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Diben Estyn yw arolygu ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng 
Nghymru.  Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu: 
 
 ysgolion a safleoedd meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael arian gan 

awdurdodau lleol; 
 ysgolion cynradd;  
 ysgolion uwchradd; 
 ysgolion arbennig; 
 unedau cyfeirio disgyblion; 
 ysgolion annibynnol; 
 addysg bellach; 
 dysgu oedolion yn y gymuned; 
 hyfforddiant gwaith ieuenctid a chymunedol; 
 gwasanaethau addysg awdurdodau lleol ar gyfer plant a phobl ifanc; 
 addysg a hyfforddiant athrawon; 
 dysgu yn y gwaith; 
 cwmnïau gyrfaoedd; 
 dysgu troseddwyr. 

 
Mae Estyn hefyd: 
 
 yn rhoi cyngor ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru i 

Llywodraeth Cymru ac eraill; ac 
 yn cyhoeddi achosion o arfer dda yn seiliedig ar dystiolaeth arolygu. 
 
Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir 
adeg ei chyhoeddi.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r 
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at: 
 
Yr Adran Gyhoeddiadau 
Estyn 
Llys Angor 
Heol Keen  
Caerdydd 
CF24 5JW   neu drwy anfon ebost at cyhoeddiadau@estyn.gov.uk 
 
Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:  
www.estyn.gov.uk 
 
 

 Hawlfraint y Goron 2011:  Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl 
mewn unrhyw fformat neu gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir 
ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.  Rhaid cydnabod y 
deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad penodol. 



 

 

Cynnwys Tudalen 
 
 
Cyflwyniad 
 
Adran 1: Arolygu llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen a chyfnod  
                   allweddol 2 
 
Adran 2: Arolygu llythrennedd mewn arolygiadau uwchradd 
 
Atodiad 1: Canllaw ar gyfer deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a lefelau’r  
                   cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer darllen 
 
Atodiad 2: Llinellau dilyniant eang yn nisgrifiadau lefelau’r cwricwlwm  
                   cenedlaethol ar gyfer darllen 
 
Atodiad 3: Trosolwg o arfer dda yn y ddarpariaeth ar gyfer llythrennedd 
 
Atodiad 4: Arfer dda mewn arwain a rheoli lythrennedd 
 
Atodiad 5: Sbardunau ar gyfer arfarnu gwaith yr ysgol i fodloni anghenion 
                    gwahanol grwpiau o ddysgwyr 
 
Atodiad 6: Sbardunau ar gyfer arfarnu effeithiolrwydd pontio rhwng  
                    ysgolion cynradd ac uwchradd 
 
Atodiad 7: Defnyddio medrau cyfathrebu ar draws y cwricwlwm y Cyfnod  
                   Sylfaen ar gyfer plant 3 i 7 mlwydd oed 
 
Atodiad 8: Profion darllen 
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Cyflwyniad 
 
 
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys strategaeth ac arweiniad ar arolygu llythrennedd 
mewn ysgolion.  Mae’n ffynhonnell wybodaeth ganolog, sy’n cynnwys deunydd o 
ddogfen Estyn, Arweiniad Atodol ar arolygu medrau 2008, yn ogystal â gwybodaeth o 
adroddiadau cylch gwaith cyhoeddedig ar ddarllen ac ysgrifennu. 
 
Rhoddir blaenoriaeth uchel iawn i lythrennedd mewn addysg yng Nghymru.  Y tasgau 
allweddol i arolygwyr yw barnu: 
 
 p’un a oes gan bob disgybl y medrau darllen ac ysgrifennu sydd eu hangen i 

fanteisio ar y cwricwlwm cyfan; a 
 pha mor dda y mae’r cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau 

llythrennedd disgyblion.   
 
Yn y Fframwaith Arolygu, rhoddir y pwys mwyaf i fedrau llythrennedd, gan fod y 
medrau hyn yn ategu pob elfen ar ddysgu disgyblion.  Dylech ganolbwyntio’n 
benodol ar fedrau darllen ac ysgrifennu.   
 
Dylech adrodd ar fedrau llythrennedd disgyblion ym mhob arolygiad, a lle bo’n 
briodol, dylech hefyd adrodd ar unrhyw ddeilliannau mewn dangosyddion sy’n 
gysylltiedig â’r medrau hyn.   
 
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys llawer o wybodaeth am ddarpariaeth ysgolion ar 
gyfer llythrennedd er mwyn eich helpu i farnu ansawdd y gwaith.  Fodd bynnag, 
dylech bob amser gofio bod y prif ffocws ar ddeilliannau ar gyfer disgyblion,  
o ran eu safonau llythrennedd a’u gallu i ddefnyddio eu medrau darllen ac ysgrifennu 
mewn gwaith ar draws y cwricwlwm. 
 
Bwriad yr arweiniad canlynol yw cefnogi arolygwyr i lunio’r barnau hyn, ac adrodd 
arnynt.  
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Adran 1 – Arolygu llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen a chyfnod 
allweddol 2 

 
 
Arweiniad penodol ar gyfer arolygwyr cofnodol 
 
Dadansoddi data a’r adroddiad hunanarfarnu cyn yr arolygiad 
 
O ddata ar berfformiad disgyblion, dylech ystyried: 
 
 data asesu gwaelodlin a data gwerth ychwanegol; 
 deilliannau ar gyfer disgyblion mewn Saesneg/Cymraeg yn saith ac yn 11 

mlwydd oed, perfformiad disgyblion ar y lefelau uwch, tueddiadau dros gyfnod o 
dair blynedd a chymariaethau gyda meincnodau teuluol a phrydau ysgol am 
ddim; 

 perfformiad yn y targedau cyrhaeddiad ar wahân (darllen, ysgrifennu, llefaredd); 
tueddiadau dros gyfnod o dair blynedd a chymariaethau gyda meincnodau 
teuluol a phrydau ysgol am ddim; a 

 pherfformiad mewn Saesneg/Cymraeg mewn perthynas â’r dangosydd pwnc 
craidd (DPC)1 a meincnodau prydau ysgol am ddim. 

 
Gallai adroddiad hunanarfarnu’r ysgol (AHA) ddarparu tystiolaeth ychwanegol am 
fedrau llythrennedd disgyblion fel data profion safonol neu ddata Rhagori.  Dylech 
ddadansoddi’r wybodaeth hon i gael darlun llawn o safonau llythrennedd disgyblion.  
Dylech ystyried: 
 
 unrhyw ddadansoddiad gan yr ysgol o alluoedd darllen grwpiau penodol, er 

enghraifft disgyblion mwy abl a dawnus; 
 tystiolaeth o ganran y disgyblion ar raglenni ymyrraeth llythrennedd sy’n cynnal 

eu cynnydd a’r ganran sy’n mynd yn eu blaenau i gyflawni lefel 2+ a lefel 4+; 
 dadansoddiad yr ysgol o brofion darllen a sillafu eraill ar berfformiad disgyblion; a 
 thystiolaeth arall a ddarperir gan yr ysgol am safonau mewn llythrennedd. 

 
Gallai’r AHA hefyd roi gwybodaeth ychwanegol i chi am ddarpariaeth yr ysgol ar 
gyfer llythrennedd.  Dylech ystyried: 

 
 ffordd systematig yr ysgol o olrhain a monitro cynnydd mewn llythrennedd; 
 effeithiolrwydd y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd (rhaglenni Dal i fyny, Adfer 

Darllen, ac ati); 
 pa mor dda y mae’r ysgol yn parhau i olrhain cynnydd y rhai sy’n cael cymorth â 

llythrennedd ac yn mesur yr hyn y maent yn ei gyflawni ar ddiwedd cyfnodau 
allweddol 1 a 2; 

 pa mor dda y mae’r ysgol yn cydlynu darpariaeth medrau i gynllunio ar gyfer 
dilyniant; 

 tystiolaeth o ddisgyblion yn defnyddio medrau darllen ac ysgrifennu lefel uwch ar 
draws y cwricwlwm; 

                                                            
1 Y perfformiad disgwyliedig mewn Cymraeg neu Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth, sef pynciau 

craidd y Cwricwlwm Cenedlaethol. 
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 pa mor dda y mae’r cynllunio yn mynd i’r afael â holl anghenion y disgyblion, yn 
enwedig y rhai sy’n gweithio islaw lefelau disgwyliedig a dysgwyr mwy abl; a  

 pha mor dda y mae’r ysgol yn datblygu medrau llythrennedd deuol ac yn gwneud 
cysylltiadau ag ieithoedd eraill, lle bo’n briodol. 

 
O’ch dadansoddiad o’r data a’r dystiolaeth o’r AHA, dylech benderfynu a fydd 
llythrennedd yn drywydd ymholi pwysig neu’n drywydd ymholi llai pwysig.   
 
DULL COCH – mae llythrennedd yn drywydd ymholi PWYSIG ac fel arfer yn cael ei 
sbarduno: 
 
 pan fydd dadansoddiad o’r data yn awgrymu bod gan ddisgyblion fedrau 

llythrennedd gwan, er enghraifft deilliannau is mewn Saesneg/Cymraeg o’i 
gymharu â meincnodau teuluol a phrydau ysgol am ddim; 

 pan nodwyd bod safonau Saesneg/Cymraeg yn argymhelliad ar gyfer gwella yn 
yr arolygiad diwethaf; 

 pan fydd sgorau darllen safonol disgyblion yn dangos lefelau perfformiad isel 
a/neu gynnydd cyfyngedig gan ddisgyblion dros gyfnod; a  

 phan fydd y dystiolaeth gyffredinol yn dangos materion yn ymwneud â diffyg 
cynnydd, cymorth, monitro, olrhain a dadansoddi llythrennedd yn yr ysgol.  

 
DULL GWYRDD – mae llythrennedd yn drywydd ymholi LLAI PWYSIG ac fel arfer 
yn cael ei sbarduno: 
 
 pan fydd dadansoddiad o’r data yn awgrymu bod gan ddisgyblion fedrau 

llythrennedd da neu dda iawn, er enghraifft deilliannau uwch mewn 
Saesneg/Cymraeg o’i gymharu â meincnodau teuluol a phrydau ysgol am ddim; 

 pan fydd sgorau darllen safonol disgyblion yn dangos lefelau perfformiad uchel 
a/neu gynnydd da iawn gan ddisgyblion dros gyfnod; a 

 phan fydd tystiolaeth o gynnydd da iawn a chynaliadwy mewn rhaglenni 
ymyrraeth llythrennedd neu’r posibilrwydd o arfer sy’n arwain y sector yn y 
ddarpariaeth a’r deilliannau ar gyfer llythrennedd yn AHA yr ysgol. 

 
Yn dilyn y dadansoddiad cyn yr arolygiad, dylech ystyried dyrannu cyfrifoldebau ar 
gyfer arolygu medrau yn ofalus. Fel arfer, dylech ddyrannu cyfrifoldeb am 1.1.4 
medrau a 2.1.2 darpariaeth medrau i un arolygydd.   
 
Yn ystod yr arolygiad, dylech ddweud wrth arolygwyr am ystyried deilliannau’r barnau 
am 1.1.4 a 2.1.2 wrth farnu arweinyddiaeth a rheolaeth yng Nghwestiwn Allweddol 3.  
Mae’n annhebygol y bydd arweinyddiaeth a rheolaeth yn dda os nad oes digon o 
dystiolaeth o lwyddiant polisïau a strategaethau’r ysgol ar gyfer gwella a monitro 
safonau uchel medrau llythrennedd y disgyblion.  
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•Gwaelodlin wrth 
ddechrau

•Deilliannau 
Saesneg/Cymraeg:

•CA1 L2+ a L3

•CA2 L4+ a L5

•Profion asesu ar wahân 
(darllen, ysgrifennu, 
llefaredd)

Dadansoddi data

•1.1.4:

•dadansoddi galluoedd darllen grwpiau 
penodol, e.e. disgyblion mwy abl a 
dawnus

•dadansoddi profion darllen a sillafu 
eraill ar berfformiad dysgwyr, e.e. 
sgorau llafar a heb eiriau CAT

•data gwerth ychwanegol

•2.1.2

•olrhain a monitro cynnydd yn 
systematig mewn llythrennedd ac 
effeithiolrwydd rhaglenni ymyrraeth 
llythrennedd (dal i fyny, darllen mewn 
pâr)

•pa mor dda y mae’r ysgol yn parhau i 
olrhain cynnydd y rhai sy’n cael 
cymorth â llythrennedd ac yn mesur 
yr hyn y maent yn ei gyflawni ar 
ddiwedd CA1 a CA2

•cydlynu darpariaeth medrau i 
gynllunio ar gyfer dilyniant a 
thystiolaeth o ddisgyblion yn 
defnyddio medrau darllen ac 
ysgrifennu lefel uwch ar draws y 
cwricwlwm

•cynllunio i fodloni anghenion pob un 
o’r disgyblion, yn enwedig y rhai sy’n 
gweithio islaw’r lefelau disgwyliedig a 
disgyblion mwy abl a dawnus

•datblygu medrau llythrennedd deuol a 
chysylltiadau ag ieithoedd eraill

Tystiolaeth o'r 
AHA

•A yw llythrennedd yn 
drywydd ymholi  pwysig
neu lai pwysig?

•Sbardunau COCH 
(Pwysig):

•mae data yn awgrymu 
medrau llythrennedd 
gwan – deilliannau isel 
o’u cymharu â 
meincnodau teuluol a 
phrydau ysgol am ddim;

•mae sgorau oedran 
darllen yn dangos bod 
canran uchel o 
ddisgyblion islaw’r 
oedran cronolegol ac 
mae’r sgorau safonol yn 
dangos cynnydd araf/prin 
mewn llythrennedd

•Sbardunau GWYRDD (llai 
pwysig):

•mae data yn awgrymu 
medrau llythrennedd 
da/da iawn

•mae sgorau oedran 
darllen yn dangos bod 
canran uchel o 
ddisgyblion uwchlaw’r 
oedran cronolegol ac 
mae’r sgorau safonol yn 
dangos cynnydd da/da 
iawn mewn llythrennedd

•tystiolaeth o gynnydd 
da/da iawn mewn 
rhaglenni ymyrraeth

• SLP yn bosibl mewn 
llythrennedd

Ysgrifennu'r 
SCA

CYN YR 
AROLYGIAD 
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Arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd – dull COCH 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

•Amser cinio dydd 
Mawrth/dydd Mercher 

•Mewn Dysgu i Ddysgu a 
Chyngor yr Ysgol, mae’r 
arolygwyr tîm yn holi 
cwestiynau penodol yn 
ymwneud â llythrennedd

•Dydd Mawrth – dydd Mercher

•Arweinydd ar gyfer medrau yn 
cyfweld â’r pennaeth

•Arweinydd ar gyfer medrau yn 
cyfweld ag aelodau o’r uwch dîm 
arweinyddiaeth/cydlynydd 
llythrennedd

•Dydd Mawrth/dydd Mercher 
‐

•Arolygwyr Tîm i arsylwi ystod 
o sesiynau ar draws y 
cwricwlwm

•Arolygwyr Tîm i arsylwi rhai 
sesiynau Saesneg/Cymraeg

•Tîm yn canolbwyntio ar y 
disgyblion a nodwyd, 
defnyddiwch awgrymiadau 
penodol am wersi; cofnodwch 
ar y FfAS;

•AT yn arsylwi ystod o 
raglen(ni) ymyrraeth ac yn 
siarad â disgyblion, lle bo’n 
briodol

•Trafodaeth yn y cyfarfod tîm, 
wedi’i harwain gan yr AT sydd 
â chyfrifoldeb am fedrau

