolaeth
wreiddiol.

Cymerwch tua 30 munud.

Tasg 2 Defnyddio ffynhonnell wreiddiol
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History 113Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Un o’r problemau gyda ffynonellau gwreiddiol ydy’r defnydd o
derminoleg neu eirfa anghyfarwydd a hynafol. Fodd bynnag gall
geirfa anghyfarwydd fod yn rhwystr i ddealltwriaeth dysgwyr o
unrhyw ddarn o destun – hynafol neu fodern.

Cyfrifoldeb pob athro ac athrawes pwnc ydy cyflwyno, egluro a dod i
benderfyniad ynglŷn â’r defnydd o eirfa pwnc benodol sy’n ymwneud
â’r pwnc hwnnw. Mae ‘waliau geiriau’ yn cael eu defnyddio yn aml i
arddangos geirfa o’r fath ond dydy defnyddio’r waliau hyn yn unig
ddim yn mynd i sicrhau’r canlyniad sydd ei angen, sef helpu dysgwyr i
ddefnyddio’r geiriau yn hyderus, yn enwedig os mai ‘papur wal’ ydyn
nhw, a bod dim defnydd ohonyn nhw mewn gwirionedd. Dim ond
pan fydd dysgwyr wedi trafod y geiriau, wedi ymarfer defnyddio’r
geiriau ac wedi cymathu’r geiriau, y byddan nhw’n dod i’w darllen
a’u defnyddio nhw’n rhwydd ac yn effeithiol. Er enghraifft, gallai
athro neu athrawes daearyddiaeth neu wyddoniaeth lunio cyfres o
ymarferion sy’n galw ar ddysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o
gyfres o dermau sy’n ymwneud â phwnc penodol drwy eu defnyddio
mewn ffyrdd gwahanol, er enghraifft:

• labelu map neu ddiagram
• cwblhau ymarfer cyfannau lle bydd cliwiau am y cyd-destun yn

helpu’r dysgwyr i ddeall
• cyfateb geiriau a diffiniadau
• cyfateb termau Cymraeg a Saesneg
• ysgrifennu eu diffiniadau eu hunain
• ‘profi’ ei gilydd mewn parau.

Fel grŵp cyfan, ystyriwch unrhyw ddulliau eraill y gallai’r athrawon yn
y grŵp fod wedi’u defnyddio’n llwyddiannus i ymgyfarwyddo dysgwyr
â geirfa pwnc benodol.

Ystyriwch hefyd a ydy’r amgylchedd yn eich ysgol yn cynorthwyo
dysgwyr i ddeall geirfa pwnc benodol. Oes ffordd o wella ar hyn? Sut
mae’n bosibl annog dysgwyr i gymryd rhan weithredol yn y broses o
ehangu geirfa a dealltwriaeth? Sut mae dysgwyr yn ymgyfarwyddo â
therminoleg a geirfa pwnc benodol yn y ddwy iaith?

Cymerwch tua 25 munud.

Tasg 3 Ymgyfarwyddo â geirfa pwnc benodol
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Mae Uned 7 o’r cyhoeddiad partner, Canllawiau ar addysgu sgiliau
ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i athrawon pob pwnc ar draws y
cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2010) yn ystyried elfennau o strwythur geiriau, gan gynnwys
rhagddodiaid, bonion ac olddodiaid. Gall hyn fod yn ddefnyddiol
iawn pan fo dysgwyr yn ceisio deall geiriau.

Gofynnwch i aelodau’r grŵp feddwl yn benodol am ragddodiad a’u
nodi ar fwrdd neu siart droi.

Cymharwch y nodiadau gyda’r rhestr ar Daflen 8.4, sy’n dod o’r
cyhoeddiad a enwir uchod.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 4 Defnyddio cliwiau ieithyddol er mwyn deall

Fel arweinydd grŵp, bydd angen i chi addasu’r dasg hon i gyd-fynd â
chyfansoddiad y grŵp ac amgylchiadau’r ysgol(ion) dan sylw. Bydd y
rhain yn wahanol iawn mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd
ond gallai trafodaeth gyffredinol ynghylch defnyddio llyfrgell fod yn
ddefnyddiol i bawb.

Trafodwch swyddogaeth llyfrgell yr ysgol/y ganolfan adnoddau gyda’r
grŵp cyfan. Os ydy’r data ar gael, ystyriwch ffigurau benthyca,
gwybodaeth rhyw-benodol ac ati a holwch y llyfrgellydd os yw’n
bresennol.

Ystyriwch y cwestiynau hyn:

• Pa ganran o ddysgwyr sy’n defnyddio’r llyfrgell yn rheolaidd? Beth
maen nhw’n ei ddefnyddio fwyaf – offer TGCh, cyfeirlyfrau,
ffuglen, DVDau, CDau?

• Oes digon o adnoddau cyfrwng Cymraeg yn y llyfrgell?
• Beth maen nhw’n ei fenthyca?
• Oes amserlen ar gyfer defnyddio’r llyfrgell?
• Ydy’r llyfrgell ar agor yn ystod gwersi, amser egwyl, cyn a/neu ar ôl

yr ysgol? Pa mor hawdd ydy hi i ddysgwyr ddefnyddio’r llyfrgell?
• Beth ydy ansawdd yr awyrgylch?
• Ydy’r llyfrgell yn groesawgar i ddysgwyr?
• Ydy’r llyfrgell yn addysgol gynhwysol, gan hybu defnydd gan bob

grŵp o ddysgwyr, a llwyddo i wneud hynny?

Tasg 5 (dewisol) Defnyddio’r llyfrgell
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• Oes gweithgareddau wedi’u trefnu i hyrwyddo darllen a’r defnydd
o lyfrgell, e.e. cwisiau, cystadlaethau, ymweliadau gan awduron,
arddangosfeydd ac ati?

• Oes ardaloedd darllen arbennig yn y llyfrgell? Sut mae’r ardaloedd
hyn wedi’u cynllunio?

• Ydy’r athrawon yn cael mynegi barn ar stoc y llyfrgell? Er
enghraifft, oes pwyllgor llyfrgell mewn ysgol gyfun fawr?

• Beth ydy’r berthynas rhwng y llyfrgellydd a gweddill staff yr ysgol?
• Sut mae’r llyfrgell yn cefnogi’r cwricwlwm, gan gynnwys sgiliau

allweddol ac addysg bersonol a chymdeithasol?
• Ydy’r llyfrgell yn cael ei defnyddio i gefnogi a bod yn rhan o

flaengareddau’r ysgol, e.e. gwaith cartref a Sgwadiau ‘Sgwennu’r
Ifainc?

• Ydy’r llyfrgell yn cael ei defnyddio ac/neu a oes cysylltiad rhyngddi
â’r gymuned ehangach?

• Sut mae’r llyfrgell yn cael ei chynnwys yng nghynllun datblygu neu
welliant yr ysgol?

• Beth ydy cyllideb llyfrgell yr ysgol?
• Pwy sy’n rheoli’r gyllideb hon?
• Sut mae’r defnydd o’r llyfrgell yn cael ei monitro a’i gwerthuso?
• Pa effaith mae defnyddio’r llyfrgell yn ei gael ar y dysgu?
• Ydy’r defnydd o’r llyfrgell yn cyfrannu at godi safonau?

Mae’n debyg bod darparu adnoddau ar gyfer y llyfrgell yn anodd i rai
ysgol(ion) gan nad ydy hi bob amser yn bosibl iddyn nhw ddyrannu’r
swm llawn a argymhellir gan y gwasanaeth llyfrgelloedd.

Ystyriwch sut mae’n bosibl helpu’r sefyllfa.

• Oes gwasanaeth llyfrgell i ysgolion gan eich awdurdod lleol chi?
• Ydych chi’n gwneud defnydd llawn ohono fe?
• Oes llyfrgell leol yn y dref?
• Ydych chi’n gwybod pa wasanaethau sydd ar gael yn y llyfrgell leol

i athrawon ac ysgolion? Os dydych chi ddim yn gwybod, mae’n
werth ceisio cael gwybodaeth, achos mae cynlluniau benthyca bloc
ar gael i athrawon/ysgolion er enghraifft.

Cofiwch hyn: pan fo stoc llyfrgell ysgol yn annigonol, mae o hyd yn
bosibl ddefnyddio llyfgell y dref.
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Ffaith a barn; tuedd awdur

Mae trais yn rhan anochel o fywydau llawer o bobl ifanc heddiw. Maent yn ei

weld bob nos ar eu sgriniau teledu, ac ni allant wahaniaethu rhwng creulondeb

y straeon ar y newyddion a’r trais ffuglennol yn eu hoff raglenni ffantasïol

rheolaidd. Pan fyddant yn llwyddo i dynnu eu hunain oddi wrth y teledu am rai

oriau, beth fyddai’n ffordd ddelfrydol o ymlacio yn eu barn hwy? Torri i mewn i

giosgau ffôn a’u fandaleiddio, brawychu ac weithiau mygio hen wragedd

diniwed neu, y gorau ohonynt, ar brynhawn dydd Sadwrn, taflu taflegrau at yr

heddlu a phobl ddiniwed sy’n gwylio hoff gamp yr hwliganiaid.

Mae trais wrth wraidd pob rhan o ddiwylliant pobl ifanc – eu cerddoriaeth, eu

hiaith, eu hymddangosiad. Mae’r sêr pop i gyd yn gwisgo dillad blêr ac yn

dangos agwedd ymosodol tuag at gymdeithas. Mae eu caneuon protest fel y’u

gelwir yn alwad am gael bodloni eu nwydau mwyaf sylfaenol ac mae eu ffilmiau

cwlt yn llawn cyflafan a difrod.

Ar ôl bod i weld ffilm o’r fath, gwelais grŵp o labystiau yn rhoi cweir i un o’u

haelodau y tu allan i’r sinema leol. Roedd chwech ohonynt yn curo’r dioddefwr

wrth i lawer mwy o bobl ifanc eraill ddod allan o’r sinema, eu pennau’n llawn o

olygfeydd gwaedlyd. Ni chymerodd yr un ohonynt sylw o’r olygfa dreisgar

wirioneddol hon, heb sôn am gynnig helpu’r bachgen anffodus. Pam y dylent

wneud hynny? Iddynt hwy, mae’n gymaint o ran o fywyd ag ysmygu,

anlladrwydd a’r siop sglodion.

Taflen 8.1

Uned 8
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Taflen 8.2

Uned 8

Gwahaniaethu rhwng ffaith a barn

Mae’r adran ‘Datblygu meddwl ar draws y cwricwlwm’ o’r Fframwaith sgiliau ar
gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru, (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008) yn
adlewyrchu cynnydd yn y modd mae dysgwyr yn ystyried tystiolaeth,
gwybodaeth a syniadau ac yn symud oddi wrth yr adeg pan fydd dysgwyr yn
dechrau deall bod rhai pethau yn ‘ffaith’ i’r sefyllfa pan fydd dysgwr yn gallu
gwerthuso er mwyn mesur tuedd, dibynadwyedd a dilysrwydd. Mae’r cynnydd
hwn yn cael ei ailadrodd mewn sawl rhaglen astudio yn y cwricwlwm
cenedlaethol. Er enghraifft:

• Hanes yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru,
2008) – y Rhaglen Astudio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yn nodi y dylid rhoi
cyfleoedd i ddysgwyr wahaniaethu rhwng ‘ffaith’ a ‘barn’ ac yng Nghyfnod
Allweddol 3, i adnabod a dechrau asesu pam y mae rhai dehongliadau
hanesyddol yn fwy dilys nag eraill.

• Daearyddiaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2008) – y Rhaglen Astudio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yn
nodi y dylai dysgwyr wneud penderfyniadau am faterion daearyddol drwy
wahaniaethu rhwng ffaith a barn ac ystyried gwahanol ddadleuon, ac yng
Nghyfnod Allweddol 3, dylai dysgwyr gael cyfleoedd i asesu tuedd a
dibynadwyedd tystiolaeth ddaearyddol i bwyso a mesur dadleuon, gwneud
penderfyniadau a datrys problemau.