•Dydd Llun – dydd Mawrth

•Craffu ar waith mewn o leiaf dau 
bwnc o sampl o ddisgyblion ar 
gyfer pob grŵp blwyddyn ‐
defnyddio dogfennau sbarduno D 
ac Dd a chofnodi ar FfD

•Craffu ar waith Saesneg/Cymraeg 
ar gyfer sampl o ddisgyblion ar 
gyfer pob grŵp blwyddyn ‐
defnyddio dogfennau sbarduno D 
ac Dd a chofnodi ar FfD

•Archwiliwch ddata llythrennedd –
dewiswch ddisgyblion i’w 
holrhain mewn gwersi a 
siaradwch â nhw fel grŵp, os 
yw’n briodol

•Archwiliwch ddogfennaeth yr 
ysgol ar lythrennedd, yn cynnwys 
cofnodion darllen athrawon

•Dydd Mawrth – mae’r cyfarfod 
tîm yn canolbwyntio ar 
ddeilliannau craffu ar waith, 
trafod 1.1.4 a 2.1.2 wedi’i arwain 
gan yr arolygydd tîm (AT) sydd â 
chyfrifoldeb am fedrau

Craffu ar 
waith a 

dogfennaeth
Arsylwi gwersi

Gwrando ar 
ddysgwyr

Cyfweliadau 
gydag uwch 
reolwyr a 
rheolwyr 
canol

 
YN YSTOD YR AROLYGIAD 
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Arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd – dull GWYRDD 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

•Amser cinio dydd 
Mawrth/dydd Mercher 

•Mewn Dysgu i Ddysgu a 
Chyngor yr Ysgol, gallai’r 
arolygwyr tîm ddewis holi 
rhai cwestiynau penodol 
yn ymwneud â 
llythrennedd

•Dydd Mawrth – dydd 
Mercher

•Gallai’r arweinydd ar gyfer 
medrau gyfweld â’r 
pennaeth neu’r 

•uwch dîm 
arweinyddiaeth/cydlynydd 
llythrennedd

•Dydd Mawrth/dydd 
Mercher ‐

•Arolygwyr Tîm i arsylwi 
sesiynau ar draws y 
cwricwlwm, a allai gynnwys 
un neu ddwy sesiwn 
Saesneg/Gymraeg

•Gall yr AT arsylwi rhaglen(ni) 
ymyrraeth a siarad â 
disgyblion

•Dydd Llun – dydd 
Mawrth

•Craffu ar waith y 
pynciau sy’n 
canolbwyntio ar B2 a B6 
– defnyddio dogfennau 
sbarduno D ac Dd a 
chofnodi ar FfD

•Dadansoddi data 
llythrennedd fel y bo’n 
briodol

•Archwilio dogfennaeth a 
ddewiswyd

•Dydd Mawrth – mae’r 
cyfarfod tîm yn 
canolbwyntio ar waith 
yn B2 a B6; trafod 1.1.4 
a 2.1.2

Craffu ar 
waith a 

dogfennaeth

Arsylwi 
gwersi

Gwrando ar 
ddysgwyr

Cyfweliadau 
gydag uwch 
reolwyr a 
rheolwyr 
canol

 
YN YSTOD YR 
AROLYGIAD 
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Arweiniad ar gyfer arolygwyr sy’n arwain ar fedrau 
 
 
Safonau 
 
Casglu tystiolaeth a llunio barnau am fedrau llythrennedd disgyblion 1.1.4 
 
Bydd angen i chi archwilio data am safonau llythrennedd disgyblion ond bydd ystod a 
graddau’r gwaith hwn yn dibynnu ar a yw llythrennedd yn drywydd ymholi PWYSIG 
neu’n drywydd ymholi LLAI PWYSIG.  Fodd bynnag, ym mhob arolygiad, dylech: 
 
 ddadansoddi data am alluoedd darllen grwpiau penodol, e.e. disgyblion mwy abl 

a dawnus; 
 craffu ar dystiolaeth o ddeilliannau a chyfrannau disgyblion ar raglenni ymyrraeth 

llythrennedd sy’n cynnal eu cynnydd a’r ganran sy’n mynd ymlaen i gyflawni lefel 
2+ a lefel 4+; 

 dadansoddi perfformiad disgyblion mewn profion darllen a sillafu ac unrhyw 
dystiolaeth arall a ddarperir gan yr ysgol am safonau mewn llythrennedd ar gyfer 
disgyblion ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6; a 

 dadansoddi tystiolaeth o ddisgyblion yn defnyddio medrau darllen ac ysgrifennu 
lefel uwch ar draws y cwricwlwm, yn enwedig ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6. 

 
Dylai ysgolion gael targedau ysgol gyfan, carfan ac unigol ar gyfer disgyblion.  
Dylech ystyried y cynnydd y mae disgyblion yn ei wneud tuag at gyflawni’r targedau 
hynny, yn enwedig disgyblion ym Mlwyddyn 2 a Blwyddyn 6. 
 
Dylai pob un o’r arolygwyr, ac eithrio’r arolygydd lleyg, fynd ati i wrando ar 
ddisgyblion yn darllen. Mae awgrymiadau ar gyfer gwrando ar ddisgyblion yn 
darllen (dogfennau A a B) ac arweiniad ar lefelau disgwyliedig yn gysylltiedig ag 
oedran mewn cynlluniau darllen poblogaidd a llyfrau eraill yn yr adran hon.  Mae 
Atodiad 1 yn rhoi gwybodaeth am Ddeilliannau’r Cyfnod Sylfaen a lefelau’r 
Cwricwlwm Cenedlaethol.  
 
Dylech hefyd ddefnyddio cyfleoedd mewn arsylwadau sesiynau i arfarnu pa mor dda 
y mae disgyblion yn defnyddio eu medrau darllen, er enghraifft wrth ddarllen yn ôl 
eu hysgrifennu, darllen testunau i gael gwybodaeth a darllen gwybodaeth ar sgrin.   
 
Dylech hefyd fod yn effro iawn i sefyllfaoedd lle caiff cyfle disgyblion i fanteisio ar y 
cwricwlwm ei effeithio gan eu medrau darllen a lle mae’r medrau hyn yn rhwystro eu 
cynnydd mewn dysgu ar draws y cwricwlwm.  Bydd angen i chi nodi’r achosion posibl 
am hyn, gan gynnwys: 
 
 diffyg medrau disgyblion yn Gymraeg neu yn Saesneg; a/neu 
 diffyg gallu disgyblion i drosglwyddo medrau i gyd-destun newydd (eu diffyg gallu 

i ddefnyddio eu gwybodaeth a’u medrau Cymraeg neu Saesneg). 
 
Dylai arolygwyr graffu ar samplau o waith i farnu pa mor dda y mae disgyblion: 

 
 yn datblygu eu medrau ysgrifennu annibynnol ac nid ydynt yn dibynnu gormod ar 
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gymorth (taflenni gwaith, fframiau ysgrifennu, gormod o gopïo gwybodaeth, ac 
ati); ac 

 yn defnyddio eu medrau llythrennedd ar lefel sy’n gysylltiedig ag oedran.  
 
Wrth lunio barnau am safonau llythrennedd, dylech gyfeirio at yr arweiniad yn yr 
adran hon, yn cynnwys  yr awgrymiadau ar gyfer craffu ar waith ysgrifenedig 
disgyblion yn ogystal â Deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a lefelau’r Cwricwlwm 
Cenedlaethol yn Atodiad 1  
 
Darpariaeth 
 
Casglu tystiolaeth a llunio barnau am ddarpariaeth ar gyfer llythrennedd  
 
Bydd angen i chi archwilio dogfennaeth am ddarpariaeth yr ysgol ar gyfer 
llythrennedd ond bydd ystod a graddau’r gwaith hwn yn dibynnu ar b’un a yw 
llythrennedd yn drywydd ymholi PWYSIG neu’n drywydd ymholi LLAI PWYSIG.   
 
Bwriad yr arweiniad canlynol yw eich cefnogi wrth archwilio a barnu ansawdd 
darpariaeth yr ysgol. 
 
2.1.2 Darpariaeth ar gyfer medrau 
 
Polisïau 
 
Dylech ystyried a oes gan yr ysgol bolisi a strategaethau cynhwysfawr a thrylwyr ar 
lythrennedd ar gyfer addysgu llefaredd, darllen ac ysgrifennu.  

 
Cynlluniau gwaith ar draws y cwricwlwm 
 
Dylech ystyried pa mor dda y mae staff wedi: 
 
 ymgorffori medrau llythrennedd mewn profiadau dysgu ar draws pob pwnc a/neu 

feysydd dysgu; 
 datblygu cysylltiadau rhwng cynlluniau gwaith pwnc a/neu feysydd dysgu i 

ddatblygu dilyniant ym medrau darllen ac ysgrifennu disgyblion; 
 sicrhau bod y medrau llythrennedd a ddysgodd disgyblion mewn gwersi Saesneg 

neu Gymraeg yn cael eu hatgyfnerthu, eu gwella a’u datblygu ymhellach mewn 
pynciau a/neu feysydd dysgu eraill; 

 addasu rhaglenni astudio pan fydd disgyblion yn gweithio gryn dipyn islaw neu 
uwchlaw lefelau disgwyliedig medrau darllen/ysgrifennu;  

 cynllunio yn y Cyfnod Sylfaen i ddarparu cydbwysedd da rhwng gweithgareddau 
strwythuredig ar gyfer addysgu medrau darllen ac ysgrifennu yn uniongyrchol a 
dulliau gweithredol, gan gynnwys dysgu yn seiliedig ar chwarae; 

 cyfleoedd wedi’u cynllunio i ddisgyblion ddarllen ac ysgrifennu mewn meysydd 
darpariaeth barhaus dan do ac yn yr awyr agored; 

 annog darllen ac ysgrifennu mewn mannau chwarae rôl; 
 cynllunio i adeiladu ar ddysgu blaenorol y disgyblion a datblygu’r gwaith yn 

raddol trwodd i gyfnod allweddol 2; 
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 cynyddu lefel yr her yn y gwaith yn raddol ac os yw’r gweithgareddau yn ystyried 
anghenion dysgu’r disgyblion, fel ymestyn disgyblion mwy abl a dawnus a 
gweddu gwaith yn unol ag anghenion penodol disgyblion llai abl;  

 cynllunio ar gyfer datblygu medrau meddwl, cynllunio, creadigol a datrys 
problemau disgyblion; a  

 chynllunio gyda’i gilydd fel bod yr holl ymarferwyr, gan gynnwys cynorthwywyr 
cymorth dysgu, yn gallu cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion. 

 
Yn benodol ar gyfer darllen 
 
Dylech ystyried: 
 
 a oes gwaith i ddatblygu ymwybyddiaeth seinyddol a ffonemig disgyblion; 
 a oes rhaglen ffoneg systematig sy’n cael ei chyflwyno mewn dilyniant wedi’i 

ddiffinio’n glir sy’n ddigon cyflym i ddisgyblion wneud cynnydd cynnar wrth 
ddatgodio geiriau; 

 a yw addysgu ffoneg yn parhau yng nghyfnod allweddol 2.  Er enghraifft, dylid 
helpu disgyblion i adolygu ac atgyfnerthu cyfuno ffonemau a dysgu adnabod 
patrymau sillafog mewn geiriau amlsillafog;   

 a oes ffocws cryf ar ddealltwriaeth disgyblion a’u bod yn deall yr hyn y maent yn 
ei ddarllen; 

 a yw’r cynllunio yn sicrhau bod disgyblion yn caffael ystod o strategaethau 
datgodio i’w helpu i ddod yn ddarllenwyr rhugl a defnyddio atalnodi i 
gynorthwyo’r mynegiant; 

 a yw’r cynllunio yn cynnwys darpariaeth ar gyfer darllen mewn ffyrdd gwahanol 
at ddibenion gwahanol, gan gynnwys defnyddio rhagfynegi, llithrddarllen a 
sganio; ac   

 a oes cyfleoedd rheolaidd wedi’u cynllunio i ddisgyblion ennill medrau adalw 
gwybodaeth a defnyddio’r llyfrgell.  

 
Yn benodol ar gyfer ysgrifennu 
 
Dylech ystyried: 
 
 a yw disgyblion yn cael cyfleoedd i ysgrifennu at ddibenion gwahanol ac mewn 

ystod o ffurfiau gan ddefnyddio papur a technoleg gwybodaeth a chyfathrebu 
(TGCh) ar gyfer cyfansoddi; 

 a oes cynllunio i ddisgyblion ysgrifennu mewn ffyrdd sy’n profi eu medrau adalw 
gwybodaeth a’u medrau arfarnol a’u gallu i gyflwyno gwybodaeth mewn ffordd 
resymedig a rhesymegol;  

 a yw’r tasgau ysgrifennu yn ddiddorol, yn amrywiol ac yn apelio at bob un o’r 
disgyblion, yn cynnwys bechgyn;  

 a yw disgyblion yn cael cyfleoedd rheolaidd i ysgrifennu ar gyfer cynulleidfa 
ehangach na’r athro;  

 a yw disgyblion yn cael cyfleoedd i gynllunio, drafftio ac adolygu eu hysgrifennu 
ar eu pen eu hunain, a gydag eraill; 

 a yw’r tasgau a’r gweithgareddau ysgrifennu yn gofyn am ddigon o ymdrech 
ysgrifennu ac yn galluogi disgyblion i ysgrifennu’n estynedig;  

 a yw disgyblion yn cael cyfleoedd i ennill ystod o strategaethau i’w helpu i sillafu 
ac atalnodi’n gywir; ac  
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 a yw’r cynllunio yn sicrhau bod disgyblion yn cael eu haddysgu sut i ddefnyddio 
geiriadur yn effeithiol. 

 
Dylech gysylltu â’r arolygydd sy’n arwain ar agwedd 2.2.2 i ystyried cydlyniad a 
chysondeb yr addysgu i ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu ar draws pob maes 
pwnc a maes dysgu.  
 
Dylech gysylltu â’r arolygydd sy’n arwain ar agwedd 2.3.4 i sicrhau bod anghenion 
disgyblion yn cael eu nodi a bod darpariaeth ar eu cyfer, a bod eu cynnydd yn cael ei 
olrhain a’i arfarnu.   
 
Dylech gysylltu â’r arolygydd sy’n arwain ar Gwestiwn Allweddol 3 i ystyried y sylw 
y mae arweinwyr a rheolwyr yn ei roi i ddatblygu medrau llythrennedd disgyblion wrth 
ddarparu cyfeiriad strategol ar gyfer y gwaith a chynllunio a gwella ansawdd.   
 
Llunio barnau ynglŷn ag addysgu llythrennedd 2.2 
 
Bydd pob arolygydd yn arsylwi sesiynau addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm a 
dylent ystyried yr arweiniad canlynol wrth farnu ansawdd yr addysgu.  
 
2.2.1 Addysgu 
 
Wrth arsylwi sesiynau, dylech ystyried a yw’r addysgu: 
 
 yn dangos defnydd da o iaith, sy’n dylanwadu ar ddatblygu medrau darllen ac 

ysgrifennu disgyblion; 
 yn darparu cyfleoedd ar gyfer trafod, yn defnyddio procio a chwestiynau 

penagored i wella dealltwriaeth disgyblion, yn sicrhau bod disgyblion yn 
ymgysylltu â’r testun ac yn eu helpu i fanylu ar eu hatebion a gwneud 
cysylltiadau dysgu; 

 yn datblygu medrau darllen disgyblion, er enghraifft, pan fydd gofyn i ddisgyblion 
ddefnyddio eu medrau darllen a deall a’u medrau adalw gwybodaeth i gael 
gwybodaeth o destun, tablau, siartiau a graffiau, ac ati, a’i chyfosod; a 

 lle bo’n briodol, yn cynnwys addysgu medrau darllen ac ysgrifennu yn 
uniongyrchol, fel datblygu medrau prawfddarllen ac ailddrafftio disgyblion, 
cynorthwyo sillafu terminoleg sy’n benodol i bwnc a defnyddio dulliau, fel 
strwythuro neu fodelu, i gefnogi datblygiad medrau ysgrifennu.  Dylid rhoi 
arweiniad penodol i ddisgyblion hefyd ar sut i ddatblygu a defnyddio medrau 
llythrennedd deuol.  

 
Dylech fod yn effro i ddulliau sy’n atal datblygiad medrau ysgrifennu disgyblion, fel 
gorddefnyddio fframiau ysgrifennu neu ddefnyddio taflenni gwaith yn ddiangen, sy’n 
cyfyngu ar gyfleoedd i ddisgyblion fod yn annibynnol ac ysgrifennu’n estynedig. 
 
Addysgu darllen 
 
Mae’n hanfodol bod darllen yn cael ei addysgu’n gyson ar draws yr ysgol gyfan.  Mae 
hyn yn golygu y dylai staff fod wedi cytuno sut i addysgu darllen a sut y byddant yn 
sicrhau bod y gwaith yn datblygu i fod yn fwy heriol.  
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Yn y Cyfnod Sylfaen, dylai addysgu darllen cychwynnol alluogi disgyblion i 
ddefnyddio’r holl gliwiau sydd ar gael i gael ystyr o’r testun.  Mae’r rhain yn cynnwys 
cliwiau ffonig, adnabod geiriau, cliwiau gramadegol a graffig a chliwiau cyd-destunol.  
Er ei bod yn bwysig i ysgolion roi sylw i fedrau datrys y disgyblion, mae hefyd yn 
hanfodol eu bod yn datblygu medrau darllen a deall y disgyblion (fel dealltwriaeth, 
aildrefnu, arfarnu a gwerthfawrogi) ar yr un pryd.  Dylech wneud yn siŵr bod ysgolion 
yn canolbwyntio ar y ddwy agwedd hyn fel rhan o addysgu darllen. 
 

Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion yng nghyfnod allweddol 2 wedi gwneud cynnydd y tu 
hwnt i ddatgodio cychwynnol a dylai ysgolion fod yn addysgu disgyblion i fod yn fwy 
dadansoddol ynglŷn â thestunau a’u hymatebion.  Ar yr adeg hon, mae’n bwysig i 
ddisgyblion wybod bod gwahanol fathau o ddarllen sy’n briodol at wahanol ddibenion.  
Mae angen i ddisgyblion wybod pa fath o strategaeth ddarllen i’w mabwysiadu wrth 
iddynt ddarllen mewn ystod o weithgareddau ar draws y cwricwlwm ac yn y byd tu 
allan.  Dylech wneud yn siŵr bod disgyblion yn cael cyfleoedd i ddarllen mewn 
gwahanol ffyrdd ac at wahanol ddibenion.  Wrth i ddisgyblion ddod yn ddarllenwyr 
mwy effeithiol, bydd eu medrau datblygol yn eu galluogi i ymgodymu â chymhlethdod 
morffoleg Saesneg/Gymraeg (y ffordd y caiff geiriau eu ffurfio), a fydd yn ategu eu 
hysgrifennu a’u sillafu. 
 

Yn y gorffennol, treuliodd athrawon lawer o amser yn clywed disgyblion yn darllen yn 
unigol.  Mae rhai yn parhau i wneud hyn, ac mae manteision mawr i rai disgyblion, yn 
enwedig y rhai y mae eu medrau darllen islaw’r lefel ddisgwyliedig.  Fodd bynnag, 
dros y blynyddoedd diwethaf, cydnabuwyd bod manteision dulliau darllen ar y cyd a 
darllen dan arweiniad yn ffyrdd mwy effeithiol o fodelu ac addysgu’r broses ddarllen 
ar gyfer mwyafrif y disgyblion.  Mae darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad yn 
elfennau pwysig o addysgu darllen mewn modd gweithredol a phenodol a ddylai fod 
yn bresennol ym mhob ystafell ddosbarth.  Mae’r strategaethau hyn yn berthnasol i 
ddarllenwyr o bob cyfnod a gallu a dylent ffurfio rhan o repertoire dulliau addysgu pob 
athro. 
 

Mewn darllen ar y cyd, mae’r athro yn modelu’r broses ddarllen trwy ddangos y ffyrdd 
y mae darllenydd effeithiol yn meddwl wrth iddo ddarllen testun.  Mae hyn fel arfer yn 
digwydd mewn sefyllfa dosbarth cyfan lle gall pawb weld y testun, fel defnyddio llyfr 
mawr, taflunio testun ar sgrin neu fwrdd gwyn.  Fel arfer, mae disgyblion 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 o ddadansoddi’r testun. 
 

Mewn darllen dan arweiniad, caiff grŵp bach o ddisgyblion sy’n debyg o ran gallu 
eu harwain trwy’r testun gan yr athro.  Bydd yr athro yn tynnu sylw’r disgyblion at 
ystod o nodweddion yn y testun ac yn modelu ffyrdd o ragfynegi a chrynhoi, ac ati.  
Fel arfer, bydd yr athro yn gwrando ar ddisgyblion yn darllen yn unigol o fewn  
cyd-destun y grŵp. 
 

Mae mwy o wybodaeth am ddarllen ar y cyd a darllen dan arweiniad wedi’i chynnwys 
yn ddiweddarach yn yr adran hon. 
 

Dylech bob amser archwilio cofnodion darllen athrawon ac ystyried amlder y 
gweithgareddau darllen, pwy sy’n darllen amlaf gyda disgyblion, ystod a graddau 
darllen y disgyblion a defnyddio cofnodion i nodi cynnydd disgyblion a chynllun ar 
gyfer gwella.  Dylech drafod addysgu darllen gyda staff i gael safbwynt am ansawdd 
addysgu darllen yn yr ysgol. 
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Addysgu ysgrifennu 
 
Er mwyn gwneud cynnydd i ennill medrau ysgrifennu a’u defnyddio, mae angen 
addysgu da ar ddisgyblion, sy’n cynnwys: 
 
 addysgu medrau ysgrifennu yn eglur; 
 modelu gwahanol ffurfiau a dibenion ysgrifennu; 
 cyfleoedd rheolaidd i ddisgyblion ddatblygu eu medrau mewn gwaith ar draws y 

cwricwlwm yn ogystal â mewn Saesneg/Cymraeg; ac   
 arfer asesu effeithiol sy’n arwain at gael disgyblion i ddeall y ffordd orau o wella 

eu gwaith.  
 
Fel darllen, mae’n hanfodol bod addysgu ysgrifennu yn digwydd mewn ffordd gyson 
ar draws yr ysgol gyfan.  Mae hyn yn golygu y dylai staff fod wedi cytuno ar sut i 
addysgu ysgrifennu a gweithredu polisi marcio’r ysgol yn gyson.  
 
Wrth i ddisgyblion wneud cynnydd mewn ennill medrau ysgrifennu annibynnol, dylai 
ysgolion eu hannog i weld ysgrifennu fel proses sy’n cynnwys cynllunio’r cynnwys, 
drafftio, arfarnu, adolygu a golygu fel camau sy’n arwain at y cynnyrch terfynol.  Er 
nad oes modd mynd trwy’r broses hon ar gyfer pob darn o ysgrifennu, mae angen i’r 
broses ddod yn rhan o syniadau disgyblion er mwyn iddynt allu defnyddio’r 
agweddau hyn i wella eu gwaith, er bod yr amser sydd ganddynt i’w dreulio ar eu 
gwaith ysgrifenedig efallai’n gyfyngedig.   
 
Gall ysgolion ddefnyddio dulliau fel ysgrifennu ar y cyd ac ysgrifennu dan arweiniad 
yn yr un ffordd ag y maent ar gyfer addysgu darllen. 
 
Olrhain a monitro cynnydd disgyblion mewn llythrennedd, yn enwedig darllen 
 
Dylech ystyried pa mor dda y mae’r ysgol: 
 
 yn nodi’r disgyblion hynny sydd angen cymorth ar gyfer medrau ac yn olrhain eu 

cynnydd; 
 yn olrhain cynnydd disgyblion unigol, yn ogystal â grwpiau o ddisgyblion ar lefel 

grŵp blwyddyn, cyfnod allweddol ac ysgol gyfan; 
 yn gosod targedau ar gyfer gwella; 
 yn parhau i olrhain cynnydd y rhai sy’n cael cymorth â llythrennedd ac yn mesur 

yr hyn y maent yn ei gyflawni yn saith ac 11 mlwydd oed; 
 yn dadansoddi gwybodaeth am ddisgyblion ar raglenni ‘dal i fyny’ sy’n cynnal 

cynnydd mewn darllen a chanran y disgyblion hyn sy’n mynd ymlaen i gyflawni 
lefel 2+ a 4+; 

 yn dadansoddi effeithiolrwydd y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd (rhaglenni Dal i 
fyny, Adfer Darllen, ac ati); a 

 yn arfarnu pa mor dda y mae’r ysgol yn parhau i olrhain cynnydd y rhai sy’n cael 
cymorth â llythrennedd ac yn mesur yr hyn y maent yn ei gyflawni ar adegau 
allweddol, yn cynnwys pan fyddant yn saith ac 11 mlwydd oed. 

 
Casglu tystiolaeth a llunio barnau am anghenion dysgu ychwanegol 2.3.4  
 
Bydd angen i chi archwilio darpariaeth yr ysgol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol 



Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrenedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed 

13 

ond bydd ystod a graddau’r gwaith hwn yn dibynnu ar a yw llythrennedd yn drywydd 
ymholi PWYSIG neu’n drywydd ymholi LLAI PWYSIG.  Bwriad yr arweiniad canlynol 
yw eich cefnogi wrth archwilio a barnu ansawdd darpariaeth yr ysgol. 
 
Dylech ystyried pa mor dda y mae’r ysgol: 

 
 yn monitro ac yn arfarnu cydlynu’r ddarpariaeth i gynllunio ar gyfer dilyniant; 
 yn arfarnu pa mor dda y mae’r cynllunio yn mynd i’r afael ag anghenion pob 

disgybl, yn enwedig y rhai sy’n gweithio islaw’r lefelau disgwyliedig a dysgwyr 
mwy abl; a  

 pha mor dda y caiff medrau llythrennedd deuol a chysylltiadau ag ieithoedd eraill 
eu datblygu, lle bo’n briodol. 

 
Rhaglenni ymyrraeth 
 
Dylech ystyried pa mor dda: 
 
 y mae rhaglenni ymyrraeth yn bodloni anghenion llythrennedd disgyblion; 
 y caiff gwybodaeth am fedrau darllen ac ysgrifennu a chynnydd disgyblion ei 

rhannu rhwng y staff; 
 y mae staff yn addasu strategaethau addysgu a dysgu ar gyfer disgyblion sy’n 

derbyn ymyrraeth.  Dylech ymgynghori â’r arolygydd arweiniol ar gyfer 
dangosydd ansawdd 2.2 i ystyried ansawdd addysgu llythrennedd; 

 y defnyddir gwybodaeth am asesu i ddarparu gwaith sy’n gweddu’n dda i 
anghenion llythrennedd disgyblion; ac  

 y defnyddir asesu i lywio penderfyniadau ynglŷn â ph’un a ddylai disgyblion aros 
ar raglenni cymorth neu fod dim angen gwaith ymyrraeth arnynt mwyach. 

 
Arweinyddiaeth 
 
Casglu tystiolaeth a llunio barnau am rôl arweinwyr a rheolwyr mewn codi 
safonau llythrennedd  
 
Bydd angen i chi archwilio rôl arweinwyr a rheolwyr ond bydd graddau’r gwaith hwn 
yn dibynnu ar b’un a yw llythrennedd yn drywydd ymholi PWYSIG neu’n drywydd 
ymholi LLAI PWYSIG.  Mae Dogfen F yn cynnwys cyfres o gwestiynau a all fod yn 
ddefnyddiol i chi wrth gasglu tystiolaeth i gefnogi eich barnau.  Mae Dogfen Gyn 
cynnwys cwestiynau ychwanegol i’w defnyddio pan fydd llythrennedd yn drywydd 
ymholi pwysig.  
 
Dylech gynnal trafodaethau gydag arweinwyr a rheolwyr, gan gynnwys 
llywodraethwyr, i ystyried pa mor dda y maent yn dechrau ac yn cefnogi 
strategaethau a pholisïau medrau effeithiol ar draws ystod gwaith yr ysgol.  Dylai’r 
gwaith arolygu a wnaed i ateb 1.1.4 a 2.1.2 ddarparu tystiolaeth o lwyddiant y 
polisïau a’r strategaethau hyn.  Bydd y wybodaeth hon hefyd yn helpu wrth arfarnu 
pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr wedi ymgorffori polisïau a strategaethau yng 
ngwaith yr ysgol a faint o wahaniaeth y maent yn ei wneud i gynnydd a datblygiad y 
disgyblion.  Gallai’r wybodaeth hon gynnwys gwaith yr ysgol i ennill y Marc Safon 
Sgiliau Sylfaenol, cymorth ar gyfer disgyblion ag anghenion medrau sylfaenol, a pha 
mor dda y mae disgyblion sy’n tangyflawni yn dal i fyny â’u cyfoedion. 
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Dylech ystyried pa mor dda y mae arweinwyr a rheolwyr yn canolbwyntio ar godi 
safonau os ydynt yn gwybod pa mor dda y mae disgyblion yn gwneud cynnydd, gan 
gynnwys y rhai sy’n cael cymorth targedig neu gymorth ymestynnol.   
 
Trwy drafodaethau gyda staff, dylech ystyried pa mor dda y mae staff yn gweithio 
fel tîm i gefnogi datblygiad medrau disgyblion, yn enwedig medrau darllen ac 
ysgrifennu, lle bo’n briodol.  Bydd hyn yn cynnwys pa mor effeithiol y mae staff yn 
cyflawni rolau a chyfrifoldebau yn y maes gwaith hwn, er enghraifft, a yw’r ysgol wedi 
penodi aelod o staff i arwain datblygiadau o ran medrau, a pha mor dda y caiff y 
gwaith hwn ei gydlynu a’i reoli.  Er enghraifft, a oes cysylltiadau wedi cael eu gwneud 
rhwng pynciau o ran ysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol?   
A yw’r ysgol yn defnyddio geirfa a pholisi marcio cyffredin?  
 
Dylech ystyried y modd y mae ysgolion wedi archwilio adnoddau a datblygu medrau 
disgyblion a staff ar draws y cwricwlwm i sicrhau bod pynciau yn nodi ac yn darparu 
cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu medrau.  Dylech hefyd ystyried i ba raddau y 
mae gan athrawon ddulliau cyffredin cytûn ar gyfer datblygu medrau disgyblion. 
 
Dylech graffu ar gynlluniau strategol a gweithredol a dogfennaeth arall yr ysgol, 
sy’n ymwneud â datblygu medrau disgyblion.  Mae’r rhain yn cynnwys unrhyw 
gynlluniau gweithredu ac arfarniadau cynnydd perthnasol a thueddiadau wrth fwrw 
ymlaen â’r maes darpariaeth hwn. 
 
Dylech ystyried pa mor dda y mae’r ysgol wedi cynnwys monitro ac arfarnu lefelau 
medrau disgyblion, a’u datblygu’n llwyddiannus gan staff, o fewn ei pholisïau a’i 
gweithdrefnau monitro a chynllunio ar gyfer gwella.   
 