• Gwyddoniaeth yng Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2008) – y Rhaglen Astudio ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 yn
nodi y dylai dysgwyr ystyried gwahanol ddehongliadau a gwahaniaethu
rhwng ‘ffeithiau’ credoau a barn, gan roi rhesymau a dechrau adnabod bias,
ac yng Nghyfnod Allweddol 3, dylen nhw adnabod ac asesu bias a
dibynadwyedd.

Mae testunau’r cyfryngau fel papurau newydd, cylchgronau, darllediadau
newyddion, rhaglenni dogfen a hysbysebion yn ffynonellau gwych o ddeunydd
ar gyfer gwaith ar gydnabod ffaith, barn, tuedd a dibynadwyedd, a gall fod yn
berthnasol i waith ar draws y pynciau i gyd. Dyma’r testunau sy’n rhan o fywyd
bob dydd y dysgwyr, a chyfrifoldeb athrawon yw helpu dysgwyr i ymateb i’r
testunau hyn yn effeithiol a gyda dealltwriaeth. Mae angen i ddysgwyr
gwestiynu’r hyn maen nhw’n ei ddarllen, yn hytrach na derbyn bod popeth sy’n
cael ei nodi mewn testun yn wir. Mae angen iddyn nhw hefyd gael help i ddeall
beth i chwilio amdano er mwyn adnabod y ffyrdd y gall awdur geisio eu
darbwyllo, a chytuno â’r safbwynt sy’n cael ei chyflwyno.
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Taflen 8.2 (parhad)

Uned 8

Gall awdur roi tuedd penodol ar ddarn o waith ysgrifennu/neu geisio
perswadio’r darllenydd i fabwysiadu ei safbwynt drwy:

• ddewis y ffeithiau sy’n cael eu cyflwyno yn ofalus
• defnyddio tôn arbennig
• hepgor y ffeithiau hynny sy ddim yn cyd-fynd â phwynt y darn
• defnyddio gosodiadau cyffredinol heb eu cyfiawnhau
• defnyddio gorliwiad
• defnyddio datganiadau sy’n adlewyrchu ystrydebau
• defnyddio cymariaethau fel ‘mwy’ (mwy na beth?) neu ymadroddion amwys

fel ‘hyd at’ (beth ydy ystyr hyn?) – mae’r hysbysebion mewn print ac ar y
teledu yn llawn enghreifftiau

• defnyddio iaith emosiynol
• defnyddio rhethreg, yn enwedig cwestiynau rhethregol
• defnyddio iaith ffug-wyddonol neu dechnegol sydd â’r bwriad o greu argraff
• defnyddio delweddau pwerus er mwyn codi braw, meddalu’r neges ac ati, yn

enwedig yn y cyfryngau printiedig ac ar sgrin.

118
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Taflen 8.3

Uned 8

Enghraifft o dystiolaeth wreiddiol

Copi teipiedig o lythyr ysgrifennwyd gan Thomas Lloyd, gŵr o Sir Fôn a
ymfudodd i Salt Lake City, UDA yn 1872 i wneud ei ffortiwn a geir yma. Mae
llun o’r gwreiddiol i’w weld ar y dudalen nesaf.

Fort D.A. Russell
May 9th ‘76

Annwyl Ewythr

Derbyniais eich caredig lythyr ers tro yr wyf yn erfyn eich maddeuant am oedi cyhyd
heb ysgrifennu gobeithio eich bod oll yn iach fel o ddaioni Duw Mawr yr wyf finau yn
bresenol. Wel fewythr aethum drwy galedi mawr ers pan ysgrifenais ddiweddaf nis
gallaswn gredu y gallai dyn, fyned drwy y fath galedi oni byddwn wedi mynd drwy y felin
fy hun ar yr wythfed ar hugain o chwefror y cychwynais yn expedition allan ir Big Horn
Mountains ag or dydd cyntaf ier olaf yr oedd y thermometer below zero ag am 13 days
26 standard below yn traveilio mewn eira i fyny y mynydd hwn i lawr arall, dim ond dwy
government Blanket in cadw yn gynes y nos, a gar y 14 o fawrth daethum ar draws trail
corph mawr o Inidiaid Cymerasom 1 day ration yn y saddles pockets ag ymaith a ni ar y
trail Travailasom y 14th nos y 14 & 15 nos y bore 6 a nos y 16 tan 3 or gloch yn y bore,
y 17th daethom i fyny ar gefn yr Indiaid tref fawr ohonynt 13 o lodges Savasom yn y
ravine tua dwy filldir oddiwrtho yn Indian village am dair awr a hnner ag yr oedd yn
ofnadwy o oer ag nis gallai neb gymaint a gynnau pibell rhag ofn yr Indiaid weld
Roedden mor gysglyd a blinedig fel y oedd nifer o honom yn syrthio ar yr eira yn farw o
eisiau cysgu fel bod yr offisers yn gorfu dweud wrth y dynion am godi…

Would hear them say for Christ sake let me lie down and die. I’m tired of living there
was good many of them got froze Bad. Ag ar doriad y dydd ymaith a ni i’r frwydr a tua
deg o’r gloch gwnaethon y charge ag o dear dylsech weld yr Indians yn ffoi cymerasom
feddiant o bopeth llosgi yr holl ddinas ir llawr capture 700 Ponies, lladdwyd 4 soldiwr a
chlwyfwyd 7. nid oes gwybodaeth pa gymaint o Indians a laddwyd gwelais amrwym
ohonynt yn cwympo fy hunan yr ydyd yn Paratoi ar gyfer talu yma … Ydym yn disgwyl
orders i gychwyn bob dydd felly gwelwch ei bod yn haf . prysyr arnaf fi anfonwch yn yn
fuan ac fe wnaf innau yr un peth.

Fy nghofion goraf atoch oll ag at feibion y Bont Malltraeth

Yr ydwyf
Thomas Lloyd
Troop E 3rd U.S.Cavalry
Fort D.A.Russell
Wyo.

Un o gyfres o The Letters of Thomas Lloyd, Fort Laramie National Historic Site,
HC Box 389, Fort Laramie, Wyoming, UDA
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Taflen 8.3 (parhad)

Uned 8
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Edrych ar strwythur geiriau

Er bod y Gymraeg yn iaith ffonetig, hynny ydy, rydym yn sillafu geiriau fel yr
ynganwn nhw, mae rhai trafferthion yn codi wrth sillafu rhai geiriau am
wahanol resymau. Pe bai athrawon pob pwnc yn y cwricwlwm yn canolbwyntio
eu sylw ar batrymau, strwythur a rhesymeg geiriau, bydd dysgwyr yn magu
hyder wrth iddyn nhw sylweddoli y gall dysgu sut i sillafu un gair arwain at allu
sillafu llawer mwy, gan fod geiriau’n gysylltiedig a bod patrymau’n cael eu
hailadrodd. Byddan nhw hefyd yn dod o hyd i gysylltiadau sy’n ganolog i ddeall
pynciau.

Anogwch y dysgwyr i rannu geiriau hir yn adrannau a dewch o hyd i
ragddodiaid, bonion ac ôl-ddodiaid, a geiriau o fewn geiriau.

Rhagddodiaid: grŵp o lythrennau a roddir ar ddechrau gair i newid ei ystyr.
Mae angen i ddysgwyr nodi bod y gair ‘sylfaenol’ yn aros yn union yr un fath.
Mae llawer o ragddodiaid a gallai’r rhain – fel bonion ac ôl-ddodiaid – fod yn
sail i gasgliad arall yn y dosbarth. Maen nhw’n cynnwys y canlynol:

Taflen 8.4

Uned 8

Rhag-dodiaid Ystyr Gair

af- negyddol aflan, afresymol

ad- eto adennill

ang- negyddol angof

ail- eto ail-adrodd

all- arall allforio

am- negyddol/o gwmpas amhosibl/amgylch

an- negyddol annheilwng, annheg

arch- prif archdderwydd, archesgob

gwrth- yn erbyn/croes gwrthdaro, gwrthryfel

prif- prif prifysgol, prifddinas

rhyng- rhwng rhyngolegol, rhyngwladol
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Uned 9: Edrych ar lenyddiaeth

DCELLS G.O.R (W) Unit 9:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 123



124 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Nod: Archwilio sut gall ymwneud â llenyddiaeth drwy ddarllen gyda’r dosbarth a
darllen unigol wella uwch sgiliau darllen ac arwain at well dealltwriaeth.

Amser: 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 9 i gyd a sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r cynnwys.

Paratowch gopïau o Daflenni 9.1 i 9.4 os oes angen i bob aelod o’r grŵp.

Adnoddau: Copïau o Daflenni 9.1 i 9.4 os oes angen i bob aelod o’r grŵp.

Copi o Canllawiau ar addysgu sgiliau ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i
athrawon pob pwnc ar draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol
2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010).

Uned 9
Edrych ar lenyddiaeth

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Pam llenyddiaeth?

Tasg 2: Defnyddio dulliau drama: y gadair goch

Tasg 3: Gwaith byrfyfyr a chwarae rôl

Tasg 4: Adeiladu ffeil-o-ffaith

Tasg 5: Gwerthfawrogi’r defnydd o iaith
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Mewn parau neu grwpiau bach, trafodwch y cwestiynau canlynol:

• Beth ydy llenyddiaeth?
• Pam darllen llenyddiaeth mewn cwricwlwm gorlawn?
• Pa werth sydd i hyn?
• Byd gwersi Cymraeg neu Saesneg yn unig ydy llenyddiaeth neu a

all helpu wrth astudio pynciau eraill? Os felly, pa rai?
• Pa fath o waith llenyddol a allai gefnogi pynciau eraill y

cwricwlwm?
• Sut mae astudio barddoniaeth, drama a/neu ryddiaith yn helpu i

ddatblygu uwch sgiliau darllen ar draws y cwricwlwm?
• Sut bydd darllen llenyddiaeth yn helpu dysgwyr i ymdopi â’r byd y

tu allan i’r ysgol?

Fel grŵp cyfan, trafodwch y canfyddiadau, a’u casglu ar siart droi,
bwrdd neu sgrin. Dylai’r pwyntiau ar Daflen 9.1 godi, ac efallai rhai
eraill, yn dibynnu ar gyfansoddiad eich grŵp.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 1 Pam llenyddiaeth?
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Mae’r gadair goch yn galluogi dysgwr i geisio cymryd lle rhywun arall –
naill ai person dychmygol neu berson go iawn. Mae’n bosibl ei
ddefnyddio ar ôl darllen darn o naratif a thrafod y digwyddiadau. Mae
un dysgwr mewn rôl, yn cael ei holi gan y gweddill ynghylch ei
(g)weithredoedd, cymhellion ac ati. Bydd y gweithgaredd hwn yn rhoi
tystiolaeth ddefnyddiol er mwyn i’r athro neu’r athrawes allu asesu
dealltwriaeth y dysgwr o’r cymeriad, y sefyllfa neu’r mater dan sylw.
Gellir defnyddio’r dull mewn pynciau ar draws y cwricwlwm i brofi ac
asesu dealltwriaeth o ddigwyddiadau a phrosesau.

I ddechrau, dylai’r athro neu’r athrawes, neu ddysgwr arbennig o
hyderus fod yn y gadair goch er mwyn i’r dosbarth ddod yn gyfarwydd
â’r broses. Gall y rhai sy’n holi naill ai siarad fel nhw eu hunain,
mabwysiadu un o gymeriadau’r testun, neu chwarae rôl cymeriad sy
ddim yn gysylltiedig â’r testun o gwbwl.