Dylech ystyried yr hyfforddiant proffesiynol y mae staff yn ymgymryd ag ef i 
ddatblygu medrau disgyblion a’u medrau eu hunain a’r modd y mae hyn yn troi’n 
arfer ysgol gyfan effeithiol, er enghraifft, arddangos meini prawf asesu allweddol 
mewn ystafelloedd dosbarth a rhannu gwaith ymhlith staff i arfarnu marcio medrau 
ysgrifennu a chyflwyno disgyblion mewn pynciau a meysydd dysgu. 
 
Trosolwg o arfer dda mewn llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen 
 
Yn y Cyfnod Sylfaen, dylid cael dull cytbwys ar gyfer addysgu llythrennedd, sy’n 
cynnwys: 
 
 ymwybyddiaeth seinyddol  - odlau, rhigymau, sillafau, cychwyniadau ac odl; 
 ffoneg – adnabod siapiau llythrennau a seiniau llythrennau; 
 geiriau amlder uchel (trwy gyfarfyddiadau niferus – storïau wal, darllen ar y cyd a 

darllen unigol, Llyfrau Mawr, eu hysgrifennu eu hunain, ac ati); 
 gwybodaeth graffig – edrych yn ofalus ar ymddangosiad gweledol geiriau (caru a 

canu); 
 ymwybyddiaeth ramadegol – mae’r drefn y caiff geiriau eu rhoi mewn brawddeg 

yn dilyn rheolau (‘y/’r/yr’ cyn enw); 
 datblygu medrau darllen a deall; a 
 datblygu siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu gyda’i gilydd, er enghraifft 

gwrando ar stori, trafod ymateb a’i gyflwyno yn ysgrifenedig.  
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Gall ysgolion ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, yn cynnwys: 
 
 addysgu ffoneg yn rheolaidd mewn sesiynau dosbarth cyfan a grŵp; 
 darllen ar y cyd gan ddefnyddio Llyfrau Mawr, storïau wal, bwrdd gwyn, ac ati; 
 darllen grŵp dan arweiniad – i annog plant i ddysgu a defnyddio strategaethau 

darllen yn effeithiol; 
 darllen mewn grŵp – cymryd eu tro i ddarllen ar goedd – darparu arfer mewn 

darllen mwy nag addysgu darllen; 
 darllen yn ddistaw; 
 darllen unigol; 
 cylchoedd llenyddiaeth – bydd plant mwy abl ym mlwyddyn 2 yn darllen llyfr 

gyda’i gilydd, yn trafod yr hyn y maent yn ei hoffi a ddim yn ei hoffi, yn cofnodi ar 
dâp neu’n gwneud cyflwyniad i’r dosbarth; 

 darllen mewn pâr – gweithio gyda phartner sy’n darllen ar lefel gallu tebyg neu 
blentyn hŷn yn darllen gyda phlentyn iau;  

 galluogi plant i arbrofi â chreu marciau, gan ddefnyddio cyfryngau amrywiol; 
 datblygu cyfathrebu trwy ddefnyddio symbolau, lluniau a geiriau, er enghraifft 

mewn dulliau ysgrifennu newydd;  
 ysgrifennu ar y cyd – ysgrifennu wedi’i fodelu gan yr athro dosbarth sy’n cael ei 

ddarllen gan y plant; a 
 chynllunio ysgrifennu, trwy fapiau meddwl, drafftio ac adolygu ysgrifennu. 

 
Defnyddio darpariaeth barhaus i ddatblygu medrau iaith, llythrennedd a 
chyfathrebu disgyblion 
 
Y man llyfrau 
 
 caiff y llyfrau eu harddangos mewn modd deniadol ac mae’n hawdd eu cyrraedd  
 llyfrau stori o ansawdd da, gan gynnwys hen storïau tylwyth teg a rhai newydd  
 barddoniaeth 
 llyfrau jôcs 
 testunau ffeithiol 
 testunau amlddiwylliannol  
 llyfrau am Gymru 
 testunau dwyieithog 
 comics, pamffledi 
 sachau stori 
 pypedau 
 canolfannau gwrando – cryno ddisgiau a llyfrau i gyd-fynd â nhw a chyfleusterau 

i blant gofnodi eu storïau, eu cerddi a’u dramâu eu hunain  
 dramâu 

 
Man ysgrifennu 
 
 ystod o ddeunyddiau ysgrifennu 
 papur, cardiau post, amlenni, padiau nodiadau, nodiadau gludiog, ac ati 
 cymorth ar gyfer ysgrifennu fel dechreuadau a therfyniadau i stori 
 geiriau amlder uchel yn cael eu harddangos 
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 banciau geiriau testun 
 llyfrau dosbarth 
 storïau â lluniau gyda phenawdau 
 bwrdd arddangos y plant 
 symbyliadau ar gyfer ysgrifennu, fel cardiau stori 
 ysgrifennu athrawon a disgyblion yn cael ei arddangos 
 llythrennau magnetig 
 byrddau gwyn bach a phinnau ffelt 
 cyfrifiadur 

 
Beth fyddech chi’n disgwyl ei weld? 
 
 Amgylchedd llythrennedd cyfoethog a dynamig dan do ac yn yr awyr agored, lle 

rhoddir statws uchel i siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu 
 Digonedd o gyfleoedd o ansawdd da i blant ddarllen ac ysgrifennu ym mhob 

maes dysgu 
 Man gwrando, man darllen, man ysgrifennu, man TGCh a mannau chwarae sy’n 

cynnwys adnoddau da ar gyfer darllen ac ysgrifennu 
 Arddangosiadau o ansawdd da sy’n dangos ffurfiau a dibenion ysgrifennu. 
 Defnydd rheolaidd o sesiynau darllen storïau ac adrodd storïau, gan gynnwys 

barddoniaeth a chwarae rôl 
 Ymarferwyr sy’n fodelau rôl da ar gyfer siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu. 

 
Trosolwg o arfer dda mewn llythrennedd yng nghyfnod allweddol 2 
 
Yng nghyfnod allweddol 2, dylai disgyblion adeiladu ar y medrau, y wybodaeth a’r 
ddealltwriaeth a ddysgwyd yn y Cyfnod Sylfaen.  Dylai fod yna ddull cytbwys a 
chynyddol heriol ar gyfer addysgu llythrennedd, sy’n cynnwys: 
 
 parhau i adeiladu ar, a datblygu gwybodaeth ffonig, graffig a gramadegol, 

adnabod geiriau a dealltwriaeth gyd-destunol disgyblion, fel gwaith ar sillafau a 
gwahaniaethu rhwng ffaith a barn; 

 datblygu rhuglder a chywirdeb disgyblion mewn darllen; 
 datblygu medrau darllen a deall, er enghraifft, pryd mae’n ofynnol i ddisgyblion 

fyfyrio ar yr hyn y maent yn ei ddarllen a mynegi barn; 
 datblygu darllen mewn gwahanol ffyrdd ac at wahanol ddibenion, fel llithrddarllen 

a sganio a defnyddio awgrymu a dod i gasgliad; 
 defnyddio strategaethau adalw gwybodaeth, gan gynnwys TGCh; 
 adalw a chasglu gwybodaeth a syniadau o wahanol ffynonellau; 
 defnyddio’r ffurf safonol Saesneg/Cymraeg, fel enwau, ansoddeiriau, cysyllteiriau 

ac amseroedd berfau; 
 defnyddio atalnodi a datblygu ystod o strategaethau ar gyfer sillafu; 
 cyflwyno ysgrifennu yn briodol, fel datblygu sgript ddarllenadwy; 
 ysgrifennu at ystod o ddibenion, er enghraifft, i hysbysu, esbonio, argyhoeddi, 

adrodd, ac ati; 
 ysgrifennu mewn ystod o ffurfiau, fel llythyrau, adroddiadau, storïau;  
 cynllunio, drafftio a golygu gwaith, gan gynnwys defnyddio TGCh fel y bo’n 

briodol; a  
 pharhau i ddatblygu siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu gyda’i gilydd.  Er 
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enghraifft, wrth ddarllen deunydd ffeithiol, mae disgyblion yn ymateb ar lafar i’r 
hyn y maent yn ei ddarllen, yn dewis tystiolaeth i gefnogi eu safbwyntiau ac yn 
ysgrifennu am yr hyn y maent wedi’i ddarllen gyda synnwyr clir o ddiben a 
chynulleidfa.  

 
Gall ysgolion ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys: 
 
 addysgu ffoneg yn rheolaidd mewn sesiynau dosbarth cyfan a grŵp, fel datblygu 

ymwybyddiaeth o sillafau er mwyn i ddisgyblion allu clywed rhannau neu 
segmentau o ffonemau sy’n cynnwys rhythm y gair; 

 darllen dan arweiniad mewn grŵp -  i annog disgyblion i ddysgu a defnyddio 
strategaethau darllen a darllen a deall yn effeithiol; 

 darllen fel grŵp – cymryd eu tro i ddarllen ar goedd – darparu arfer mewn darllen 
yn fwy nag addysgu darllen; 

 darllen yn ddistaw; 
 darllen unigol; 
 darllen mewn pâr – gweithio gyda phartner sy’n darllen ar lefel gallu tebyg neu 

blentyn hŷn yn darllen gyda phlentyn iau;  
 ysgrifennu i ymateb i ystod eang o symbyliadau; a 
 chynllunio ysgrifennu, trwy fapiau meddwl, drafftio ac adolygu ysgrifennu. 

 
Beth fyddech chi’n disgwyl ei weld? 
 
 Amgylchedd llythrennedd cyfoethog a dynamig lle rhoddir statws uchel i wrando, 

darllen ac ysgrifennu.  
 Digonedd o gyfleoedd o ansawdd da i ddisgyblion ddarllen ac ysgrifennu ym 

mhob un o feysydd y cwricwlwm. 
 Arddangosiadau o ansawdd da sy’n dangos ffurfiau a dibenion ysgrifennu. 
 Defnyddio llenyddiaeth yn rheolaidd, gan gynnwys storïau, barddoniaeth a 

deunydd ffeithiol. 
 Defnyddio drama a chwarae rôl a dulliau fel y sedd boeth. 
 Ymarferwyr sy’n fodelau rôl da ar gyfer siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu. 

 
Arweiniad pellach ar gwestiynau i’w defnyddio i arfarnu medrau darllen lefel uwch 
yng nghyfnod allweddol 2  
 
Cwestiynau llythrennol, sy’n gofyn i ddisgyblion ddod o hyd i ffeithiau, syniadau, 
gwybodaeth benodol, cyfres o ddigwyddiadau, pethau sy’n debyg ac yn wahanol, 
nodweddion unigolyn ac ati, er enghraifft:  
 
 Beth yw enw’r bachgen? 
 Pa anifail yw’r talaf? 

 
Ad-drefnu, sy’n gofyn i ddisgyblion ddadansoddi, cyfosod a/neu drefnu’r syniadau 
neu’r wybodaeth sy’n cael ei/eu rhoi’n eglur yn y testun, er enghraifft: 
 
 dosbarthu - rhoi pobl, pethau, lleoedd a/neu ddigwyddiadau mewn categorïau; 
 crynhoi - cwtogi cynnwys y darn, gan ddefnyddio dyfyniadau uniongyrchol neu 

ddatganiadau wedi’u haralleirio; a 
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 chyfosod - dod â syniadau neu wybodaeth at ei gilydd o fwy nag un 
ffynhonnell/adran.  

 
Cwestiynau casgliadol, sy’n gofyn i ddisgyblion ddefnyddio’r syniadau a’r 
wybodaeth yn y darn, ei (g)reddf ei hun a’i brofiad/phrofiad personol yn sail i ddyfalu 
neu lunio rhagdybiaethau, er enghraifft: 
 
 Beth arall allai’r awdur fod wedi’i gynnwys i wneud y darn yn fwy diddorol i 

fechgyn? 
 Pam wnaeth y ferch ymddwyn fel y gwnaeth? 
 Pam y mae’r awdur yn defnyddio’r gair …? 

 
Cwestiynau arfarnol, sy’n gofyn i ddisgyblion lunio barn wedi’i seilio naill ai ar y darn 
ar ei ben ei hun, neu ar ei (g)wybodaeth a’i brofiad/phrofiad blaenorol, er enghraifft: 
 
 Beth mae’r awdur yn ceisio gwneud i chi feddwl pan mae’n dweud…? 
 A yw’r cymeriad yn gywir neu’n anghywir i ymddwyn fel y mae yn y sefyllfa sy’n 

cael ei disgrifio? 
 A yw’r wybodaeth yn gywir?  A yw’n gyson â’r hyn yr ydych wedi’i ddarganfod o 

ffynonellau eraill? 
 
Cwestiynau gwerthfawrogol, sy’n gofyn i’r disgyblion ymateb yn emosiynol a/neu’n 
esthetig i gynnwys ac arddull y darn, er enghraifft: 
 
 Pa ddisgrifiad oedd y mwyaf real/brawychus/effeithiol yn eich barn chi? 
 Pa eiriau a’ch helpodd i ddychmygu beth oedd yn digwydd orau? 

 
Cyfeiriad: Addaswyd o Taxonomy in Reading: Today and Tomorrow, Melnik Merritt (Prifysgol Llundain/Prifysgol Agored 
1972) Barrett, fel y cyhoeddwyd yn Canllaw ar addysgu uwch sgiliau darllen, Llywodraeth Cynulliad Cymru 2010.  
 
Darllen ar y cyd a darllen dan arweiniad:  beth yw’r gwahaniaeth 
 
Darllen ar y cyd 
 

Darllen dan arweiniad 
 

Fel arfer, bydd grŵp/dosbarth mawr o 
allu cymysg yn cymryd rhan.  Bydd yr 
athro/athrawes a’r disgyblion yn 
cydweithio â’i gilydd i ddehongli’r testun. 

Fel arfer, bydd grŵp o ddisgyblion â 
gallu/anghenion tebyg yn cymryd rhan.  
Bydd pob disgybl yn cael help i ddarllen a 
deall y testun ar eu pennau eu hunain, er 
y bydd gweddill y grŵp yn cymryd rhan.  
Bydd gweddill y dosbarth yn gweithio ar 
dasgau eraill. 
 

Mae’r athro/athrawes yn modelu darllen 
effeithiol; bydd yn darllen y testun, rhwng 
y llinellau ac yn meddwl y tu hwnt i’r 
testun, gan ganfod ystyr a’i ddehongli 
mewn perthynas â phrofiadau a 
gwybodaeth y disgyblion. 

Mae disgyblion unigol yn darllen y testun 
iddyn nhw eu hunain ac yn uchel i’r 
athro/athrawes a’r grŵp, gan ddefnyddio 
strategaethau cyfarwydd.  Bydd yr 
athro/athrawes yn atgyfnerthu ac yn 
ymestyn y strategaethau hyn, gan helpu 
disgyblion i ddeall y testun yn llawn. 
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Mae’r prif ffocws ar ganfod ystyr trwy 
astudio’r testun, gan roi sylw manwl i’r 
geiriau, strwythur y brawddegau, atalnodi 
a nodweddion cyflwyno eraill. 

Mae’r ffocws ar ddatblygu ac ymarfer 
strategaethau i ymdopi â thestun 
anghyfarwydd.  Caiff yr addysgu ei 
addasu i fodloni anghenion penodol 
aelodau’r grŵp. 
 

Caiff y rhan fwyaf o’r darllen ei wneud ar 
lafar.  Mae’n bosibl rhagfynegi’r hyn sy’n 
dilyn; caiff y rhagfynegiadau eu 
cadarnhau neu eu gwrthod wrth i’r darllen 
barhau. 