Yr elfen hanfodol gyda’r gadair goch ydy gofyn y cwestiynau cywir –
cwestiynau agored sy’n mynnu ymateb llawn. Gallai fod yn ddefnyddiol
i droi nôl at Uned 3, Taflen 3.3, lle mae canllawiau ar osod cwestiynau.
Mae angen i ddysgwyr ddod yn gyfarwydd â’r ystod hon o fathau o
gwestiynau fel eu bod nhw’n gallu cyd-weithio i gynhyrchu cwestiynau
sy’n targedu’r hyn maen nhw am ei wybod.

Gyda’r holl grŵp, rhowch gynnig ar y gadair goch gyda thestun neu
sefyllfa sy’n gyfarwydd i bawb.

Er enghraifft:

• nofel: cymeriad o nofel sy’n ffefryn yn eich ysgol ac sy’n cael ei
darllen ar hyn o bryd

• o gerdd:
– y prif gymeriad yn y gerdd Rebal wîcend gan Emyr Huws Jones

ar y nos Sul, Taflen 9.4
– y Pibydd Brith yn y faled Y Fantell Fraith gan I.D. Hooson, ar ôl i’r

Maer wrthod ei dalu, Taflen 9.4
• drama: Siwan, ar ôl i Gwilym Brewys gael ei ddienyddio, neu

Blodeuwedd, Gronw Pebr wedi iddo ladd Lleu Llaw Gyffes

neu

• efelychu cymeriad o’r gorffennol ar adeg bwysig yn ei f/bywyd
• efelychu person sy’n byw mewn gwlad sy’n cael ei hastudio
• mewn perthynas â phroses neu gylchred mewn gwyddoniaeth.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 2 Defnyddio dulliau drama: y gadair goch
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Ar ôl darllen darn o lenyddiaeth – neu destun arall – gellir
atgyfnerthu dealltwriaeth dysgwyr drwy ofyn iddyn nhw actio golygfa
neu sefyllfa benodol. Os nad ydyn nhw wedi defnyddio uwch sgiliau
darllen yn eu darllen cychwynnol, bydd y dasg hon yn anodd iddyn
nhw. Efallai bydd angen iddyn nhw gyfeirio nôl at y testun er mwyn
gweld y manylion a dylid eu hannog i wneud hyn fel eu bod nhw’n
deall yr angen i ddarllen yn ofalus er mwyn deall sut mae meddwl
cymeriad yn gweithio neu ddeall sut mae cyfres o ddigwyddiadau yn
datblygu mewn trefn arbennig.

Gyda’r grŵp cyfan, trafodwch sut i ddefnyddio chwarae rôl gan grŵp
neu unigolyn mewn cymeriad yn eich ystafelloedd dosbarth gyda’r
bwriad o ddatblygu ac atgyfnerthu sgiliau darllen. Bydd hyn yn syml
os ydy’r grŵp yn cynnwys athrawon iaith yn unig ond bydd athrawon
pynciau eraill yn gweld posibiladau diddorol hefyd drwy amrywio
cyd-destunau, er enghraifft sefyllfa lle mae unigolyn yn cael ei
(d)diswyddo.

Ystyriwch enghreifftiau: golygfeydd perthnasol o destunau cyfarwydd
neu sefyllfaoedd sy’n berthnasol i bynciau eraill lle y gallai chwarae rôl
fod yn strategaeth ddefnyddiol ar gyfer helpu athrawon i asesu
dealltwriaeth, er enghraifft chwarae rôl sefyllfa y darllenwyd amdani
mewn papur newydd.

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 3 Gwaith byrfyfyr a chwarae rôl

DCELLS G.O.R (W) Unit 9:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 127



128 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Er mai ar gyfer pleser ac i ehangu profiad y byddwn yn darllen
llenyddiaeth yn bennaf, mae astudio llenyddiaeth yn ddisgyblaeth
draddodiadol mewn ysgolion fel rhan o’r cwricwlwm cenedlaethol a’r
system arholi ar gyfer y pynciau iaith. Yn aml mae tasgau
traddodiadol sy’n ymwneud ag astudio llenyddiaeth yn ei gwneud yn
ofynnol i ddysgwyr ysgrifennu am gymeriad, plot a thema, gan roi
tystiolaeth o’r testun i gyfiawnhau eu hymatebion a’u safbwyntiau
personol. Mae’r dull hwn hefyd yn ofyniad pwysig os ydy dysgwyr yn
y pendraw yn mynd i lwyddo mewn arholiadau cyhoeddus sy’n
ymwneud â llenyddiaeth a dylid addysgu strategaethau i ddysgwyr ar
gyfer casglu gwybodaeth o oed cynnar. Bydd y gweithgareddau sy’n
dilyn yn rhoi tystiolaeth o ddarllen effeithiol ar gyfer yr athro neu’r
athrawes. Maen nhw hefyd yn rhan o’r sgiliau astudio a fydd yn
gwella siawns dysgwyr o lwyddo mewn arholiadau yn y dyfodol.

Gyda’r grŵp cyfan, ystyriwch ffyrdd o ymgorffori astudio llenyddiaeth
i’ch dosbarthiadau. Ystyriwch sut gallwch helpu dysgwyr i gasglu a
chofnodi gwybodaeth a fydd yn llywio’r hyn y byddan nhw’n ei
feddwl a’i ysgrifennu am y testun. Pa sgiliau darllen bydd angen
iddyn nhw eu defnyddio?

Gellid defnyddio Taflen 9.2 fel ffurflen ar gyfer casglu a chofnodi
gwybodaeth, er y gellid cofnodi ymatebion ym mha bynnag ffordd
sy’n addas i’r dysgwyr. Ystyriwch Taflen 9.2 fel enghraifft a
thrafodwch unrhyw awgrymiadau pellach o arfer da gan aelodau’r
grŵp.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 4 Adeiladu ffeil-o-ffaith

DCELLS G.O.R (W) Unit 9:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 128



History 129Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae awduron yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau ieithyddol i gyflawni
effeithiau penodol. Mae angen i ddarllenwyr effeithiol fod yn
gyfarwydd â’r rhain a gallu nodi a deall sut maen nhw’n cael eu
defnyddio yn y testunau maen nhw’n eu darllen. Y ffordd orau o
wneud hyn ydy trafod dulliau ieithyddol, a’r ffordd maen nhw’n cael
eu defnyddio ym mhob math o destunau, a gwneud hyn yn gyson
wrth ddadansoddi testunau. Gellid wedyn addysgu strwythur y dulliau
sy’n cael eu nodi, a thrafod eu heffaith.

Mae hyn oll, wrth gwrs, yn ail i ddarllen testun yn ei gyfanrwydd, gan
ganolbwyntio ar yr ystyr i ddechrau ac yna ceisio deall sut gall dull
arbennig helpu i gyfathrebu’r ystyr hwnnw. Dylai trafod o’r math hwn
hefyd fod yn rhan o addysgu ysgrifennu fel y gall dysgwyr arbrofi
gydag ysgrifennu i greu effaith. Trafodir yr agweddau hyn yn Uned 9 o
Canllawiau ar addysgu sgiliau ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i athrawon
pob pwnc ar draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2010).

Dydy hi ddim yn bosibl nodi meini prawf cynnydd pendant ar gyfer dod
i adnabod a defnyddio dulliau ieithyddol – bydd yn dibynnu ar allu a
diddordebau’r dysgwyr a’r testunau maen nhw’n eu darllen. Fodd
bynnag, byddai’n ddoeth canolbwyntio i gychwyn ar ddulliau mae’r
dysgwyr yn gyfarwydd â nhw, fel odli, rhythm a chyflythrennu; symud
ymlaen i gyffelybiaethau a throsiadau, er enghraifft, a’r syniad o
onomatopoeia, a chyflwyno syniadau anos megis eironi a rhethreg
wrth i ddysgwyr aeddfedu a magu hyder wrth ysgrifennu. Mae rhestr
o’r prif ddulliau ar gael ar ddiwedd Taflen 9.3. Edrychwch ar y rhain
gyda’ch cydweithwyr a sicrhewch eich bod chi eich hun yn eu deall.

Gall llawer o waith ar ddulliau ieithyddol fod yn ymarferol ac yn
weddol ysgafn.

• Gellir archwilio defnydd ac effaith cyflythrennu trwy ofyn i ddysgwyr
gynhyrchu brawddegau cyflythrennol sy’n gysylltiedig â rhifau,
e.e. ‘un wennol ni wna wanwyn’ ac ati. Gellid gofyn i ddysgwyr
chwarae â’r syniad o greu cynghanedd hefyd.

• Mae nifer o ffyrdd adnabyddus o addysgu cyffelybiaethau a
throsiadau. Mewn gwirionedd, mae hon yn sefyllfa lle mae addysgu
o’r fath yn aml yn cael ei ailadrodd ar draws cyfnodau, gan arwain
at ddiflastod posib ymhlith dysgwyr sy’n blino ar ‘yr un hen beth’.
Os bydd athrawon cynradd ac uwchradd yn rhannu gwybodaeth yn
effeithiol, bydd y broblem hon yn cael ei datrys. Dydy hyn ddim yn
golygu nad oes angen annog dysgwyr i ddefnyddio’r dulliau – dim
ond bod angen eu hatgoffa eu bod wedi gwneud gwaith tebyg o’r
blaen, yn hytrach nag addysgu’r cwbl o’r cychwyn eto.

Tasg 5 Gwerthfawrogi’r defnydd o iaith

DCELLS G.O.R (W) Unit 9:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 129



130 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

• Yn aml mae dysgwyr yn gweld y defnydd o onomatopoeia am y tro
cyntaf wrth ddarllen comics neu hysbysebion, ac mae’r rhain yn
fannau cychwyn defnyddiol.

• Er enghraifft, mae’n bosibl clapio rhythm neu ei seinio ar offerynnau
taro er mwyn cynnal cyflymder a phatrymau pwyslais angenrheidiol
cerdd megis Clicyti clac gan Tudur Dylan (Byd Llawn Hud, Gwasg
Gomer), gweler Taflen 9.4.

Wrth i ddysgwyr ddarllen testunau mwy cymhleth ac amrywiol, dylai’r
addysgu ganolbwyntio ar ddulliau penodol sy’n cael eu defnyddio gan
awduron i greu ystyr. Dylen nhw hefyd drafod beth ydy’r effaith mae’r
awdur yn dymuo ei gael ac a ydy e neu hi yn llwyddiannus. Fel y
nodwyd yn gynharach, dydy nodi nodweddion yn unig ddim yn
ddefnyddiol iawn ac mae’n peri pryder i arholwyr TGAU a Safon Uwch
sy’n parhau i weld enghreifftiau rheolaidd ohono.

Mae’n hanfodol ein bod yn addysgu dysgwyr i ddeall ac ymdopi â’r
hyn byddwn ni yn ei ddarllen o ddydd o ddydd. Sgìl darllen yn
gyffredinol ydy adnabod a gwerthfawrogi grym dulliau ieithyddol. Fodd
bynnag, un ffordd gall dysgwyr ddangos eu bod nhw wedi deall beth
ydy bwriad awdur mewn darn o ysgrifennu, ydy trwy ailadrodd y dull
ieithyddol dan sylw yn eu gwaith ysgrifennu eu hunain.

Mae cymharu’r iaith sy’n cael ei defnyddio mewn gwahanol gyfryngau,
er enghraifft adroddiad mewn papur newydd, mewn cylchgrawn neu
ar y we, a’r ffordd mae pob un ohonyn nhw yn trin yr un stori yn fodd
defnyddiol o archwilio’r defnydd o iaith yn y cyfryngau. Mae cymharu
fersiwn argraffedig â’r fersiwn ar wefan yn ddiddorol i ddysgwyr ac yn
rhoi cyfle iddyn nhw ystyried pa wahanol ddewisiadau a wnaed o ran
iaith, delweddau a chynllun, ac am ba resymau. Bydd hyn yn eu
galluogi i gynhyrchu eu gwaith ysgrifennu eu hunain mewn ffurfiau
tebyg.