Bydd disgyblion yn darllen rhan o’r testun 
yn dawel iddyn nhw’u hunain wrth iddynt 
geisio mynd i’r afael â’r testun eu hunain 
cyn ceisio ei ddarllen ar lafar; byddant yn 
cael cymorth gan yr athro/athrawes a’u 
cyfoedion, a fydd yn rhoi strategaethau 
ymdopi iddynt. 
 

Mae’r athro/athrawes yn barod i wneud y 
rhan fwyaf o’r darllen; caiff disgyblion eu 
hannog i ‘ymuno yn y darllen’ fel y 
gallant.  Bydd rhai yn y grŵp yn darllen y 
testun gyda’r athro/athrawes; bydd rhai 
yn darllen fawr ddim o’r testun ar eu 
pennau eu hunain, ond byddant yn rhoi 
sylw i’r testun ac yn dysgu. 
 

Bydd disgyblion yn gwneud y rhan fwyaf 
o’r darllen, gyda chymorth yr 
athro/athrawes, fel uchod. 

Bydd yn canolbwyntio ar destunau 
anghyfarwydd, newydd a thestunau 
cyfarwydd.  Bydd pwrpas darllen testun 
newydd ar y cyd yn wahanol i bwrpas 
darllen testun cyfarwydd ar y cyd.  Bob 
tro y bydd yn ailedrych ar destun, dylai’r 
athro/athrawes fod â phwrpas newydd 
neu ychwanegol. 
 

Yn gyffredinol, bydd yn canolbwyntio ar 
destun newydd nad yw’r disgyblion wedi’i 
weld o’r blaen.  Bydd disgyblion yn profi 
eu strategaethau darllen ar destun 
anghyfarwydd; yn gwneud 
rhagfynegiadau, yn eu gwirio, ac yn eu 
cadarnhau neu eu gwrthod.  Dylai darllen 
testunau cyfarwydd dan arweiniad fod â 
phwrpasau gwahanol. 
 

 
Cyfeiriad: Addaswyd o Canllaw ar addysgu uwch sgiliau darllen Llywodraeth Cynulliad Cymru 
2010 
 
Dysgu ac addysgu ffoneg yn effeithiol 
 
Ffoneg yw astudio’r modd y mae sillafiadau’n cynrychioli’r seiniau sy’n gwneud 
geiriau.  Mae tua 75% o eiriau Saesneg a bron pob gair Cymraeg yn rheolaidd yn 
ffonegol.  Felly, mae dysgu am y berthynas rhwng seiniau a symbolau yn bwysig wrth 
ddysgu sut i ddarllen.  Yn yr ysgolion mwyaf effeithiol, mae’r staff yn ymgorffori ffoneg 
mewn  gwaith ar agweddau eraill ar iaith yn fedrus.  Mae’n bwysig ymgorffori gwaith 
ar iaith fel nad yw disgyblion yn ennill medrau ffoneg ar wahân i feysydd llythrennedd 
eraill.   
 
Mae nodweddion gwaith effeithiol ar ffoneg yn cynnwys: 
 
 gwybodaeth staff am yr egwyddorion sydd wrth wraidd cynnwys a threfn gwaith 
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ffoneg; 
 rhaglen sydd wedi’i strwythuro’n glir ac sy’n cael ei rhoi ar waith yn gyson drwy’r 

ysgol gyfan; 
 amcanion dysgu clir sy’n cael eu rhannu â’r disgyblion, a sesiynau addysgu 

bywiog, byr sy’n cysylltu ffoneg ag agweddau eraill ar ddysgu iaith a 
llythrennedd, fel ysgrifennu a sillafu; 

 dulliau addysgu rhyngweithiol a llawn dychymyg; 
 disgwyliadau uchel o’r hyn y gall disgyblion ei gyflawni; 
 sylw i’r modd y mae’r disgyblion yn ynganu seiniau; 
 addysgu’r medr o asio seiniau â’i gilydd; 
 cyfleoedd rheolaidd i ailadrodd gwaith i sicrhau bod disgyblion yn atgyfnerthu’r 

hyn y maent wedi’i ddysgu; 
 cymysgedd ysgogol o adnoddau a gweithgareddau chwarae i gynnal diddordeb 

disgyblion; a 
 dulliau amlsynhwyraidd sy’n addas ar gyfer gwahanol arddulliau dysgu.  

 
Arweiniad ar gyfer arolygwyr ar lefelau darllenadwyedd adnoddau darllen 
 
Mae’r arweiniad hwn yn darparu gwybodaeth am adnoddau darllen poblogaidd sy’n 
gysylltiedig ag oedran a ddefnyddir gan ysgolion.  Nid yw wedi’i bwriadu i fod yn 
derfynol.   
 
Mae’r cyfnod cyntaf yn cynnwys llyfrau lluniau heb fawr o destun ar gyfer y disgyblion 
ieuengaf ac mae’r cyfnod olaf yn nodi llyfrau y gall y plentyn 11 mlwydd oed cyffredin 
eu darllen yn rhugl.  Mae lefelau nodweddiadol yr adnoddau darllen wedi’u rhestru yn 
nhrefn eu hanhawster i ddangos dilyniant o fewn pob ystod oedran. 
 
Mae’r rhestr yn darparu canllaw bras yn cysylltu lefelau disgwyliadau cenedlaethol a 
lefelau llyfrau y bydd disgyblion â gallu darllen cymedrol, yn gallu eu darllen.  Gan 
mai anaml y mae dysgu disgyblion yn unionlin, fe welwch y gallai rhai disgyblion 
ddarllen yn rhugl o lyfrau mewn mwy nag un cyfnod, yn enwedig os ydynt yn llawn 
cymhelliant neu’n dangos diddordeb mewn stori neu destun.   
 
Ni ddylid bod yn gaeth neu’n rhagnodol wrth ddefnyddio’r wybodaeth yn y rhestr hon 
ond bydd o gymorth i chi wrth lunio barn broffesiynol am safonau darllen.  
 

Llyfrau darllen Cymraeg wedi eu graddoli (yn seiliedig ar waith a 
ddatblygwyd gan awdurdodau Gwynedd ac Ynys Môn) 
 
 
Meithrin - 3-4 oed  
 
 Llun gyda gair gan amlaf. 

 
1.  Pethau Diddorol, Rod Campbell, Dref Wen, 1855960893 
 
2.  Helpu, Catherine Anholt, Dref Wen, 1855960206 
 
3.  Gwenno Gwningen Lliwiau, Patrick Yee, Hughes a'i Fab, 0852842287 
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4.  Cyfri Gyda Draciwla, Victor G. Ambrus, Gomer, 1859023762 
 
5.  Gwenno Gwningen Bach a Mawr, Patrick Yee, Hughes a'i Fab, 0852842295 
 
6.  Anifeiliaid, Sian Tucker, Hughes a'i Fab, 085284154x 
 
7.  Gwisgo Babi, Joy Cowley, Llyfrau Addysgol Heinemann, Cyfres Llyfrau Heulwen 

1, 0435007033 (Pecyn) 
 
8.  Brecwast Cwtsh, Joy Cowley, Llyfrau Addysgol Heinemann, Cyfres Llyfrau 

Heulwen 2, 0435007041 (Pecyn) 
 
9.  Gwyliau Cwtsh, Joy Cowley, Llyfrau Addysgol Heinemann, Cyfres Llyfrau 

Heulwen 1, 0435007033 (Pecyn) 
 
10.  Hedfan, Joy Cowley, Nelson Story Chest, 0174005210 
 
11.  1001 o Eiriau, Jan Pienkowski, Gomer, 1859021697 
 
12.  Y Dyn Eira, Raymond Briggs, Dref Wen, 1855963582, (Fersiwn llun a gair). 
 
Bl 0 - 4-5 oed 
 
 Llun gyda brawddeg syml, prif gymal yn unig fel arfer. 
 Llawer o ail-adrodd. 

 
1.  Beth Wela I?  Joy Cowley, Nelson Story Chest, 017400152 
 
2.  Sali Mali, Mary Vaughan Jones,Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Cyfres Darllen 

Stori, 0901410233 
 
3.  Codi Castell, Edna Jenkins, Cyfres y ddraig, Symbol Cylch, 0333268741 
 
4.  Mrs Wishi-Washi, Joy Cowley, Nelson Story Chest, 0174001517 
 
5.  Pwy Sy 'Na, Ron Maris, Gwasg Cambria, 0900439793 
 
6.  Rydw i am fod..., Wendy Body, Project Llyfrau Longman Rhan 1, CA 1,Pecyn 

Dechreuwyr, 1860850022 
 
7.  Ci newydd, Roderick Hunt, Coeden Ddarllen Rhydychen Cam 2: Llyfrau Stori 

(Band Gwyrdd), 0861741196 
 
8.  Sam y Saer a'i Ffrindiau, Nick Butterworth, Dref Wen, 1855963035 
 
9.  Babi Ni, Rod Campell, Dref Wen, 1855962780 
 
10.  Yn y Parc, Roderick Hunt, Coeden Ddarllen Rhydychen Drywod Cam 2(Band 

Gwyrdd), 0861741668 
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11.  Hen Fenyw Fach Cydweli/Fuoch chi rioed yn morio?, Lis Morgan-Jones, 
Qualitex (CBAC), 1873649312, (Pecyn 2 lyfr)  

 
12.  Mynd Drot Drot/Dau Gi Bach, Lis Morgan-Jones, Qualitex 

(CBAC),1873649258, (Pecyn 2 lyfr) 
 
13.  Tedi Bler, Joy Cowley, Nelson (Story Chest), 0174001509  
 
14.  Ty Owen Bowen, Judith Nicholls, Project Llyfrau Longman. 
 
15.  Ar Goll, Joy Cowley, Nelson (Story Chest), 017400155X  
 
16.  Gwich Bach, June Melser, Nelson (Story Chest), 0174001533 
 
17.  Sunsur, Michaela Morgan, Project Llyfrau Longman, 1860850626 
 
18.  Pwdin, Michaela Morgan, Project Llyfrau Longman, 1860850081 
 
Bl 1 - 5-6 oed 
 
 Llun ar bob tudalen.  
 Mwy o amrywiaeth mewn strwythur brawddeg. 
 Geirfa mwy ymestynnol. 
 Elfennau o ail-adrodd. 

 
1.  Y Babi, Edna Jenkins,Cyfres y Ddraig, Symbol Triongl, 0333268768 
 
2.  Wythnos Gron Harri Parri!  Sheila Lavelle, Project Llyfrau Longman Rhan 1 CA 

1,Band 1, 1860850421 
 
3.  Yn Sydyn!  Colin McNaughton, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 0948930292 
 
4.  Aderyn yn y Goeden, Peter Curry, Gomer, Llyfrau Natur Cyntaf, 0863837948 
 
5.  Peiriannau i'n Helpu, Barbara Vokes, Nelson, Cyfres Crwybrau, 0174005369 
 
6.  Sbinc Sbonc yr Wy Bach Sionc, Meinir Thomas, Gwasg Taf, Cyfres Project 

Llyfrau 3D, 0948469226 
 
7.  Morgan a Magi Ann, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 

Cyfres Darllen Stori, 0948930772 
 
8.  Jam Mefus, Roderick Hunt, Coeden Ddarllen Rhydychen, Rhagor o Storiau 

Pecyn A, Cam 3 (Band Glas), 0861741366 
 
9.  Y Pry Bach Tew, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Cyfres 

Darllen Stori, 0901410241 
 
10.  Bitw, Pat Hutchins, Gwasg Gomer, 1859023029 
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11.  Bore Da, Broch Bach, Ron Maris, Dref Wen, 1855961210 
 
12.  Y Llygoden Fach, Y Mefus Coch Aeddfed, Yr Arth Fawr Lwglyd, Audrey Wood, 

Child's Play, 0859534960 
 
13.  I'r Farchnad, I'r Farchnad, June Melser, Nelson (Story Chest) 0174005172 
 
14.  Cwmwl Sgrwbiratsh, Joyce Dunbar, Project Llyfrau Longman, 1860852300 
 
15.  Llew Llyffant a Mabolgampau'r Llyffantod, Martin Waddell, Project Llyfrau 

Longman, 186085219X 
 
16.  Beic Minnie, Pratima Mitchell, Project Llyfrau Longman, 1860850588 
 
17.  Cer i'w nol e, Harri Parri! Sheila Lavelle, Project Llyfrau Longman, 1860850324 
 
18.  Harri Parri, Deffra! Sheila Lavelle, Project Llyfrau Longman, 1860850472 
 
19.  Clown Bach Clyfar, Joy Cowley, Nelson (Story Chest), 0174005180 
 
Bl 1 - 5-6 oed 
 
 Amrywiaeth o batrymau brawddegol. 
 Ffurfiau gwahanol y ferf yn ymddangos, er enghraifft, syrthiodd, cofiodd, ganwyd. 
 Dim cymaint o bwyslais ar ail-adrodd. 
 Rhyw uchafswm o dair brawddeg i bob tudalen. 
 Y lluniau'n fodd i egluro'r testun. 

 
1.  Ci Bach, Jane Burton, Drake, Cyfres Gwyliwch Nhw'n Tyfu, 0861740181 
 
2.  Dyma'r Arth, Jez Alborough, Dref Wen, 1855963183 
 
3.  Annwyd y Pry Bach Tew, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 

Cyfres Darllen Stori, 0901410276 
 
4.  Amser Gwely, Edna Jenkins, Cyfres y Ddraig, Symbol Sgwar, dim ISBN 
 
5.  Jaci Soch, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Cyfres Darllen 

Stori, 090141025X 
 
6.  O, Eliffant! Nicola Smee, Dref Wen, 1855961237 
 
7.  Annwyl dad..., Philippe Dupasquier, Gwasg Taf, 0948469439 
 
8.  Y Lindysyn Llwglyd Iawn, Eric Carle, Dref Wen, 1855960885 
 
9.  Yr Hen Darw, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Cyfres 

Darllen Stori, 0948930608 
 
10.  Dwi'n Dod ar Dy Ol Di! Tony Ross, Dref Wen, 1855960494 
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11.  Trafferth Mam... Babette Cole, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, 0948930128 
 
12.  Rholsen Ffigys, Michael Rosen, Project Llyfrau Longman Rhan 1 CA 1, Band 2, 

1860850235 
 
13.  Sgidiau Cicio Creulon, Joy Cowley, Nelson (Story Chest) 0174001576 
 
14.  Minnie a'r Chwyrnwr Mawr, Pratima Mitchell, Project Llyfrau Longman, 

1860850049 
 
15.  Bwystfilod yn Brolio, Val Biro, Project Llyfrau Longman, 1860850332 
 
16.  Bore Cyntaf Ebrill! Wes Magee, Project Llyfrau Longman, 1860850448 
 
17.  Dewch i Ganol y Jyngl, Rod Campbell, Project Llyfrau Longman, 1860852068 
 
Bl 2 - 6-7 oed Lefel 2 Cwricwlwm Cenedlaethol  
 
 Lluniau'n fodd i egluro'r testun. 
 Stori gyda mwy o sylwedd ac yn gofyn am fwy o ddeallusrwydd. 

 
1.  Y Bobl Fach Wyrdd, Mai Parri, Gwasg Taf. Cyfres Project Llyfrau 3D, 

0948469315 
 
2.  Ffred a'r diwrnod wyneb-i-waered, Tony Maddox, Dref Wen, 1855961857 
 
3.  Gwledd y Bwystfilod, Val Biro, Project Llyfrau Longman Rhan 1 CA 1, Band 3, 

1860850383 
 
4.  Y Dyn Diarth Da, Nick Butterworth, Gwasg Efengylaidd Cymru, Cyfres Storiau'r 

Meistr, 1850490589 
 
5.  Tomos Caradog, Mary Vaughan Jones, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion, Cyfres 

Darllen Stori, 0901410268 
 
6.  Pump Cawr Mawr a Fi, Martin Waddell, Gwasg Cambria, 0900439777 
 
7.  Rala Rwdins, Angharad Tomos, Y Lolfa, 0862430658 
 
8.  Geifr Bach Drwg, Jill Dow, Dref Wen,Cyfres Fferm Ty Gwyn, 1855960907 
 
9.  Y Crochan Hud, Anne Brooke, Gomer, Storiau'r Sosban fawr 
 
10.  Fflos y Ci Defaid, Kim Lewis, Dref Wen, 185596094X 
 
11.  Y Tren Sgrech, Allan Ahlberg, Hughes a'i Fab, Cyfres Sgerbyde, 0852841787 
 
12.  Y Peilot Gorau, Mairwen Gwynn,Cyfres y Ddraig, Symbol Diamwnt, dim ISBN 
 
13.  Tedi yn y Ffair, Jacqueline Wilson, Project Llyfrau Longman, 1860852165 
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14.  Y Ty Chwil, Errol Lloyd, Project Llyfrau Longman, 1860852424 
 
15.  Gwlan Jemeima, Jill Dow, Dref Wen, 1855960001 
 
16.  Breuddwyd B-r-a-a-f, Michaela Morgan, Project Llyfrau Longman, 1860850189 
 
17.  Y Criw Bwystfilod, Val Biro, Project Llyfrau Longman, 186085043X 
 
18.  Casau Balwns, John Agard, Project Llyfrau Longman, 1860850146 
 
19.  Pethau Bach, June Melser, Nelson (Story Chest) 0174005237 
 
20.  Gomer Gofod, Joy Cowley, Nelson (Story Chest) 0174001568 
 
21.  Guto Col Tar, Angharad Tomos, Cyhoeddaidau Sain, 0907551025 
 
22.  Sam Syniad, Joy Cowley, Nelson (Story Chest) 0174005253 
 
23.  Alffi'n Rhoi Help Llaw, Shirley Hughes, Cymdeithas Llyfrau Ceredigion, 

0901410993 
 
24.  Codi Ofn, Joy Cowley, Nelson (Story Chest) 0174001541 
 
Bl 3/4 - 7-8 oed, Gweithio tuag at Lefel 3  
 
 Fel arfer, y llyfrau'n tueddu i fod yn fformat nofelau bach byrion  
 Swigod siarad yn dod i'r amlwg  
 Lluniau llai ond mwy niferus  
 Mwy o arbrofi gyda gosodiad tudalen  

 
1.  Moi Mops, Diana Webb, Gomer, Llyfrau Lloerig, 0863836666 
 
2.  Parti'r Mochyn Bach, Jeremy Strong, Gomer, Llyfrau Lloerig, 0863836615 
 
3.  Pws Pwdin a Ci Cortyn, Harriet Castor, Gwasg Gwynedd, Llyfrau Lloerig, 

086074115X 
 
4.  Penri'r Ci Poeth-y Ci Lleia' yn y Byd, Rose Impey, Gwasg Gwynedd, Llyfrau 

Lloerig, 0860741265 
 
5.  Yr Helfa Drysor, Nick Butterworth, Dref Wen, 1855962632 
 
6.  Mins Sbei, Sian Lewis, Gomer, Llyfrau Lloerig, 185902534X 
 
7.  Yr Wy Pasg, Mairwen Gwynn,Cyfres y Ddraig, Symbol Diamwnt, dim ISBN 
 
8.  Y Fferwr Fferau, Rose Impey, Gomer, Llyfrau Lloerig, 1859023908 
 
9.  Potes Pengwin/Tynnwch eich Cotiau! Gerald Rose, Dref Wen, Llyfrau Lloerig, 

1855961199 
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10.  Llanast Llyr, David Orme, Project Llyfrau Longman CA 2, Bandiau 5-8, 
190135816X 

 
11.  Stori a Chwedl, Lefel 1 Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850888131 

Stori a Chwedl, Lefel 1 Atodol Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850887062 
Stori a Chwedl, Lefel 2 Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850888336 
Stori a Chwedl, Lefel 2 Atodol Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850887984 

 
12.  Simsan, Sally Grindley, Dref Wen, 1855962764 
 
Bl 4 - 8-9oed, Lefel 3 
 
 Fformat y nofel yn amlwg  
 Llai o ddibyniaeth ar luniau  
 Sawl tudalen o destun heb lun  
 Penodau byr yn ymddangos  

 
1.  Bwthyn Bwganod, Eleanor Allen, Gomer, Llyfrau Arswyd Lloerig, 1859026958 
 
2.  Wali Wmff ar y Fferm, Mair Wynn Hughes, Gomer, dim ISBN 
 
3.  'Rhen Geiliog Dandi Do, Emily Huws, Gomer, 185902341X 
 
4.  Colli Pel, Mair Wynn Hughes, Y Lolfa, 0862434548 

Brawd Newydd, Mair Wynn Hughes, Y Lolfa, 086243453X 
Ragsi Ragsan, Mair Wynn Hughes, Y Lolfa, 0862434556 
Ffrindiau Pennaf, Mair Wynn Hughes, Gomer, 0862434564 

 
5.  Wmffra, Emily Huws, Gomer, 0863837808 
6.  Dannedd Gosod Ben, Gwyn Morgan, Dref Wen, dim ISBN 
 
7.  Stori a Chwedl, Lefel 3 Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850888530  

Stori a Chwedl, Lefel 3 Yr Ail Lyfr, Gomer, 0850888638 
 
8.  Wali Wmff yn yr Ysgol, Mair Wynn Hughes, Gomer, 0863837018 
 
9.  Cemlyn a'r Gremlyn, Rosemary Hayes, Lloerig, Cyhoeddiadau Mei, 1872705855 
 
10.  Y Bws Ysbryd, Anthony Masters, Gomer, 1859026850 
 
11.  Mistar Bwci-Bo, Emma Fischel, Gomer, Llyfrau Arswyd Lloerig, 1859026575 
 
12.  Cnoc, Cnoc, Emily Huws ac Elfyn Pritchard, Gomer, 1859024254, (Cyfateb i 

Lefel 3 yn y gyfres Stori a Chwedl) 
 
13.  Cyfres ar Wib: Ai Ysbryd?; Anrheg Ben-blwydd Mari Difaru Dim; Brysiwch 

Dad; Caffi Ffwlbart; Y Ci Mawr Blewog; Corrwynt y Ceffyl Rhyfeddol; Pen 
Mawr; Gofalu am Henri. 
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Bl 5 - 9-10 oed 
 
 Fformat nofel. 
 Lluniau'n ymddangos yn achlysurol a rheini fel arfer yn rhai llai o faint megis 

bawdlun. 
 Paragraffau byrion. 

 
1.  Trwco, Robert Leeson, Gomer, Cyfres Corryn, 1859026753 
 
2.  Dilo, Horace Dobbs, Gomer,Cyfres Corryn, 1859025242 
 
3.  Gags, Emily Huws, Cyfres Cled Lefel 1, Gomer, 0863839843 

Tic Toc, Emily Huws, Cyfres Cled Lefel 1, Gomer, 1859021301 
 
4.  Mot, Emily Huws ac Elfyn Pritchard, Gomer, 1859022367, (Cyfateb i Lefel 4 yn y 

gyfres Stori a Chwedl) 
 
5.  Y Tri Diemwnt, Jenny Alexander, Gomer, Cyfres Corryn, 185902680X 
 
6.  Celwyddgi!  Hazel Townson, Gomer, Cyfres Corryn, 1859024904 
 
7.  Morus Mihangel, Mair Wynn Hughes, Dref Wen, 0946962324 
 
8.  Dyfal Donc, Endaf! Pam Thomas, Y Lolfa, 086243291X 
 
9.  Cariad Miss, Elgan Philip Davies, Gomer,Cyfres Corryn, 0863835643 
 
10.  Stori a Chwedl, Lefel 4, Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850887844 

Stori a Chwedl, Lefel 4 Atodol Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0863830781 
 
11.  Llyfr Lloffion Plant Blwyddyn Pedwar, Elgan Philip Davies, Cymdeithas Lyfrau 

Ceredigion, 0948930691 
 
12.  'Tisio Bet? Emily Huws, Gomer, Cyfres Cled Lefel 1, 0863838812 
 
13.  Cyfres Mewnwr a Maswr Gareth Williams Jones, Gwasg Carreg Gwalch –

Nofelau byrion yn adrodd anturiaethau dau efaill sydd wedi gwirioni ar chwarae 
rygbi. 

 
14.  Cyfres Fy Hanes I:  Yr Arwisgo-Dyddiadur Sara Harris; Gwas y Stabl – 

Dyddiadur Sion Dafydd,Plas Creuddyn; Merch y Felin; Mordaith ar y 
Titanic; Y Newyn; Streic-Dyddiadur Ifan Evans.  

 
Bl 6 - 10-11 oed 
 
 Mwy o destun. 
 Lluniau'n ymddangos yn achlysurol. 
 Paragraffau swmpus. 

 
1.  Y Ty ar y Clogwyn, Gwenno Hywyn, Gwasg Gwynedd, 0860740315 



Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrenedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed 

28 

2.  Mwclis y Glaw a Storiau Eraill, Joan Aiken, Gomer, 1859022162 
 
3.  Wichiaid Mon a Chosyn Mwyaf Cymru, Mair Wynn Hughes, Dref Wen, 

0946962316 
 
4.  Y Dyn yn y Fynwent, Gwenno Hywyn, Gwasg Gwynedd, 0860740307 
 
5.  Melfed, Emily Huws ac Elfyn Pritchard, Gomer, 1859022413, (Cyfateb i Lefel 5 yn 

y gyfres Stori a Chwedl) 
 
6.  Modryb Lanaf Lerpwl, Meinir Pierce Jones, Cyfres Cled Lefel 2, Gomer, 

0863837832 
 
7.  Cuthbert Caradog, Alys Jones, Gwasg Gwynedd, Cyfres Cled Lefel 2, 

0860741451 
 
8.  Y Gelyn ar y Tren, T.Llew Jones, Cyfres Cled Lefel 2, Gomer, 1859020348 
 
9.  Campau Saith Cawr, Brenda Wyn Jones, Gomer, 1859025838 
 
10.  Rel Ditectifs, Mair Wynn Hughes, Cyfres Cled Lefel 2, Gomer, 1859021050 
 
11.  Y Mochyn Defaid, Dick King-Smith, Cyfres Cled Lefel 2, Gomer, 1859021883 
 
12.  Stori a Chwedl, Lefel 5 Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 0850888042 

Stori a Chwedl, Lefel 6 Y Llyfr Cyntaf, Gomer, 085088834 
 

Bl 6 - Tu hwnt i Lefel 4 
 
 Dim lluniau yn amlach na pheidio. 

 
1.  Y Diafol yn y mynydd, Mair Wynn Hughes, Gomer, Cyfres Gwaed Oer, 

1859025196 
 
2.  Drych Ofn, Helen Emanuel Davies, Gomer, Cyfres Gwaed Oer, 1859026060 
 
3.  Y Llewod a'r Tair Canhwyllbren, Dafydd Parri, Y Lolfa, 0862434149 
 
4.  Un Noson Dywyll, T.Llew Jones, Gomer, 0850882249; Trysor Plas y Wernen T 

Llew Jones, Gomer, 9781843235996; Tân ar y Comin, T Llew Jones 
9781859020395; Trysorfa T Llew Jones Gol.Tudur Dylan Jones 
9781843233558;   

 
5.  Gan yr Iar, Anne Fine, Cyfres Cled Lefel 3, Gomer, 1859021719 
 
6.  Achub y Cwm, Mair Wynn Hughes, Dref Wen, 1855960265 
 
7.  Miri Madog, Michelle Bates, Gomer, 1859025552 
 
8.  Yr Indiad yn y Cwpwrdd, Lynne Reid Banks, Gomer, Cyfres Cled Lefel 3, 

0863839371 
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9.  Tafarn y Gwr Drwg, Gwawr Williams, Hughes a'i Fab, 0852842279 
 
10.  Modrwy Aur y Bwda a Straeon eraill, T.Llew Jones, Gomer, 1859025617 
 
11.  Caleb, Mair Wynn Hughes, Gomer, 0863835236 
 
12.  Cymro 007 a Storiau Gwir Eraill, Emrys Roberts, Urdd Gobaith Cymru, 

0903131196 
 
 

Cymhorthion COF - FfTau a Sbardunau 
 
 
Dogfen A: 
 
 
Dogfen B: 
 
 
Dogfen C: 
 
Dogfen Ch: 
 
Dogfen D: 
 
 
Dogfen Dd: 
 
 
Dogfen E: 
 
 
Dogfen F: 
 
 
Dogfen Ff: 
 
 
Dogfen G: 
 
 
Dogfen Ng: 

Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer gwrando ar ddisgyblion 
yn darllen yn y Cyfnod Sylfaen 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer gwrando ar ddisgyblion 
yn darllen yng nghyfnod allweddol 2 
 
Cwestiynau ar gyfer gwrando ar ddysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen 
 
Cwestiynau ar gyfer gwrando ar ddysgwyr yng nghyfnod allweddol 2 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer craffu ar waith 
ysgrifenedig disgyblion – y Cyfnod Sylfaen 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer craffu ar waith 
ysgrifenedig disgyblion yng nghyfnod allweddol 2 
 
Ffurflen Dystiolaeth a sbardunau ar gyfer craffu ar yr amrediad 
ysgrifennu ar draws y cwricwlwm a marcio 
 
Addysgu ac asesu llythrennedd y Cyfnod Sylfaen a chyfnod 
allweddol 2 
 
Awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau gyda’r pennaeth/uwch reolwr sy’n 
goruchwylio llythrennedd/cydlynydd llythrennedd 
 
Cwestiynau i’w gofyn mewn perthynas â disgyblion y mae Saesneg 
yn iaith ychwanegol (SIY) iddynt 
 
Os oes gan arolygwyr bryderon am safonau llythrennedd disgyblion, 
dylent hefyd ystyried 
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Dogfen A 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer gwrando ar ddisgyblion yn darllen yn y 
Cyfnod Sylfaen 

 
Enw a lleoliad y darparwr:  Arolygydd:  Nifer:  

Ystod gallu   MA     A     LA    Grŵp blwyddyn   
Medrau darllen a meddwl 

Agwedd  
 Mae’n dangos diddordeb a brwdfrydedd mewn 

storïau/llyfrau ac yn eu trin fel darllenydd 
 Gall ddewis llyfrau yn annibynnol/mynegi hoffterau 
 Mae’n llawn diddordeb am gyfnod rhesymol  

 

 

Strategaethau darllen 
 Defnyddio strategaethau darllen: ffonig, graffig, 

cystrawennol, cyd-destunol 
 Annibyniaeth gyffredinol – cywirdeb, rhuglder, synnwyr o 

ystyr, ymwybyddiaeth o atalnodi 
 Datblygu medrau i ddarllen at ddibenion gwahanol 

 

 

 Ymateb i ddarllen 
 Mae’n barod i wrando/gymryd rhan pan fydd storïau’n 

cael eu darllen 
 Gall siarad am ei hoff storïau 
 Mae’n siarad yn rhwydd am blot a chymeriadau’r stori 
 Mae’n trafod ei hoff ran o’r stori 
 Mae’n esbonio’i ddewis lyfr ac yn cynnig barn am y llyfr 

a’r awdur 
 Mae’n enwi ei hoff awdur/teitlau  
 Gall gymharu’r llyfr â llyfrau tebyg y mae wedi’u darllen 
 Mae’n deall y gwahaniaeth rhwng ffuglen a deunydd 

ffeithiol 
  Mae’n cofio ychydig o farddoniaeth. 