Bydd dadansoddiad tebyg o we-dudalennau, hysbysebion a thaflenni
gwybodaeth yn amlygu defnydd diddorol o iaith, a bydd y darllen
‘bywyd go iawn’ hwn yn apelio at lawer o’r dysgwyr hynny a allai fod
yn amharod i ddarllen testunau llenyddol traddodiadol.

Cymerwch tua 40 munud.
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Taflen 9.1

Uned 9

Pam llenyddiaeth?

Mae’n amhosib diffinio llenyddiaeth yn fanwl. Mae llenyddiaeth yn cael ei
hystyried fel barddoniaeth, drama neu ryddiaith ddychmygus – h.y. nofelau a
storïau byrion – canlyniad defnyddio’r dychymyg mewn modd creadigol i
adeiladu rhywbeth sy’n gysylltiedig â phrofiad ‘go iawn’ ond nad ydy e yn yr un
drefn.

Mae cerdd neu ddrama yn llenyddiaeth; dydy bwydlen neu gyfeiriadur ffôn ddim
yn lenyddiaeth.

Fodd bynnag, ceir sawl genre arall o ysgrifennu – er enghraifft, traethodau,
bywgraffiadau, hunangofiannau, cofiannau, llyfrau teithio – sy’n cael eu
hystyried hefyd yn destunau llenyddol oherwydd eu bod yn rhannu rhai
nodweddion ieithyddol a myfyriol gyda llenyddiaeth draddodiadol a’u bwriad
nhw hefyd ydy difyrru darllenwyr a dal eu sylw yn ogystal â’u hysbysu.

Mae darllen llenyddiaeth yn:

• weithgaredd pleserus a dylid ei hybu er ei fwyn ei hun
• modd o archwilio bydoedd gwahanol – yn y gorffennol, y presennol a’r

dyfodol – gan ehangu gwybodaeth dysgwyr y tu hwnt i’r hyn y gallan nhw ei
brofi eu hunain

• modd o archwilio emosiynau a sefyllfaoedd y gall darllenwyr uniaethu â nhw,
ond o bellter diogel

• modd o roi eich hunan, fwy neu lai, mewn sefyllfa rhywun arall
• modd o archwilio amrywiaeth o faterion: materion cymdeithasol, moesol a

gwleidyddol
• modd o ategu gwybodaeth dysgwyr o chwaraeon, e.e. drwy nodi manylion

hunangofiannol diddorol am bencampwyr enwog
• modd o ddatgelu defnyddiau cyfoethog a dychmygus iaith i ddysgwyr
• cyd-destun amlhaenog ar gyfer datblygu uwch sgiliau darllen, yn enwedig

rhesymu a dod i gasgliad.

Dylai athrawon gofio bod y gallu i gael gafael ar lenyddiaeth yn bwysig ynddo’i
hun, a’i bod yn bwysig bod dysgwyr yn cael digonedd o gyfle i ddarllen, gwylio
neu wrando ar destunau cyfan heb orfod dadansoddi’r hyn maen nhw wedi’i
fwynhau yn ormodol.
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Uned 9

Adeiladu ffeil-o-ffaith

Dewiswch un o’r cymeriadau yn y nofel, stori, drama neu... . Wrth i chi ddarllen
pob pennod/adran, casglwch eiriau ac ymadroddion sy’n dweud rhywbeth
wrthych chi am ba fath o berson ydy’r cymeriad, y ffordd mae’n ymddwyn, y
pethau mae’n eu dweud a beth mae cymeriadau eraill yn ei ddweud amdano
neu amdani. Defnyddiwch yr enghreifftiau hyn i lenwi’r blwch priodol yn eich
ffeil-o-ffaith. Ychwanegwch flychau eraill os oes angen.

Enw’r cymeriad ………………………………..

Yng Nghyfnod Allweddol 2 fel modd o hyfforddi dysgwyr i ymateb i destun y
byddai’r math hwn o daflen yn fwyaf defnyddiol. Ar gyfer dysgwyr hŷn sy’n
ymateb i destun hir, llyfr nodiadau gyda phenawdau tebyg fyddai orau, neu ffeil
neu gronfa ddata wedi’i hadeiladu ar gyfrifiadur. Bydd casglu cyfeiriadau a
dyfynodau ymlaen llaw fel hyn yn adnawdd defnyddiol i ddysgwyr sy’n gorfod
ysgrifennu am gymeriad, thema neu ddigwyddiad. Bydd hefyd yn ganllaw
adolygu defnyddiol i ddysgwyr a fydd yn sefyll arholiad i brofi eu gwybodaeth
am ddarn penodol o lenyddiaeth.

Er mwyn casglu a choladu gwybodaeth o’r fath, bydd yn rhaid i ddysgwyr
ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau darllen – cip ddarllen, craff ddarllen, dethol ac
uwcholeuo, rhesymu a dod i gasgliad a chrynhoi’r canfyddiadau. Efallai bydd
rhaid iddyn nhw wahaniaethu rhwng ffaith a barn hefyd a gwerthfawrogi ystyr
ddyfnach.

Pethau mae’n eu gwneud Pethau mae’n eu hoffi

Pethau mae’n eu dweud Pethau dydy e neu hi ddim yn eu hoffi

Sut olwg sydd arno fe neu arni hi Pethau mae pobl eraill yn eu dweud
amdano neu amdani

Ei hoff bobl Pobl dydy hi neu fe ddim yn eu hoffi
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Taflen 9.3

Uned 9

Dulliau ieithyddol

ailadrodd
Ailadrodd geiriau neu ymadroddion i greu effaith.

crybwyll
Cyfeirio’n anuniongyrchol at rywbeth y tu allan i’r darn dan sylw. Er mwyn ei
ddeall, mae angen i ddarllenydd gael gwybodaeth gefndir berthnasol.

cydweddiad
Cymharu un peth â rhywbeth arall – yn aml rywbeth anhysbys â rhywbeth
hysbys.

cyflythrennu
Ailadrodd llythrennau cyntaf neu seiniau mewn geiriau sy’n agos at ei gilydd.

cyffelybiaethau
Cymhariaeth uniongyrchol rhwng dau beth i ddangos eu bod yn debyg, gan
ddefnyddio’r geiriau fel neu mor.

cyseinedd
Ailadrodd synau llafariaid mewn geiriau sy’n agos at ei gilydd.

cwestiynau rhethregol
Cwestiynau a ofynnir ar gyfer creu effaith ac na ddisgwylir ateb ar eu cyfer.

delweddaeth
Defnydd o iaith i greu delwedd fywiog neu synhwyraidd, yn aml yn weledol.

eironi
Yn cyferbynnu’r realiti â’r disgwyliad, yr hyn a ysgrifennwyd â’r hyn a olygir.

geiriau teg
Dull o gyfleu rhywbeth annymunol mewn ffordd llai uniongyrchol neu lym.

gormodiaith
Datganiad wedi’i orliwio.

idiom
Ymadrodd na chaiff ei ddefnyddio i gyfleu ystyr llythrennol, ond y mae’r bobl
sy’n ei ddefnyddio yn ei ddeall.

jargon
Defnyddio iaith dechnegol, geiriau sy’n benodol ar gyfer pwnc penodol ac na
chân nhw eu cydnabod yn gyffredinol.

newyddair
Bathu gair neu ymadrodd newydd.
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Uned 9

odl
Dywedir bod geiriau sy’n cynnwys yr un sain yn y sill olaf yn odli.

onomatopeia
Geiriau sy’n swnio fel eu hystyr.

parodi
Dynwared testun arall mewn modd doniol lle y caiff testun sefydledig ei nodi.

pastiche
Ysgrifennu sy’n cyfuno elfennau o destunau eraill.

personoli
Rhoi nodweddion dynol i anifeiliaid, pethau neu syniadau haniaethol.

symbolaeth
Unigolyn, gwrthrych, delwedd, gair neu ddigwyddiad a ddefnyddir i gynrychioli
neu awgrymu rhywbeth sydd y tu hwnt i’w harwyddocâd llythrennol. Mae
symbolau yn benodol ar gyfer diwylliant ac nid ydyn nhw’n golygu’r un peth i
bawb.

trawsenwad
Disodli enw rhywbeth gydag enw rhinwedd neu wrthrych cysylltiedig.

trosiad
Cymhariaeth ymhlyg rhwng dau beth nad ydyn nhw’n debyg, heb ddefnyddio’r
geiriau fel neu mor. Un peth yn mabwysiadu nodweddion rhywbeth arall.

tystiolaeth
Y defnydd o ddyfynodau ymddangosiadol gan arbenigwyr neu bobl a ganddyn
nhw gysylltiad â sefyllfa neu gynnyrch, a ddefnyddir yn aml wrth hysbysebu ochr
yn ochr â’r defnydd o ystadegau.

134

DCELLS G.O.R (W) Unit 9:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 134



135

Taflen 9.4

Uned 9

Clicyti clac

Clicyti clac
Clicyti clac

Trên ar y trac
Trên ar y trac

Twnnel trwy’r tir
Twnnel trwy’r tir

Golau yn glir
Golau yn glir

Brecwast yn bryd
Brecwast yn bryd

Hapus fy myd
Hapus fy myd
Sosej ac wy
Sosej ac wy

Cacen neu ddwy
Cacen neu ddwy

Trên ar y trac
Trên ar y trac

Clicyti clac
Clicyti clac

Cyrraedd yr orsaf yn araf wnawn ni
Araf ac araf
Araf ac araf

Cyn aros
Cyn aros
Yn stond.

Ond...
Dal y trên arall am chwarter i dri –

Clicyti clac
Clicyti clac

Trên ar y trac
Trên ar y trac...

Tudur Dylan
Allan o Byd Llawn Hud (Gwasg Gomer, 2004).
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Uned 9

Rebal wîcend
Mae’n cyrraedd y swyddfa yn gynnar bob bore
yn cario ei frîff-ces executive bach
“Bore da Mr Eliot” a “diolch yn fawr Rachel”
“a cofiwch dim siwgr, trio cadw yn iach”
ac mae’n eistedd fel sowldiwr o flaen ei brosesydd
a phob pin a phapur a ffeil yn eu lle
ac am bump mae ‘nôl tu ôl i lyw’r BMW
yn gyrru am adref ar gyrion y dre

bob nos wrth droi’r goriad mae’n gweiddi “Dwi adre”
a “sut ddiwrnod ge’st ti?” a “be sy ‘na i de?”
ac ar garreg yr aelwyd mae’r slipars yn c’nesu
ac arogl cartref yn llenwi y lle
ond ar nos Wenar daw adref a hongian ei siwt
a newid i’r hen denims cul
hongian modrwyau drwy’r tyllau’n ei glustiau
a chuddio y rasal tan yn hwyr ar nos Sul

a dyna chi o yn rebal wîcend go iawn
hefo’i stic-on tatŵ a’i dun baco herbal yn llawn
rebal wîcend o’i gorun i’w draed
ac ysbryd gwrthryfel yn berwi ‘mhob diferyn o waed

ac ar bnawn Sadwrn mewn denims a lledar
crys T heb lewys a’i wallt o yn saim
mae’n mynd draw i’r dafarn i siarad â’r rocyrs
i yfed Jack Daniels yn lle lagyr an laim
ar ôl yfed digon mae’r gitar yn dod allan
ac mae o’n canu y blŵs a thrio swnio yn ddu
sôn am drallodion genod ysgol yn disgwyl
mae o’n teimlo yn dderyn ac yn ymddwyn fel ci

amser cinio dydd Sul mae o ‘nôl yn y dafarn
yn yfed ei hochor o ddeuddeg tan dri
yn siarad yn ddwfn am genod a wisgi
a phob ystum o’i eiddo yn dweud ‘ylwch fi’
ond gyda’r nos cyn gwylio Hel Straeon
mae o ar goll yn y bybls yn y bath ddigon siŵr
mae’r metamorphosis drosodd am wythnos fach arall
pan mae’r rebal yn mynd lawr y plyg gyda’r dŵr
ac ar fore dydd Llun mae o nôl yn y swyddfa
a’r crîs yn ei drowsus yn finiog fel blêd
mae’r rebal wîcend yn edrych o’i gwmpas
ac yn sylweddoli ei fod o yn mêd.