 

 

Strategaethau adalw gwybodaeth  
Tuag at ddiwedd y Cyfnod Sylfaen, dylai disgyblion: 
 ddefnyddio trefn/cynnwys/mynegai’r wyddor i ddod o hyd 

i lyfrau/chwilio am wybodaeth 
 defnyddio deunyddiau cyfeirio, gan gynnwys defnyddio 

TGCh 
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Dogfen B 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer gwrando ar ddisgyblion yn 
darllen yng nghyfnod allweddol 2 
 

Enw a lleoliad y darparwr:  Arolygydd:  Nifer:  

Ystod gallu   MA     A     LA    Grŵp blwyddyn   

Medrau darllen a meddwl 

Agwedd  
 Mae’n llawn diddordeb am gyfnodau estynedig 
 Mae’n ddarllenydd hunangymhellol a hyderus 
 Mae’n darllen ar goedd i eraill ac iddo ef/iddi hi ei hun 
 Mae’n darllen yn fanwl i ddod o hyd i wybodaeth 
 Mae’n darllen yn feddylgar wrth fyfyrio ynghylch testun 

heriol  

 

Strategaethau darllen 
 Gall ddefnyddio mwy nag un strategaeth ddarllen (ffonig, 

graffig, cystrawennol, cyd-destunol) i bennu ystyr 
 Mae’n llithrddarllen dros destun yn gyflym i gael argraff 

gyffredinol 
 Mae’n darllen gyda rhuglder a mynegiant: sylw i atalnodi 
 Datblygu/dysgu medrau ar gyfer darllen at wahanol 

ddibenion 
 Mae’n rhagfynegi trywydd naratif neu ddadl 

 

 Ymateb i ddarllen 
 Mae’n siarad yn rhwydd am agweddau ar storïau/cerddi a 

deunydd ffeithiol y maent yn ei hoffi/ddim yn ei hoffi 
 Mae’n dangos dealltwriaeth o 

syniadau/digwyddiadau/cymeriadau 
 Mae ganddo/ganddi ymwybyddiaeth o wahanol fathau o 

storïau ac awduron 
 Mae’n dilyn set o gyfarwyddiadau yn gywir 
 Mae’n asesu grym dadl neu farn mewn testun gan 

ddefnyddio’r testun i egluro pwyntiau  
 Mae’n dechrau/gallu dadansoddi defnydd yr awdur o iaith 

a medr mewn defnyddio syniadau, technegau ac 
ymdrechion  

 Mae’n deall nad yw’r testun bob amser yn golygu’r hyn y 
mae’n ei ddweud 

 Mae’n dechrau/arfarnu cynnwys o ran ansawdd, effaith a 
dibynadwyedd 
 

 

Strategaethau adalw gwybodaeth  
 Mae’n deall ac yn gallu defnyddio dosbarthiad/mynegai/ 

cynnwys/geirfa, ac ati 
 Gall llithrddarllen testun i ddod o hyd i ddarn penodol o 

wybodaeth  
 Gall chwilio’n gymwys ac adalw gwybodaeth o 

amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys TGCh  
 Gall gasglu gwybodaeth a syniadau o ystod o ffynonellau 

a’u cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol, e.e. creu siart llif, 
gwneud nodiadau  
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Dogfen C 
 
Cwestiynau ar gyfer gwrando ar ddysgwyr yn y Cyfnod Sylfaen 
 
Darllen 
 
Disgyblion iau  
 
 Am beth mae eich llyfr yn sôn? 
 Beth sy’n digwydd yn y lluniau? 
 Beth fydd yn digwydd nesaf yn eich barn chi? 
 Sut bydd y stori’n gorffen? 
 Beth ydych chi’n gwneud os nad ydych chi’n adnabod gair? 
 Ydych chi’n gallu dweud wrthyf beth yw’r gwahaniaeth rhwng llythyren, gair, 

brawddeg neu baragraff? 
 Allwch chi ddarllen hwn…?  gwiriwch ddealltwriaeth o seiniau, cyfuniadau 

cychwynnol.  
 

Disgyblion hŷn 
 
 Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn eich llyfr?  Soniwch wrthyf am y 

cymeriad...? 
 Beth fydd yn digwydd nesaf yn eich barn chi?  Pam? 
 Beth yw eich hoff ran o’r llyfr a pham? 
 A oes gennych chi hoff gymeriad?  Pam ydych chi’n hoffi’r cymeriad hwn? 

 
Ysgrifennu 
 
Disgyblion iau  
 
 Ydych chi’n hoffi ysgrifennu?  
 Am beth ydych chi’n hoffi ysgrifennu? 
 A allwch chi ysgrifennu eich enw a beth rydych chi’n hoffi gwneud yn yr ysgol os 

bydda’ i’n eich helpu? 
 Beth ydych chi’n gwneud os nad ydych chi’n gallu sillafu gair? 
 Ydych chi’n ysgrifennu ar y cyfrifiadur weithiau? 

 
Disgyblion hŷn 
 
 Pa fath o ysgrifennu ydych chi’n ei hoffi orau – ysgrifennu storïau neu ysgrifennu 

gwybodaeth? 
 Beth ydych chi’n ei weld yn hawdd am ysgrifennu? 
 Beth ydych chi’n ei weld yn anodd am ysgrifennu? 
 Ydych chi weithiau’n cynllunio eich ysgrifennu?  Ydych chi weithiau’n cynllunio 

gyda ffrind neu mewn grŵp? 
 Beth ydych chi’n gwneud os nad ydych chi’n gallu sillafu gair? 
 Ydych chi’n ysgrifennu ar y cyfrifiadur weithiau? 
 Dywedwch wrthyf sut y gwnaethoch chi ysgrifennu’r stori hon/adroddiad hwn, ac 

ati? 
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Dogfen Ch 
 
Cwestiynau ar gyfer gwrando ar ddysgwyr yng nghyfnod allweddol 2 
 
Darllen 
 
 Am beth mae eich llyfr yn sôn? 
 Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn yn eich llyfr?  Soniwch wrthyf am y 

cymeriad/ plot…? 
 Beth fydd yn digwydd nesaf yn eich barn chi?  Sut bydd y stori’n gorffen? 
 Beth ydych chi’n gwneud os nad ydych chi’n adnabod gair? 
 Oes gennych chi hoff gymeriad/ran o’r llyfr?  Pam ydych chi’n hoffi’r cymeriad 

hwn? 
 Beth mae’r awdur yn ei olygu wrth yr ymadrodd…? 
 Pa eiriau oedd y rhai mwyaf effeithiol i ddisgrifio X, yn eich barn chi?  Pam 

dewisodd yr awdur y rhain, yn eich barn chi? 
 Ydych chi’n meddwl y gallai X ddigwydd go iawn? 
 Ydych chi’n gallu esbonio pa fath o berson yw X?  
 Pa mor aml ydych chi’n defnyddio’r llyfrgell?  A ydych chi’n gallu mynd â llyfrau 

gartref? 
 Ydych chi’n defnyddio’r cyfrifiadur ar gyfer ymchwil? 
 Ydych chi’n gallu dangos i mi sut i ddod o hyd i…yn y cyfeirlyfr hwn?  
 Dywedwch wrthyf sut byddwch yn chwilio am wybodaeth.  Ar gyfer beth mae 

mynegeion, tudalennau cynnwys a geirfaoedd yn cael eu defnyddio? 
 
Ysgrifennu 
 
 Ydych chi’n hoffi ysgrifennu?  
 Am beth ydych chi’n hoffi ysgrifennu? 
 Beth ydych chi’n gwneud os nad ydych chi’n gallu sillafu gair? 
 Ydych chi’n defnyddio’r cyfrifiadur ar gyfer ysgrifennu? 
 Pa fath o ysgrifennu ydych chi’n ei hoffi orau – ysgrifennu storïau neu ysgrifennu 

gwybodaeth? 
 Beth ydych chi’n ei weld yn hawdd am ysgrifennu? 
 Beth ydych chi’n ei weld yn anodd am ysgrifennu? 
 Ydych chi’n cynllunio eich ysgrifennu?  Ydych chi weithiau’n cynllunio gyda ffrind 

neu mewn grŵp? 
 Sut ydych chi’n gwirio eich ysgrifennu? 
 Dywedwch wrthyf sut y gwnaethoch chi ysgrifennu’r stori hon/ adroddiad hwn, ac 

ati? 
 Ydych chi’n gallu esbonio pam mae’n bwysig gwybod pwy fydd yn darllen eich 

gwaith ysgrifennu? 
 Ydych chi’n gallu dweud wrthyf sut y byddech yn gosod 

llythyr/rhestr/gwahoddiad/ adroddiad/stori, ac ati? 
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Dogfen D 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer craffu ar waith ysgrifenedig disgyblion 
– y Cyfnod Sylfaen 
 
Enw a lleoliad y darparwr:  Arolygydd:  Nifer:  

Ystod gallu   MA     A     LA    Grŵp blwyddyn   
Medrau ysgrifennu a meddwl
Medrau 
 Gall arbrofi â chreu marciau, gan ddefnyddio amrywiaeth o 

gyfryngau  
 Mae’n cyfleu ystyr gan ddefnyddio lluniau, symbolau a geiriau 
 Mae’n adnabod ac yn dechrau defnyddio natur a, b, c 

ysgrifennu  
 Mae’n creu darnau o ysgrifennu newydd 
 Mae’n datblygu i ysgrifennu mewn ffordd gonfensiynol, gan 

ddefnyddio geiriau, ymadroddion a brawddegau byrion 
 Mae’n deall diben ysgrifennu, e.e. cofio, ffynhonnell o 

fwynhad, trefnu  
 Mae’n ysgrifennu gyda rhuglder a chywirdeb cynyddol sy’n 

ennyn diddordeb y darllenydd 
 Mae’n datblygu syniadau mewn dilyniant o frawddegau, sydd 

weithiau wedi’u diffinio gan atalnodau llawn a phriflythrennau. 
 Mae’n gwneud ymdrechion credadwy i sillafu geiriau cyffredin 

a gall fel arfer sillafu geiriau amlder uchel yn gywir  
 Mae’n datblygu ac yn defnyddio ystod o strategaethau ar 

gyfer sillafu, fel gwybodaeth am batrymau llythrennau, ffoneg, 
banciau geiriau, geiriaduron, ac ati  

 Mae’n dechrau dangos rheolaeth dros ffurfio llythrennau/ 
mae’n datblygu arddull ddarllenadwy o ran llawysgrifen  

 Mae’n dechrau datblygu/ symud ymlaen i ddefnyddio ffurfiau 
safonol o Gymraeg/Saesneg, e.e. enwau, ansoddeiriau, ac 
ati. 

 

Cyfansoddiad 
 Gall siarad i rannu a datblygu syniadau, er enghraifft, wrth 

ysgrifennu ar y cyd â’r athro ac mewn ysgrifennu wedi’i fodelu/ 
mae’n symud ymlaen i gydweithio ar ysgrifennu gydag eraill   

 Gall ysgrifennu gyda chymorth ac mae’n symud ymlaen i 
ysgrifennu’n annibynnol 

 Mae’n ysgrifennu i ymateb i ystod o symbyliadau 
 Mae’n dechrau cynllunio ysgrifennu, yn drafftio ac yn gwella 

gwaith, gan ddefnyddio TGCh fel y bo’n briodol 
 Mae’n dechrau trefnu a chyflwyno ysgrifennu dychmygus a 

ffeithiol mewn ffyrdd gwahanol  

 

 Ystod 
 Mae’n dechrau/defnyddio prif nodweddion gwahanol ffurfiau 

ar ysgrifennu 
 Mae’n ysgrifennu’n hyderus mewn ystod o ffurfiau a genres yn 

unol â’u hoedran a’u gallu  
 Gall ysgrifennu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd, e.e. 

cyfoedion, oedolion, ei deulu. 

 

 
Dylai arolygwyr ddisgwyl gweld cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu medrau 
llythrennedd yn yr amgylcheddau dysgu dan do ac awyr agored a thrwy ystod 
o weithgareddau wedi’u cynllunio gan oedolion ac wedi’u hysgogi gan y 
plentyn. 
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Dogfen Dd 
 
Ffurflen Dystiolaeth ac awgrymiadau ar gyfer craffu ar waith ysgrifenedig disgyblion 
yng nghyfnod allweddol 2 
 
Enw a lleoliad y darparwr:  Arolygydd:  Nifer:  

Ystod gallu   MA     A     LA    Grŵp blwyddyn   
Medrau ysgrifennu a meddwl 

Medrau 
 Mae’n ysgrifennu gyda rhuglder a chywirdeb cynyddol – 

mae’r ysgrifennu yn fywiog a meddylgar 
 Mae’n ysgrifennu’n hyderus mewn ffurfiau naratif a ffurfiau 

nad ydynt yn rhoi naratif  
 Mae’n ysgrifennu am hyd priodol ar gyfer y dasg 
 Mae’n datblygu ac yn defnyddio ystod o strategaethau ar 

gyfer sillafu, fel gwybodaeth am batrymau llythrennau, 
ffoneg, banciau geiriau, geiriaduron/ gwiriwr sillafu ar y 
cyfrifiadur, ac ati. 

 Mae’n dangos synnwyr o adnabod y gynulleidfa a diben y 
darn  

 Mae’n sillafu’n gywir ac yn gyson  
 Mae’n sillafu geiriau anghyfarwydd – mae’n gwirio’r hyn y 

mae’n ei ysgrifennu 
 Mae’n atalnodi gwaith yn briodol 
 Mae’n datblygu arddull ddarllenadwy o lawysgrifen a gall 

fabwysiadu gwahanol arddulliau at wahanol ddibenion  
 Mae’n defnyddio’r ffurfiau Saesneg/Cymraeg safonol, e.e. 

enwau, ansoddeiriau, ac ati. 
 

 

Cyfansoddiad 
 Mae’n ysgrifennu’n hyderus wrth ymateb i ystod o 

symbyliadau 
 Mae’n cynllunio, yn drafftio ac yn gwella gwaith ysgrifenedig, 

gan ddefnyddio TGCh fel y bo’n briodol 
 Mae’n trefnu ac yn cyflwyno ysgrifennu dychmygus a ffeithiol 

mewn gwahanol ffyrdd 

 

 Ystod 
 Mae’n ysgrifennu at ystod o ddibenion e.e. esbonio, 

argyhoeddi, dychmygu, creu syniadau, ac ati. 
 Mae’n ysgrifennu mewn ystod o ffurfiau, e.e. llythyrau, 

storïau, rhestrau, adroddiadau, ac ati 
 Mae’n defnyddio ystod o dechnegau ar gyfer ysgrifennu 

llenyddol ac anllenyddol, e.e. nodweddion ieithyddol ac 
arddulliadol  

 Gall ddefnyddio nodweddion gwahanol genres, e.e. storïau 
ffantasi  

 Gall ysgrifennu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd, e.e. 
cyfoedion, oedolion. 
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Dogfen E 
 
Ffurflen dystiolaeth a sbardunau ar gyfer craffu ar yr amrediad ysgrifennu ar 
draws y cwricwlwm a marcio 
 

Enw a lleoliad y darparwr:  Enw’r arolygydd:  Rhif:  

Ystod gallu  MA   A  LA Grŵp blwyddyn  

Craffu ar waith ysgrifenedig disgyblion ar draws y cwricwlwm. 