Emyr Huws Jones
Rebal wîcend o Poeth! gol: Non ap Emlyn (Lolfa, 2001).
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Taflen 9.4 (parhad ii)

Uned 9

Detholid o Y Fantell Fraith

ix
Yn foesgar ymgrymodd a gwên ar ei fin,
Ei lygaid yn dyner a’i lais fel y gwin:-
“Chwi – Faer a Chynghorwyr Tref Llanfair-y-Llin–
A fyddwch chwi cystal â thalu fy mil,
Sef y pymtheg cant?” gofynnai yn swil.
“Beth!” meddai’r Maer, gan chwerthin yn braf,
“Dy bymtheg cant! Y dihiryn! Y cnaf!
Dos ymaith ar unwaith a chymer dy hynt,
Efallai y rhoddwn it bymtheg punt.
Mae popeth drosodd a phopeth yn dda,
A diwedd am byth ar y llygod a’r pla.
Oni welais hwy’n suddo i’r afon, fy hun,
Pob copa ohonynt? Do’n siŵr, neno’r dyn!
Fe foddwyd y cwbwl ac ni ddônt yn ôl,
Ar arch yr un dewin. Yn awr na fydd ffôl,
Ond cymer yr arian, a hynny’n chwim,
Neu’n wir, ar fy llw, ni roir iti ddim.”

x
Ymwingai y gŵr dan y ddichell a’r cam,
Yn finiog llefarai â’i lygaid yn fflam:-
“Mi roddaf un cynnig eto i chwi
I dalu yn llawn eich dyled i mi
Yn deg ac yn gyfiawn, a hynny’n chwim,
Y pymtheg cant neu ynteu ddim.
Mae gennyf gennad i fynd ar lam
Yn syth oddi yma i dueddau Assam,
I wared tywysog gonest a da
Rhag nadroedd gwenwynig a heintus bla.
Dowch! Telwch ar unwaith; neu mi drawaf dant
Nas anghofir byth gennych chwi na’ch plant.”

Ond ffromodd y Maer dan ei eiriau ef,
A chododd ei ddwylo a chododd ei lef:-
‘Dos ymaith y cnaf, neu’n siŵr i ti
Mi yrraf y cŵn ar dy warthaf di.”
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Taflen 9.4 (parhad iii)

Uned 9

xi
I lawr yr heol lydan

Y cerddai’r gŵr yn awr,
O ŵydd y Maer a’r Cyngor

A heibio i’r dyrfa fawr.
Gafaelodd yn ei delyn,

A’i fysedd hirion gwyn,
Yn hudo miwsig allan

Fel mêl o’r tannau tyn;
A’r dyrfa fawr a glywai
Sŵn canu oddi draw,

A’r plant yn llifo allan
O’r drysau ar bob llaw,

Gan dyrru yn eu miloedd
I ganol Sgŵâr y Dre,

Ar alwad seiniau swynol
Ei delyn hudol ef.

Darn o Y Fantell Fraith gan I.D. Hooson allan o ‘Cerddi a Baledi’ (Gwasg Gee,
1958).
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Uned 10: Asesu darllen
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Nod: Archwilio ffyrdd o asesu darllen a defnyddio gwybodaeth asesu i
gynllunio gwelliant.

Sicrhau bod athrawon yn gyfarwydd â chanllawiau cyfredol:
Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3; Sicrhau cysondeb
mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3;
Manteisio i’r eithaf ar ddysgu: Gweithredu’r cwricwlwm diwygiedig
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008); a’r ddwy ddogfen sy’n gysylltiedig â’r
rhaglen Datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu, sydd ar gael yn
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau.

Amser: 2 awr

Paratoi: Darllenwch Uned 10 i gyd a sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r cynnwys,
yn arbennig y proffiliau darllen a’r dyfyniadau o’r ddogfen Cymraeg:
Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3.

Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â’r cyhoeddiadau sy’n cael eu rhestru
uchod a’r negeseuon sydd ynddyn nhw.

Gwnewch gopïau o’r holl daflenni i bob aelod o’r grŵp.

Adnoddau: Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau
Allweddol 2 a 3; DVD o Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol
2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008) – bydd angen hwn ar gyfer y
gwaith yng Nghyfnod Allweddol 2.

Llungopïau o un neu fwy o’r proffiliau darllen diwedd cyfnod allweddol –
gyda phob proffil ar daflen A3 os ydy hyn yn bosibl – fel maen nhw yn y
ddogfen Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008). Peidiwch â chynnwys y sylwadau na’r
safbwynt gyffredinol gyda’r darnau gwaith.

Dewiswch y darllenwyr hynny mae eu darllen ar y lefel(au) sydd fwyaf
priodol i’r athrawon yn y grŵp, e.e. ar gyfer athrawon cynradd, Kyle, Leigh,
Lisa/Helen; ar gyfer athrawon uwchradd, Gwilym, Jac, James, Helen a/neu
Lisa; ar gyfer grŵp pontio, Lisa a Luke a/neu Leigh. Cofiwch fod ymateb
llafar i ddarllen yn cyfrannu at yr asesiad ‘Darllen yn y Gymraeg’, ac mae
proffiliau dysgwyr Cyfnod Allweddol 2 yn Cymraeg: Canllawiau ar gyfer
Cyfnodau Allweddol 2 a 3 yn enghreifftio’r math hwn o asesu. Ar gyfer
Cyfnod Allweddol 3, does dim enghreifftiau o ymateb llafar i ddarllen.

Uned 10
Asesu darllen
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Ar gyfer grŵp o athrawon pwnc ar draws y cwricwlwm, byddai’n
fuddiol defnyddio rhai enghreifftiau o dasgau darllen o’u dogfennau
canllawiau nhw, o bosibl, ynghyd ag un neu ddau o ddewisiadau o’r
ddogfen canllawiau Cymraeg. Does dim o’u le chwaith mewn
defnyddio rhai o’r enghreifftiau o’r canllawiau Saesneg.

Copïau o’r cyhoeddiadau a restrir o dan ‘Nod’ uchod.

Copïau o Daflenni 10.1 i 10.4 a i bob aelod o’r grŵp.

Crynodeb o’r tasgau

Tasg 1: Ble mae’r dystiolaeth?

Tasg 2: Asesiad ffurfiannol: asesu ar gyfer dysgu

Tasg 3: Dilyniant mewn darllen

Tasg 4: Dod i farn ar waith un dysgwr

Tasg 5: Asesiad crynodol (asesu dysgu): y polisi yng Nghymru
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142 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae’n gymharol hawdd dod o hyd i dystiolaeth ar gyfer asesu sgiliau
ysgrifennu dysgwyr fel bod modd cofnodi tystiolaeth yn barhaol ar
bapur neu ar sgrin. Mae profiad o’r broses genedlaethol o safoni
perfformiad yn nodi bod y gwaith o asesu darllen yn llai syml, yn
enwedig o gofio bod rhai athrawon yn ansicr o beth sy’n rhoi
tystiolaeth o ddarllen a hefyd oherwydd bod peth o’r dystiolaeth
honno yn dod o weithgareddau llafar/darllen. Mae hyn wedi bod yn
arfer gyffredin yn y Gymraeg ers rhai blynyddoedd.

Mewn parau, gofynnwch i aelodau’r grŵp restru ffynonellau tystiolaeth
neu’r gwahanol fathau o weithgareddau a fydd yn cyfrannu at asesu
sgiliau darllen dysgwyr.

Gyda’r grŵp cyfan, cymharwch a thrafodwch y canfyddiadau a
chymharwch eich rhestr â’r awgrymiadau sydd ar Daflen 10.1.

Trafodwch pa un ydy’r ffordd orau o gofnodi cyflawniad ymylol – er
enghraifft, pan fydd dysgwr wedi cymryd rhan mewn gweithgaredd
chwarae rôl neu wedi bod yn y gadair goch mewn ymateb i destun.
Rhannwch syniadau o fewn y grŵp a cheisiwch ddod i ryw fath o
benderfyniad ynghylch sut i sicrhau dull gweithredu cyson o fewn ac ar
draws ysgolion.

Mae’n bosibl y bydd y grŵp yn sylweddoli bod angen i gofnodi
cyflawniad gael ei gysylltu’n agos a bwriadau dysgu clir, wedi’u
cynllunio gan yr athro neu’r athrawes ac wedi’u rhannu gyda’r
dysgwyr.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 1 Ble mae’r dystiolaeth?
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History 143Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae asesiad ffurfiannol, parhaus yn canolbwyntio ar gyflawniad
dysgwyr a manylion ynghylch ffyrdd o symud ymlaen yn hytrach nag ar
ddeilliannau’r cwricwlwm cenedlaethol a disgrifiadau lefel. Dydy
defnyddio disgrifiadau lefel ar gyfer asesu o ddydd i ddydd ddim yn
ddefnyddiol gan eu bod nhw wedi’u cynllunio i ddangos cynnydd wrth
ystyried nifer o ddarnau o waith dros gyfnod o amser, a dydyn nhw
ddim yn ymwneud â manylion darnau unigol o waith.

Mae prosiect peilot ar gyfer datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu
wedi bod ar waith ers tair blynedd bellach yng Nghymru ac, oherwydd
ei lwyddiant, caiff ei ehangu ledled Cymru dros y tair blynedd nesaf.
Mae Pam y mae angen datblygu meddwl ac asesu ar gyfer dysgu yn yr
ystafell ddosbarth? a Sut i ddatblygu sgiliau meddwl ac asesu ar gyfer
dysgu yn yr ystafell ddosbarth, sydd ar gael yn
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau yn egluro’r prosiect.

Dylech annog aelodau’r grŵp i weithio ar y rhain yn eu hamser eu
hunain neu fel gweithgaredd datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ar
wahân oherwydd bydd angen mwy o amser ar eu cyfer na’r hyn sydd
ar gael ar gyfer yr uned hon. Bydd y graddau y bydd angen i chi
egluro’r asesiad ar gyfer egwyddorion a gweithdrefnau dysgu yn
dibynnu ar y sefyllfa bresennol yn eich ysgol(ion). Hyd yn oed os ydych
chi eisoes yn gwneud hyn i raddau helaeth, bydd yn ddefnyddiol i chi
ailadrodd yr egwyddorion sylfaenol a’u cysylltu â’ch gwaith ar addysgu
darllen.

Mewn parau, edrychwch ar Daflen 10.2, lle mae sylwadau yn
ymwneud ag asesu ar gyfer dysgu, a thrafodwch i ba raddau maen
nhw’n berthnasol i’ch arfer yn yr ystafell ddosbarth. Dylech hefyd
ystyried sut maen nhw’n ymwneud â’r egwyddorion a’r arferion sydd
wedi’u disgrifio mewn unedau blaenorol o’r cyhoeddiad hwn, o ran
modelu darllen, holi eich hun ac eraill, a gwella gwaith.

Cymerwch tua 20 munud.

Tasg 2 Asesiad ffurfiannol: asesu ar gyfer dysgu
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144 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Mae Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008) yn cynnwys y datganiad
canlynol.

Gwelir dilyniant eang yn y disgrifiadau lefel ar gyfer Darllen.
Nodwedd arwyddocaol o gynnydd yn y lefelu cynnar yw’r gallu
cynyddol i ymateb i’r hyn a ddarllenan nhw ac i wneud synnwyr o
destun sy’n mynd y tu hwnt i ailadrodd y neges. Ar y lefelau isaf
bydd disgyblion yn darllen geiriau ac yn pennu ystyr (Lefel 1).
Byddan nhw’n dod i ddarllen ystod o destunau yn gywir, a chyda
rhuglder a phwyslais cynyddol (Lefel 3) nes eu bod yn darllen yn
glir ac yn llawn mynegiant (Lefel 4). Wrth ymateb i destunau bydd
disgyblion yn dechrau drwy fynegi barn ar destunau syml (Lefel 2).
Gwelir cynnydd o hyn yn eu gallu i ddangos dealltwriaeth o’r prif
syniadau, (Lefel 4) a chyfeirio at gynnwys, themâu, adeiladwaith ac
agweddau ar iaith ac arddull, ynghyd â dod i ddeall gwahanol
haenau o ystyr mewn testunau (Lefel 6). O hyn, fe ddatblygir eu
gallu i ddadansoddi (Lefel 7) a gwerthuso’r modd y cyflwynir ystyr
mewn testunau (Lefel 8). Dod o hyd i wybodaeth yw’r her gyntaf
(Lefel 3); ac yna rhaid cywain gwybodaeth o fwy nag un
ffynhonnell brint (Lefel 4), galw i gof a threfnu gwybodaeth o
amrywiol ffynonellau (Lefel 5). Ar y lefelau uchaf, byddan nhw’n
cyfuno a chyflwyno gwybodaeth yn effeithiol (Lefel 7) ac yn
dadansoddi syniadau a gwybodaeth a thrafod y modd y caiff y
syniadau hynny eu cyflwyno mewn gwahanol destunau (Lefel 8).
Bydd lefel gynyddol anodd y gwaith a’r ystod o wahanol fathau o
destunau yn cyfrannu at yr her yn y lefelau uwch.

Fel grŵp, trafodwch y llinellau dilyniant eang y byddech yn gobeithio
eu gweld yn sgiliau darllen dysgwyr. Cymharwch eich syniadau gyda
Thaflen 10.3, disgrifiadau lefel ar gyfer Darllen yn Cymraeg yng
Nghwricwlwm Cenedlaethol Cymru (Llywodraeth cynulliad Cymru,
2008).

Cymerwch tua 15 munud.

Tasg 3 Dilyniant mewn darllen
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History 145Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Dosbarthwch gopïau wedi’u paratoi o’r amrywiaeth o waith darllen a
wnaed gan un dysgwr – proffil dysgwr diwedd y cyfnod allweddol – i
grwpiau bach o athrawon. Ar gyfer Cyfnod Allweddol 2, gwyliwch yr
ymateb llafar i ddarllen sydd ar y DVD, am fod ymateb llafar i ddarllen
yn gallu cyfrannu at yr asesiad diwedd cyfnod allweddol yn y Gymraeg.

Gofynnwch i’r athrawon:

• ail-greu sesiwn safoni a phenderfynu ar lefel y dysgwr mae ganddyn
nhw ei (ph)broffil dysgwr diwedd cyfnod allweddol o’u blaenau. Yn
dibynnu ar faint a chyfansoddiad y grŵp cyffredinol, byddwch yn
gorfod penderfynu rhoi’r un proffil i bob grŵp neu roi proffil
gwahanol i bob grŵp – mae manteision ac anfanteision i bob
opsiwn a bydd yn rhaid i chi, fel arweinydd y grŵp, ystyried y rhain
mewn perthynas â’r cwmpas yr hoffech ei gyflawni

• anodi’r testunau – os ydych yn defnyddio proffil Cyfnod Allweddol 2,
ystyriwch y rhan berthnasol o’r DVD hefyd – gan nodi’r cryfderau a
meysydd i’w datblygu

• penderfynu ar y lefel mae’r dysgwr yn gweithio arni.
• awgrymu camau gweithredu ar gyfer y dysgwr.

Ar ôl i bob un gwblhau’r dasg, dylech gymharu’r penderfyniadau â’r
rhai yn Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3;
Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer
Cyfnodau Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008).

Cymerwch tua 30 munud.

Tasg 4 Dod i farn ar waith un dysgwr

Gyda’r grŵp cyfan, ewch drwy’r datganiadau ar Daflen 10.4, un ar y tro,
a gwahoddwch drafodaeth am y graddau mae’r athrawon yn gyfarwydd
â’r egwyddorion hyn a sut maen nhw’n cysylltu â’u harfer nhw eu
hunain yn yr ysgolion. Eich nod ydy sicrhau bod bob athro ac athrawes
sy’n bresennol yn deall y trefniadau asesu presennol yng Nghymru yn
llwyr.

Mae’r cyhoeddiad Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon:
Canllawiau ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 a 3 (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 2008) yn helpu athrawon i wneud yr asesiad athrawon statudol
drwy gynnig amryw o ffyrdd effeithiol a hylaw fel bod athrawon yn siŵr
bod eu hasesiadau statudol ar ddiwedd cyfnodau allweddol yn gywir ac
yn gyson. Mae hyn yr un mor berthnasol i addysg grefyddol a phynciau’r
cwricwlwm cenedlaethol lle nad oes angen asesiad athrawon statudol.

Cymerwch tua 30 munud.

Tasg 5 Asesiad crynodol (asesu dysgu): y polisi yng Nghymru

DCELLS G.O.R (W) Unit 10:Foundation Phase 2008 (E)  22/3/10  12:28  Page 145



Taflen 10.1

Uned 10

Tystiolaeth o ddarllen effeithiol

Mae enghreifftiau o ffynonellau tystiolaeth yn cynnwys:

• darllen ar goedd
• perfformio testun
• egluro i bartner neu grŵp/cyflwyno sgwrs am destun
• adolygiadau o lyfrau/argymhellion
• crynhoi digwyddiadau mewn nofel, erthygl neu destun arall
• adrodd stori ar ôl ei darllen
• athro neu athrawes yn arsylwi arferion darllen dysgwyr
• trafodaeth rhwng dysgwyr
• trafodaeth rhwng dysgwyr ac athro neu athrawes
• ymatebion byr i gwestiynau gan athro, athrawes neu ddysgwyr eraill
• chwarae rôl/y gadair goch
• ymatebion estynedig fel ysgrifennu ychwanegol, trawsnewid genre,

ail-ddweud ar gyfer cynulleidfa wahanol, ymatebion empathetig
• traethodau critigol estynedig yn dadansoddi plot, cymeriad, thema, defnydd o

iaith fel sy’n briodol
• anodi testun
• cymharu testunau
• ymarferion cyfannu
• cynrychioliadau graffig fel mapiau meddwl, gridiau, siartiau llif, byrddau stori

ac ati
• gwaith celf gyda sylwebaeth
• edrych ar gronfeydd data neu ffeiliau sy’n cofnodi gwybodaeth i ddiben

penodol
• y darllenydd yn cadw cofnod darllen ysgrifenedig – efallai gyda chyfraniadau

gan y rhiant/warcheidwad a/neu’r athro neu’r athrawes gyda chysylltiad at y
defnydd o’r llyfrgell

• gwybodaeth gan athrawon ynglŷn a ‘hanes darllen’ dysgwyr.

Ychwanegwch awgrymiadau pellach at y rhestr hon o ganlyniad i drafodaeth y
grŵp.

146
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Taflen 10.2

Uned 10

Asesu ar gyfer dysgu

Mae asesu ar gyfer dysgu yn ymwneud â dysgwyr yn dod i ddeall nodau dysgu
penodol a’r meini prawf llwyddiant cysylltiedig fel y gallan nhw, gyda chymorth
yr athro neu’r athrawes, ddatblygu eu gallu i asesu cyfoedion a hunanasesu.
Fel hyn, gallan nhw:

• nodi lle maen nhw ar hyn o bryd
• pennu targedau i anelu atyn nhw
• gwybod a ydyn nhw wedi cyrraedd y targedau
• nodi pryd y gwnaethon nhw hynny.

Bydd angen i athrawon sicrhau bod dysgwyr yn gwybod y canlynol os byddan
nhw am wneud cynnydd:

• lle maen nhw ar y continwwm dysgu
• lle mae angen iddyn nhw fynd
• y ffordd orau o gyrraedd.

Mae tri prif faes yn gysylltiedig â gweithredu prosesau asesu ar gyfer dysgu, sef:

• Holi
– amser meddwl – rhoi amser i ddysgwyr feddwl am atebion; o leiaf bum

eiliad
– mathau o gwestiynau – cwestiynau agored a rhai sy’n annog meddwl,

cwestiynau i’r dosbarth gan yr athro neu’r athrawes, a chwestiynau i’w
gilydd ac i’w hunain gan ddysgwyr

– caniatáu i ddysgwyr drafod cwestiynau gyda phartneriaid/mewn grwpiau
bach cyn cynnig atebion i’r dosbarth cyfan.

• Ansawdd yr adborth
– ar unwaith – ganddyn nhw eu hunain, dysgwr arall neu’r athro/athrawes
– dim graddau, dim ond sylwadau yn canolbwyntio ar faterion yn ymwneud

â dysgu ac sy’n gysylltiedig â meini prawf llwyddiant ar gyfer y dasg
benodol; arwain at dargedau ar gyfer gwella

– dysgwr ganolog, yn gadarnhaol ond yn wrthrychol
– amlder yr asesiadau – yn rheolaidd yn ystod yr addysgu yn hytrach na bod

llawer o asesu’n digwydd ar ddiwedd uned o waith
– cyfle i ymarfer
– cyfle i gywiro
– eglurder fel ei fod yn helpu’r dysgwyr i feddwl.

• Asesu cyfoedion a hunanasesu
– rhannu a deall bwriad y dysgu; bod yn glir am y dasg a’i phwrpas
– nodi a deall meini prawf llwyddiant
– cydnabod gwaith o safon sydd wedi cael ei wneud ar sail model.
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Taflen 10.2 (parhad i)

Uned 10

Dylai athrawon gysylltu targedau unigol â gwella ansawdd gwaith dysgwyr, fel
sy’n digwydd drwy adborth ffurfiannol, ac felly cysylltu â’r meini prawf
llwyddiant ar gyfer tasgau penodol. Does dim modd cysylltu’r targedau unigol
hyn â deilliannau neu ddisgrifiadau lefel gan fod y rhain yn disgrifio cyrhaeddiad
ar draws amrywiaeth o dasgau ar ddiwedd pob cyfnod allweddol.

Gall athrawon ddefnyddio amrywiaeth o strategaethau neu ddulliau dysgu i
helpu ym mhob cam o’r broses o asesu ar gyfer dysgu. Mae rhestr o ddulliau o’r
fath gydag esboniad o’u defnydd yn Atodiad 3 o Sut i ddatblygu meddwl ac
asesu ar gyfer dysgu yn yr ystafell ddosbarth sydd ar gael yn
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Mae’r blwch canlynol yn cynnig rhai strategaethau holi/rhoi sylwadau. Mae’r
strategaethau yn cael eu hystyried yn llwyddiannus iawn wrth hyrwyddo asesu
ar gyfer dysgu ac yn ehangu meddwl dysgwyr. Maen nhw’n ategu’r
strategaethau sy’n cael eu disgrifio yn Unedau 3 a 4.

Gofynnwch gwestiynau ategol: ‘Pam?’, ‘Ydych chi’n cytuno?’, ‘Allwch chi ehangu?’,
‘Allwch chi ddweud mwy?’, ‘Allwch chi roi enghraifft?’

Atal barn: Ymateb i ddysgwyr heb werthuso.

Gofynnwch am grynodeb i hyrwyddo gwrando gweithredol: ‘Allech chi grynhoi
pwynt Rhodri?’

Holwch y dosbarth: ‘Faint o bobl sy’n cytuno â safbwynt yr awdur?’

Gadewch i’r dysgwyr alw dysgwyr eraill: ‘Sarah, wnei di alw ar rywun arall i ymateb?’

Cyflwynwch ddadleuon yn eu herbyn: Gwthiwch y dysgwyr i ddiffinio eu rhesymau yn
erbyn safbwyntiau gwahanol.

Gofynnwch i ddysgwyr ddisgrifio eu ffordd o feddwl: ‘Disgrifiwch sut daethoch at
eich ateb.’

Galwch y dysgwyr ar hap: Dylech osgoi’r patrwm o alw ar y dysgwyr hynny sydd wedi
rhoi eu dwylo i fyny neu dylech fabwysiadu polisi ‘dim dwylo i fyny’.

Dylech annog y dysgwyr i holi: Gadewch i’r dysgwyr ddatblygu eu cwestiynau eu
hunain.

Awgrymwch y dylai dysgwyr ymateb: ‘Does dim un ateb cywir i’r cwestiwn hwn.
Hoffwn i chi ystyried atebion gwahanol.‘

148
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Taflen 10.2 (parhad ii)

Uned 10

Asesu cyfoedion a hunanasesu

Dim ond os ydyn nhw’n deall beth sydd ei angen iddyn nhw ei wneud y gall
dysgwyr gyflawni deilliannau dysgu llwyddiannus. Mae’n rhaid i’r meini prawf
llwyddiant sy’n cael eu pennu gan y dysgwyr a’r athrawon fod yn amlwg i’r
dysgwyr a dylid rhoi enghreifftiau pendant o lwyddiant.

Mae asesu cyfoedion yn werthfawr iawn oherwydd mae dysgwyr yn aml yn
gallu derbyn beirniadaeth o’u gwaith gan gyfoedion, yn fwy parod na derbyn
sylwadau tebyg gan athrawon. Bydd y sgyrsiau hyn mewn iaith mae dysgwyr eu
hunain yn ei defnyddio’n naturiol. Os nad ydy dysgwyr yn deall esboniad, maen
nhw’n fwy tebygol o dorri ar draws cyfoedion yn hytrach nag athrawon. Mae
asesu cyfoedion yn rhoi’r gwaith yn nwylo’r dysgwyr a gallan nhw gymryd
cyfrifoldeb drosto. Mae athrawon ar gael i arsylwi ac ystyried yr hyn sy’n
digwydd ac ymyrryd pan fo angen. Fodd bynnag, er mwyn i asesu cyfoedion
weithio’n effeithiol, mae’n rhaid i ddysgwyr gael eu hyfforddi mewn arfer da a
dydy hyn ddim yn rhywbeth a fydd yn digwydd dros nos.

Bydd hunanasesu ond yn digwydd os bydd athrawon yn helpu dysgwyr, yn
enwedig y rhai sy’n cyflawni ar lefel isel, i ddatblygu’r sgìl. Fel mewn gwaith
effeithiol mewn parau a grwpiau, bydd hyn yn cymryd amser ac ymarfer. Yn
aml, daw hunanasesu ystyrlon yn sgîl asesu cyfoedion: mae angen i ddysgwyr
gael eu ‘hyfforddi’ i hunanasesu drwy lunio cwestiynau a meddwl gydag eraill i
ddechrau.

Mae asesu cyfoedion a hunanasesu yn golygu llawer mwy na chwilio am
gamgymeriadau a gwendidau. Mae’n golygu egluro pethau sydd ymhlyg fel
arfer ac felly mae angen i ddysgwyr fod yn weithredol yn eu dysgu. Bydd hyn
ynddo’i hun yn eu helpu i wella eu dysgu.
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Taflen 10.3

Uned 10
150

Disgrifiadau lefel ar gyfer Darllen

Lefel 1 Bydd y disgyblion yn adnabod geiriau cyfarwydd mewn testunau syml.
Wrth ddarllen ar goedd byddant yn defnyddio eu gwybodaeth am
lythrennau a’r berthynas rhwng seiniau a symbolau i ddarllen geiriau a
phennu ystyr. Byddant yn ymateb i gerddi, storïau a deunydd ffeithiol drwy
gyfeirio at yr hyn y maent yn ei hoffi.

Lefel 2 At ei gilydd bydd y disgyblion yn darllen testunau syml yn gywir. Byddant
yn dangos dealltwriaeth o’r prif ddigwyddiadau neu syniadau mewn
storïau, cerddi a deunydd ffeithiol a byddant yn mynegi barn amdanynt.
Byddant yn defnyddio ystod o strategaethau wrth ddarllen geiriau
anghyfarwydd a phennu ystyr.

Lefel 3 Bydd y disgyblion yn darllen ystod o destunau. Byddant yn darllen ar goedd
gyda chywirdeb, rhuglder a phwyslais cynyddol. Byddant yn defnyddio
strategaethau priodol er mwyn sefydlu ystyr. Byddant yn codi’r prif ffeithiau
o destunau ac yn ymateb i’r deunydd y maent wedi ei ddarllen. Byddant yn
defnyddio eu gwybodaeth o’r wyddor i ddod o hyd i lyfrau a gwybodaeth.

Lefel 4 Bydd y disgyblion yn darllen yn glir ac yn llawn mynegiant. Wrth ymateb i
amrywiaeth eang o destunau byddant yn dangos dealltwriaeth o’r prif
syniadau, y digwyddiadau a’r cymeriadau. Byddant yn cyfeirio at y testun
wrth fynegi barn, ac yn dechrau dangos dealltwriaeth o’r hyn sydd ymhlyg
yn yr hyn a ddarllenant. Bydd y disgyblion yn cywain gwybodaeth am bwnc
arbennig o fwy nag un ffynhonnell brint gan ei defnyddio’n briodol.

Lefel 5 Bydd y disgyblion yn dangos dealltwriaeth o amrywiaeth o destunau, yn
dewis a dethol y prif bwyntiau ac yn dangos dealltwriaeth o’r hyn sydd
ymhlyg ynddynt drwy dynnu casgliadau lle bo’n briodol. Wrth ymateb i
ystod eang o destunau byddant yn mynegi barn ac yn cyfeirio at blot,
cymeriadau ac ambell agwedd ar arddull gan ddethol geiriau,
ymadroddion, brawddegau a gwybodaeth berthnasol i gefnogi safbwynt.
Byddant yn cywain, galw i gof a threfnu gwybodaeth o amrywiol
ffynonellau.
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Taflen 10.3 (parhad)

Uned 10

Disgrifiadau lefel ar gyfer Darllen

Lefel 6 Wrth ddarllen a thrafod amrywiaeth eang o destunau, bydd y disgyblion yn
adnabod gwahanol haenau o ystyr ac yn cyflwyno sylwadau ar eu
harwyddocâd a’u heffaith. Byddant yn mynegi barn ar amrywiaeth eang o
destunau ac yn cynnig rhesymau dros eu sylwadau drwy gyfeirio at
gynnwys, themâu, adeiladwaith ac agweddau ar iaith ac arddull. Byddant
yn cywain, galw i gof a chrynhoi gwybodaeth berthnasol o amrywiol
ffynonellau yn eglur.

Lefel 7 Wrth ddarllen a thrafod amrywiaeth eang o destunau, bydd y disgyblion yn
dangos dealltwriaeth o’r modd y cyflëir ystyr ac y cyflwynir gwybodaeth.
Byddant yn mynegi barn yn ddeheuig ar yr hyn a ddarllenant drwy gyfeirio
at gynnwys, themâu, adeiladwaith, iaith ac arddull, a’u dadansoddi.
Byddant yn cywain, cyfuno a chyflwyno gwybodaeth o amrywiol
ffynonellau yn effeithiol.

Lefel 8 Bydd y disgyblion yn ymateb yn feddylgar i amrywiaeth eang o destunau
drwy ddadansoddi a gwerthuso’r modd y cyflwynir ystyr. Byddant yn
dadansoddi arddull yn fanwl, ac yn ffurfio barn drwy ddefnyddio tystiolaeth
yn gytbwys. Byddant yn dethol, yn cyfuno ac yn dadansoddi syniadau a
gwybodaeth, gan drafod y modd y cânt eu cyflwyno mewn gwahanol
destunau.

Perfformiad Bydd y disgyblion yn ymateb yn hyderus a chydag aeddfedrwydd i
Eithriadol destunau heriol drwy ddadansoddi a gwerthuso’r deunydd yn feirniadol a

thrwy gyflwyno sylwadau manwl a threiddgar ar y modd y cyflëir ystyr ac y
cyflwynir gwybodaeth. Byddant yn trafod testunau’n graff gan ystyried y
gynulleidfa, y pwrpas, yr arddull a’r ffurf ac yn croesgyfeirio’n effeithiol.
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Asesiad crynodol (asesu dysgu): y polisi yng Nghymru

Seilir y tabl isod ar y negeseuon yn nogfennau Llywodraeth Cynulliad Cymru, sef
Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau
Allweddol 2 a 3; Manteisio i’r eithaf ar ddysgu: Gweithredu’r cwricwlwm
diwygiedig; Cymraeg: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2008).

Taflen 10.4

Uned 10

Datganiad Eglurhad a mwy o fanylion

Mae’r deilliannau a’r disgrifiadau lefel ar Mae’r deilliannau a’r disgrifiadau lefel yn nodi
gyfer Llafaredd, Darllen ac Ysgrifennu yn agweddau sy’n arwyddocaol o lefelau penodol.
nodi’r sgiliau, yr wybodaeth a’r
ddealltwriaeth y disgwylir i ddysgwyr eu
dangos ar ddiwedd cyfnod allweddol.

Gall disgrifiadau lefel eich helpu wrth i Maen nhw’n dangos disgwyliadau ar lefelau
chi gynllunio, addysgu ac asesu yng penodol a dilyniant yn y pwnc.
Nghyfnodau Allweddol 2 a 3.

Datblygwyd y deilliannau a’r disgrifiadau Dydy’r deilliannau na’r disgrifiadau lefel ddim yn
lefel ar gyfer asesiad crynodol ar addas ar gyfer asesiad ffurfiannol. Dydyn nhw
ddiwedd cyfnod allweddol. ddim yn gwneud targedau effeithiol am eu bod

yn disgrifio cyrhaeddiad ar draws yr holl raglen
astudio ar ddiwedd cyfnod allweddol.

Dydy’r deilliannau a’r disgrifiadau lefel Gallai dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 2
ddim yn gysylltiedig â chyfnod allweddol ddangos cyflawniad ar unrhyw lefel, er mai Lefel
penodol. Maen nhw’n disgrifio’r math 4 yw’r lefel ddisgwyliedig ar ddiwedd Cyfnod
a’r ystod o berfformiad sy’n nodweddu Allweddol 2. Yn yr un modd, gallai dysgwyr yng
dysgwyr sy’n gweithio ar lefel benodol. Nghyfnod Allweddol 3 ddangos cyflawniad ar

unrhyw lefel gan gynnwys Lefelau 7, 8 a
Pherfformiad Eithriadol os yw eu gwaith yn
dangos tystiolaeth o’r nodweddion priodol.

Mae’r deilliannau a’r disgrifiadau lefel yn Ni ddylai athrawon lefelu darnau unigol o waith
cyfeirio at gyflawniad dysgwyr dros oherwydd dydy lefelu un darn ddim yn gallu
amser a thros ystod o waith, gan roi rhoi asesiad llawn o’r lefel mae dysgwr yn
golwg holistig o nodweddion gwahanol. gweithio arni. Fodd bynnag, mae’n gallu dangos

nodweddion o lefel benodol.

Bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar Mae’n bosibl bydd dysgwyr yn dangos rhywfaint
sail ‘cyd-fynd orau’. Bydd pob disgrifiad o nodweddion y deilliannau neu’r lefelau
yn cael ei ystyried ochr yn ochr â’r cyfagos ond mae’n rhaid i farn grynodol
deilliannau neu’r lefelau cyfagos. Bydd ymwneud â’r deilliannau neu’r lefel sy’n
dysgwyr yn cael eu gosod ar y deilliant cyd-fynd orau â chyflawniad cyffredinol y
neu’r lefel sy’n briodol ar eu cyfer. dysgwr.
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Taflen 10.4 (parhad)

Uned 10

Datganiad Eglurhad a mwy o fanylion

Swyddogaeth hanfodol disgrifiadau lefel Wrth lunio barn ar ddiwedd Cyfnodau
yw helpu i lunio barn grynodol gytbwys Allweddol 2 a 3, dylai athrawon benderfynu pa
ar ddiwedd Cyfnodau Allweddol 2 a 3. ddisgrifiad lefel sy’n cyd-fynd orau â

pherfformiad dysgwyr.
Y nod yw llunio barn gytbwys sy’n:

• seiliedig ar wybodaeth am berfformiad y
dysgwyr mewn amrywiaeth o gyd-destunau

• ystyried cryfderau a meysydd gwahanol y
mae angen eu datblygu o ran perfformiad y
dysgwyr unigol

• cael ei mesur yn erbyn disgrifiadau lefel
cyfagos i sicrhau mai’r lefel fwyaf priodol
ydy’r un sy’n cyd-fynd orau yn gyffredinol â
pherfformiad y dysgwyr yn y targed
cyrhaeddiad.

Dydy israniadau mympwyol (e.e. 2A, 2B, Does dim byd yn y trefniadau asesu sy’n cyfeirio
2C) o fewn lefel ddim yn rhan o’u nac yn rhoi unrhyw ystyr i raniadau o fewn lefel.
cynllun a doedd hi byth yn fwriad eu
defnyddio.

Mae’n bosibl llunio portffolios safoni Gallai’r rhain gynnwys gwaith un dysgwr neu
ysgolion, adrannau neu glystyrau i’w waith nifer o ddysgwyr, dim ond eu bod yn
defnyddio fel ffynhonnell tystiolaeth i galluogi athrawon i ddod i gytundeb ar lefelau
gyfeirio ati. cyflawniad drwy gadarnhau eu bod yn deall

nodweddion lefel. Mae’n bosibl eu llunio a’u
trafod unrhyw bryd yn ystod cyfnod allweddol.

Mae proffil dysgwr ar ddiwedd cyfnod Gallai hyn gynnwys llyfr gwaith neu ffeil o waith
allweddol yn cyfeirio at gasgliad o waith ysgrifenedig. Does dim angen gwneud casgliad
dysgwr unigol dros amser a thros ystod arbennig. Rhaid cynnal asesiad crynodol ar
o weithgareddau. ddiwedd cyfnod allweddol.
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Cyhoeddiadau

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gorchmynion y cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer pob pwnc.

Cyfnod Sylfaen: Fframwaith ar gyfer Dysgu Plant 3 i 7 oed yng
Nghymru (2008)

Fframwaith addysg bersonol a chymdeithasol ar gyfer dysgwyr 7 i 19
oed yng Nghymru (2008)

Gyrfaoedd a’r byd gwaith: fframwaith i bobl ifanc 11 i 19 oed yng
Nghymru (2008)

Fframwaith enghreifftiol cenedlaethol ar gyfer cyflwyno addysg
grefyddol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru (2008)

Mae canllawiau penodol ar gael hefyd ar gyfer pob un o bynciau’r
cwricwlwm cenedlaethol. Gallwch weld y dogfennau yn:
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Canllawiau ar addysgu sgiliau ysgrifennu: Cyfleoedd HMS i athrawon
pob pwnc ar draws y cwricwlwm yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3
(2010)

Datblygu uwch sgiliau llythrennedd ar draws y cwricwlwm (2010)

Cefnogi uwch sgiliau llythrennedd dysgwyr (2009)

Manteisio i’r eithaf ar ddysgu: Gweithredu’r cwricwlwm diwygiedig
(2008)

Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru (2008)

Sicrhau cysondeb mewn asesiad athrawon: Canllawiau ar gyfer
Cyfnod Allweddol 2 a 3 (2008)

Cwricwlwm i bob dysgwr: Canllawiau i gynorthwyo athrawon
dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (2010)

Cyflawni’r Her: Safonau Ansawdd mewn Addysg ar gyfer Disgyblion
Mwy Galluog a Thalentog (2008)

Atodiad: Cyfeiriadau defnyddiol

154 Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen
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History 155Canllawiau ar addysgu uwch sgiliau darllen

Fframwaith Effeithiolrwydd Ysgolion: Creu cymunedau dysgu
effeithiol gyda’n gilydd (2008)

Gwneud y Cysylltiad: Dysgu Iaith 5–14 (2003)

Cwricwlwm o gyfle: datblygu potensial yn berfformiad (2003)

Llywodraeth Cynulliad Cymru/Sgiliau Sylfaenol Cymru

Fi’n Darllen? Byth Bythoedd! Arweiniad ymarferol i wella llythrennedd
bechgyn

Fi’n Darllen? Byth Bythoedd!13 strategaethau i wella llythrennedd
bechgyn

Beth sy’n gweithio gyda disgyblion yng Nghymru sydd â phroblemau
llythrennedd? Effeithiolrwydd cynlluniau ymyrraeth (Cyf: A5196)

Drama a Llythrennedd: Arolwg o arfer effeithiol yng Nghyfnodau
Allweddol 3 a 4 (Cyf: A1693)

Ysgrifennu i ddysgu: Arolwg o arfer effeithiol gydag ysgrifennu yng
Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 (Cyf: A1694)

Sicrhau Llythrennedd Bechgyn – adolygiad o arfer effeithiol mewn
ysgolion cynradd (Cyf: A1242)

SIY: Mwy na Goroesi (Cyf: A1723)

Gwella Llythrennedd Bechgyn – arolwg o arfer effeithiol mewn
ysgolion uwchradd (Cyf: A1241)

Arfer effeithiol wrth Ysgrifennu yng Nghyfnod Allweddol 2 – Y filltir
Ychwanegol (Cyf: A1173)

Sut i addysgu’r broses ddrafftio (Cyf: A1644)

Sut i addysgu sgimio a sganio (Cyf: A1331)

Sut i ddefnyddio geiriau allweddol yn effeithiol (Cyf: A1307)

Sut i addysgu testun gwybodaeth mewn pynciau Dyniaethau CA3
(Cyf: A1713)
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Sut i addysgu testun cyfarwyddiadau ac esboniadau mewn
Gwyddoniaeth a Dylunio a Thechnoleg (Cyf: A1714)

Sut i ddatblygu’r iaith i feddwl mewn mathemateg a gwyddoniaeth
yn CA3 (Cyf: A1915)

Sut i addysgu gwerthuso mewn addysg gorfforol a dylunio a
technoleg CA3 (Cyf: A1916)

Sut i addysgu sgiliau darllen yng nghyfnod allweddol 3 (Cyf: A2396)

Sut i ... adolygu’r ddarpariaeth dysgu ac addysgu sgiliau sylfaenol.
Canllaw i uwch reolwyr ysgolion (Cyf: A5274)

Posteri Mathau o Destun (Cyf: A5281)

Cardiau Mathau o Destun (Cyf: A5282)

• Gwybodaeth
• Perswadio
• Trafodaeth
• Esboniad
• Cyfarwyddiadau
• Ailgyfrif

Cardiau Cyngor: Priflythrennau (Cyf: A1677)

Darllenwch Filiwn o Eiriau yng Nghymru posteri enwogion i ysgolion
uwchradd (set o dri) (Cyf: A2297)
Darllenwch Filiwn o Eiriau yng Nghymru Rydym wedi bod yn darllen
(Cyf: A2135)
Cerdyn Treigladau (Cyf: A1669)
Posteri Treigladau (Cyf: A1734)
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Estyn

Arfer orau mewn darllen ac ysgrifennu ymhlith disgyblion rhwng
pump a saith oed (2009)

Arweiniad atodol ar gyfer arolygwyr annibynnol ac ychwanegol:
Dysgwyr mwy abl a dawnus (2009)

Rhannu arfer dda wrth ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion
(2009) (negeseuon allweddol y gynhadledd a gynhaliwyd ym mis
Medi 2008)

Arfer orau mewn darllen ac ysgrifennu disgyblion 7 i 14 oed (2008)

Cau’r bwlch rhwng cyrhaeddiad bechgyn a merched mewn ysgolion
(2008)

Datblygu llythrennedd deuol: Papur trafod Estyn (2002)

Codi Safonau Sillafu Saesneg mewn Ysgolion Cynradd: Papur trafod
Estyn (2001)

Codi Safonau Ysgrifennu Saesneg mewn Ysgolion Cynradd: Papur
trafod Estyn (2000)

Anelu at Ragoriaeth yng Nghyfnod Allweddol 3
(Estyn/ACCAC/Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2002)

Symud Ymlaen... Pontio Effeithiol o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod
Allweddol 3 (Estyn/ACCAC/Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2004)

Pontio’r bwlch: Datblygu a defnyddio unedau pontio i gefnogi pontio
effeithiol o Gyfnod Allweddol 2 i Gyfnod Allweddol 3
(Estyn/ACCAC/Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2004)
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Gwefannau defnyddiol

Llywodraeth Cynulliad Cymru
www.cymru.gov.uk

Estyn
www.estyn.gov.uk

Sgiliau Sylfaenol Cymru
(Gweler yr adran ’Sgiliau Sylfaenol Cymru’ o dan ’Gwybodaeth ar
gyfer darparwyr dysgu’)
www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau

Cymdeithas Dyslecsia Prydain
www.bdadyslexia.org.uk

Cymdeithas broffesiynol athrawon myfyrwyr ag anawsterau dysgu
penodol (Patoss)
www.patoss-dyslexia.org

Y Gymdeithas Genedlaethol dros Ddatblygu Iaith yn y Cwricwlwm
www.naldic.org.uk

Y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ieithoedd (gwybodaeth am
ddysgwyr amlieithog/Saesneg fel iaith ychwanegol)
www.cilt.org.uk

Dolenni defnyddiol i adnoddau iaith ychwanegol yn yr adran ar
geiswyr lloches a ffoaduriaid
www.literacytrust.org.uk

Adnodd ar awtistiaeth i Gymru gyfan
www.awares.org

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth
www.nas.org.uk

Cymdeithas Genedlaethol ar gyfer Plant Galluog Mewn Addysg
www.nace.co.uk

Academi
www.academi.org

GCaD Cymru
www.ngfl-cymru.org.uk
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Hoffai’r Adran Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (APADGOS)
ddiolch i aeolodau’r grŵp llywio ac eraill sydd wedi cynnig cyngor
wrth ddatblygu’r ddogfen hon: Gloria Dafydd, Iolo Dafydd, Nona
Breese a Rhiannon Jenkins.

Hoffai APADGOS ddiolch i’r canlynol am roi caniatâd i atgynhyrchu
deunydd â hawlfraint yn y canllawiau hyn:

• Erthygl Llinos Dafydd yn Golwg ‘Dim dirywiad – y Gymraeg yn
ddiogel’, 19 Mawrth 2009.

• Dyfyniad o Chwedleu Seith Doethon Rufein o Lyfr Coch Hergest,
gol. Henry Lewis, Coleg y Brifysgol Abertawe, Hughes a’i Fab,
1925. (Atgynhyrchwyd trwy ganiatâd Hughes a’i Fab/S4C).

• Darn o bennod 7, Glas gan Hazel Charles Evans (Gwasg Carreg
Gwalch, 2006).

• Darn o Yr Anweledig gan Llion Iwan (Gwas Gomer, 2008).
• Dyfyniad o The Care and Education of Young Bilinguals: An

Introduction for Professionals gan Yr Athro Colin Baker
(Multilingual Matters, 2000).

• The Letters of Thomas Lloyd, (Fort Laramie National Historical Site,
Fort Laramie, Woyming, UDA).

• Clicyti Clac gan Tudur Dylan, allan o Byd Llawn Hud (Gwasg
Gomer, 2004).

• Rebal wîcend gan Emyr Huws Jones, allan o Poeth! (Lolfa, 2001).
• Darn o Y Fantell Fraith gan I.D. Hooson, allan o Cerddi a Baledi

(Gwasg Gee, 1958).

Cydnabyddiaethau
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