Tystiolaeth 
Amrediad ysgrifennu  Saesneg/I

aith, 
Llythrenne
dd a 
Chyfathre
bu 

Cymraeg/I
aith, 
Llythrenne
dd a 
Chyfathreb
u 

Pwnc/maes dysgu 

adroddiadau    
penawdau    
amgyffredion    
disgrifiadau    
diagramau    
adroddiadau dychmygus    
cyfarwyddiadau    
gwahoddiadau    
dyddlyfrau    
labeli    
llythyrau    
rhestrau    
nodiadau atgoffa    
nodiadau    
hysbysiadau    
adroddiadau personol    
darnau darbwyllol    
cynlluniau    
barddoniaeth    
posteri    
    

 

Arfarniad 
 
Marcio/adborth/ansawdd sylwadau ysgrifenedig 
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Dogfen F 
 
Addysgu ac asesu llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen a chyfnod allweddol 2 
 
 A yw’r addysgu yn ddynamig ac a yw staff yn rhannu eu brwdfrydedd am iaith a 

llenyddiaeth gyda disgyblion? 
 A oes gan y staff arbenigedd a gwybodaeth bynciol gadarn ac a ydynt yn 

defnyddio’r rhain yn effeithiol i helpu disgyblion a sicrhau eu medrau yn Saesneg 
ac yn Gymraeg? 

 A yw staff yn cysylltu gweithgareddau llafar, darllen ac ysgrifennu mewn gwersi 
fel bod disgyblion yn dysgu bod y moddau hyn yn gyd-ddibynnol?  

 A yw staff yn addysgu medrau darllen ac ysgrifennu yn eglur trwy ddangos ac 
esbonio ac yw disgyblion yn cael cyfleoedd i ddefnyddio’r hyn y maent wedi’i 
ddysgu drostynt eu hunain?   

 A yw staff yn strwythuro dysgu’r disgyblion trwy ddulliau fel darllen ac ysgrifennu 
ar y cyd a than arweiniad? 

 A yw’r gweithgareddau darllen ac ysgrifennu yn gweddu’n dda i anghenion a 
galluoedd dysgu’r disgyblion? 

 A yw’r addysgu yn cydnabod ac yn hyrwyddo rhannu gwybodaeth a syniadau ar 
lafar i gynorthwyo meddwl ac ymateb?   

 A oes cwestiynau a thrafodaethau da am ddarllen ac ysgrifennu’r disgyblion, sy’n 
sbarduno disgyblion i feddwl drostynt eu hunain? 

 A oes ffocws clir ar ddefnyddio siarad a datblygu syniadau ar lafar wrth ymateb 
i’r hyn y mae disgyblion yn ei ddarllen? 

 A yw staff yn addysgu ysgrifennu fel proses gyfansoddi sy’n cynnwys cynllunio, 
creu, adolygu, golygu a rhannu drafftiau gydag eraill? 

 A oes enghreifftiau o ysgrifennu ar y cyd fel bod disgyblion yn deall sut mae 
ysgrifennu yn cynnwys gwahanol agweddau ar gyfansoddi?  

 A yw staff yn adnabod cymhellwr pwerus cynulleidfaoedd go iawn wrth 
ysgrifennu’n dda ac yn helpu disgyblion i ddeall diben penodol tasgau 
ysgrifennu? 

 A oes dulliau cyson ar gyfer addysgu sillafu, atalnodi, gramadeg a llawysgrifen? 
 A yw staff yn defnyddio adnoddau cymhellol, gan gynnwys y llyfrgell a TGCh, i 

helpu disgyblion i ddod yn ddarllenwyr ac ymchwilwyr gwybodaeth brwdfrydig? 
 A yw staff yn gallu addasu ac arloesi’n llwyddiannus pan fydd newidiadau yng 

nghymeriad ieithyddol yr ysgol, er enghraifft, pan fydd gan niferoedd cynyddol o 
ddisgyblion SIY neu gyfran gynyddol o ddisgyblion o gartrefi di-Gymraeg mewn 
ysgol sy’n addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg? 

 A yw staff yn defnyddio strategaethau ‘dysgu i ddysgu’ ac yn datblygu medrau 
meddwl i alluogi disgyblion i ddod yn ddysgwyr annibynnol? 

 A yw staff yn gwneud yn siŵr bod disgyblion yn gwybod amcanion 
gweithgareddau a thasgau a’r hyn y maent yn ei ddysgu i gyflawni?  

 A yw staff yn gwneud yn siŵr bod gwybodaeth am asesu yn llywio’r cynllunio o 
ddydd i ddydd? 

 A yw staff yn defnyddio meini prawf clir ac yn defnyddio’r rhain yn gyson i farnu 
cynnydd disgyblion? 

 A yw cynnydd disgyblion yn cael ei fonitro’n agos wrth ddatblygu medrau iaith, yn 
enwedig rhuglder, cywirdeb a hyder?   
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 A yw staff yn rhoi arweiniad ac adborth i ddisgyblion unigol fel bod disgyblion yn 
gwybod beth maent yn ei ddysgu a pha mor dda y maent yn gwneud?    

 A yw staff yn cynnwys disgyblion yn y broses gosod targedau, yn mynegi 
targedau mewn ffordd hygyrch ac yn gwneud yn siŵr bod targedau yn weladwy 
ac yn ffyrdd amlwg o atgoffa disgyblion er mwyn iddynt allu cyfeirio atynt yn 
rhwydd wrth weithio? 

 A oes cyfleoedd i ddisgyblion asesu eu gwaith eu hunain a gwaith disgyblion 
eraill? 

 

Dogfen Ff 
 
Awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau gyda’r pennaeth/uwch reolwr sy’n 
goruchwylio llythrennedd/cydlynydd llythrennedd 
 
Dylech ddewis y cwestiynau mwyaf priodol yn dibynnu ar b’un a yw llythrennedd yn 
drywydd ymholi LLAI PWYSIG neu’n drywydd ymholi PWYSIG. 
 
1.1 Safonau 
 

 Faint o wahaniaeth sy’n cael ei wneud i gynnydd a datblygiad disgyblion? [Er 
enghraifft, pa mor dda y mae disgyblion sy’n tangyflawni yn dal i fyny â’u 
cyfoedion?] 

 A oes ffocws clir ar ba fechgyn sy’n tangyflawni? 
 Sut mae’r gwaith ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus yn eu hymestyn a’u herio 

fel eu bod yn gweithio yn unol â’u lefel gallu uchaf?  
 

2.2 Addysgu 
 

 A yw staff yn gwybod pa mor dda y mae disgyblion yn gwneud cynnydd, yn 
cynnwys y rhai sy’n cael cymorth targedig neu gymorth ymestynnol? 

 A yw gwaith disgyblion yn cael ei fonitro’n agos, gyda chymorth penodol ar gyfer 
disgyblion sydd angen cymorth yn trefnu eu gwaith? 

 A yw deunyddiau’n cael eu dewis yn ofalus, gan gynnwys deunydd ffuglen a 
ffeithiol, cyfryngau a thestunau â delweddau sy’n symud sy’n apelio at fechgyn a 
merched? 
 

2.4 Yr amgylchedd dysgu 
 

 Sut mae llyfrgell yr ysgol yn cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd 
disgyblion? 
 

3.1 Arweinyddiaeth 
 

 A yw’r pennaeth yn ymwneud yn uniongyrchol â gwella safonau mewn darllen ac 
ysgrifennu i roi statws i’r gwaith ar draws yr ysgol ac i sicrhau ei fod yn cael 
blaenoriaeth gan yr ysgol gyfan?  

 A oes gan yr ysgol aelod dynodedig o staff sy’n gallu arwain, cynghori, cefnogi a 
herio gwaith mewn llythrennedd?  Pa mor effeithiol yw’r arfer weithio hon?  

 Sut mae arweinwyr a rheolwyr yn gwneud yn siŵr bod disgwyliadau uchel ar 
gyfer cyflawniad disgyblion, wedi’u mynegi fel targedau heriol unigol, dosbarth ac 
ysgol gyfan? 



Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrenedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed 

39 

3.2 Gwella ansawdd 
 
 A yw datblygu medrau darllen ac ysgrifennu disgyblion yn rhan reolaidd o’r 

cynllun gwella ysgol ac a yw rheolwyr yn cynnal trosolwg gwybodus o waith 
llythrennedd? 

 A oes gan uwch reolwyr raglen wedi’i chynllunio’n dda i adolygu ac arfarnu 
effaith mentrau llythrennedd ac a ydynt yn defnyddio’r canfyddiadau i gynllunio ar 
gyfer gwelliant pellach?   

 A yw’r ysgol yn targedu mentrau ar gyfer gwella ar yr agweddau gwannach ar 
ddarllen ac ysgrifennu ac ar gyfer grwpiau o ddisgyblion sy’n gwneud y cynnydd 
lleiaf o ran datblygu eu medrau darllen ac ysgrifennu?  

 A yw ystod gwaith y disgyblion yn cael ei harchwilio’n rheolaidd i wneud yn siŵr 
bod pob un o’r disgyblion yn cael profiadau llawn, cyfoethog a heriol o ddarllen 
ac ysgrifennu? 

 A oes monitro rheolaidd ac arfarnu trylwyr i wneud yn siŵr bod dysgu ac 
addysgu darllen ac ysgrifennu cystal ag y gallant fod?  

 A yw’r staff yn rhannu arfer dda a dysgu proffesiynol yn eang i gryfhau ac 
ymestyn eu gallu i wella?   
 

3.3 Gweithio mewn partneriaeth 
 
 Pa mor dda y mae’r ysgol yn cynnwys rhieni yng ngwaith darllen eu plant? 
 

3.4  Rheoli adnoddau 
 

 A yw’r staff yn cael hyfforddiant rheolaidd a pherthnasol ar gyfer addysgu 
darllen ac ysgrifennu ac a ydynt yn cymryd rhan mewn mentrau llythrennedd?   

 A yw staff cymorth yn cael eu defnyddio’n dda fel eu bod yn cyfrannu’n llawn 
at gefnogi safonau llythrennedd disgyblion? 

 
Dogfen G 
 
Cwestiynau i’w gofyn mewn perthynas â disgyblion y mae Saesneg yn iaith 
ychwanegol (SIY) iddynt 
 
1.1/1.4  Safonau/medrau 
 
 A yw disgyblion SIY yn cyflawni safonau yn unol â’u gallu a/neu eu cyfnod 

caffael iaith? 
 A yw disgyblion yn defnyddio eu medrau llythrennedd mewn gwaith ar draws y 

cwricwlwm yn unol â’u gallu a/neu eu cyfnod caffael iaith? 
 
2.1  Bodloni’r anghenion 
 
 A oes polisi ysgol gyfan ar gyfer cefnogi disgyblion SIY ac, os felly, a yw’n cael ei 

roi ar waith yn gyson? 
 A yw disgyblion SIY yn cael cyfle i fanteisio’n llawn ar y cwricwlwm?  
 Sut caiff sesiynau yn y dosbarth a sesiynau tynnu allan o’r dosbarth, lle bo’n 

berthnasol, eu strwythuro i fodloni anghenion penodol disgyblion SIY? 
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 Sut mae’r ysgol yn bodloni anghenion disgyblion pan nad oes unrhyw addysgu 
cymorth penodol ar gael?  

 
2.2 Addysgu  
 
 A yw staff yn defnyddio gwybodaeth am yr ieithoedd a siaredir gan y disgyblion? 
 Sut mae’r ysgol yn defnyddio mamiaith y disgyblion i gefnogi’r dysgu? 
 Pa mor effeithiol yw’r cyswllt rhwng staff SIY a staff prif ffrwd? 
 A yw olrhain disgyblion SIY yn cynnwys dadansoddi cyrhaeddiad/cyflawniad? 
 A yw staff yn defnyddio gwybodaeth i nodi targedau ar gyfer gwella mewn 

safonau a darpariaeth? 
 

2.3 Gofal, cymorth ac arweiniad 
 
 Sut mae’r ysgol yn asesu anghenion disgyblion SIY pan ellir ystyried bod 

ganddynt anghenion dysgu ychwanegol hefyd, er enghraifft anghenion addysgol 
arbennig neu pan fyddant yn fwy abl a dawnus?  

 
2.4 Yr amgylchedd dysgu 
 
 A yw’r amgylchedd yn groesawgar ar gyfer disgyblion SIY?  

 
3.1 Arweinyddiaeth 

 
 Sut mae’r ysgol yn targedu llwyddiant ei darpariaeth SIY?   

 
3.3 Partneriaethau 
 
 A yw’r ysgol yn darparu cyfieithiadau o lythyrau a dogfennau’r ysgol mewn 

ieithoedd cymunedol?  Os na, sut mae’n cyfathrebu â rhieni nad ydynt yn medru 
llawer o Saesneg/Gymraeg, os o gwbl?  

 
3.4 Rheoli adnoddau 
 
 Pa hyfforddiant y mae staff prif ffrwd wedi ei gael i’w helpu i ddeall anghenion 

dysgu disgyblion SIY? 
 
Dogfen Ng 
 
Os oes gan arolygwyr bryderon am safonau llythrennedd disgyblion, dylent 
hefyd ystyried: 
 
 a yw ysgolion yn gwneud defnydd da o raglenni i wella safonau mewn darllen ac 

ysgrifennu (e.e. rhaglen Dal i Fyny Sgiliau Sylfaenol Cymru, gwefan Rhagori); 
 a yw ysgolion yn sicrhau bod pob un o’r staff yn gwybod beth yw galluoedd 

darllen gwahanol ddysgwyr; 
 a yw ysgolion yn nodi ac yn mapio agweddau penodol ar ddarllen ac ysgrifennu 

i’w datblygu’n raddol, fel bod pob un o’r staff yn gwybod pa fedrau sy’n cael eu 
haddysgu a phryd; 
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 a yw ysgolion yn sicrhau bod pob un o’r staff yn addysgu confensiynau gwahanol 
fathau o ysgrifennu; 

 a oes gan ysgolion raglenni wedi’u cynllunio’n dda i adolygu ac arfarnu effaith 
mentrau llythrennedd/y polisi llythrennedd; 

 a yw ysgolion yn gofyn safbwyntiau disgyblion ar lythrennedd fel rhan o 
adolygiadau ysgol; 

 a yw ysgolion yn gwneud defnydd da o awduron, beirdd, newyddiadurwyr i helpu 
disgyblion i ddatblygu eu hysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd go 
iawn; 

 yn gwneud defnydd da o fentrau i gymell dysgwyr i ddarllen [er enghraifft, 
‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’, Sgiliau Sylfaenol Cymru]; 

 a yw ysgolion yn rhannu gwybodaeth am gyflawniadau llythrennedd ac 
anghenion dysgu blaenorol disgyblion gydag ysgolion uwchradd partner; 

 a oes gan ysgolion unedau gwaith pontio sy’n cysylltu’r gwaith a wnaed ym 
Mlwyddyn 2 (CS) a Blwyddyn 3 a Blwyddyn 6 a Blwyddyn 7 I staff eu cynllunio 
a’u hasesu gyda’i gilydd ac sy’n rhoi pwyslais cryf ar lythrennedd; 

 a yw ysgolion yn defnyddio gwybodaeth o’r targedau a osodwyd i roi cymorth 
ychwanegol amserol i ddisgyblion nad ydynt yn gwneud cynnydd yn unol â 
disgwyliadau; 

 a yw ysgolion yn cynnwys staff a disgyblion wrth olrhain cynnydd a chynllunio ar 
gyfer gwella yn y tymor byr a’r tymor hwy; ac  

 a yw ysgolion yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff cymorth fel bod ganddynt 
wybodaeth gadarn am lythrennedd wrth helpu cefnogi disgyblion. 
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•Deilliannau 
Saesneg/Cymraeg:

•CA3 L5+ a L6+

•Profion asesu ar 
wahân (darllen, 
ysgrifennu, llefaredd)

•CA4 Lefel 1 a lefel 2

•Oedrannau darllen 
wrth ddechrau:

•canran yr oedran 
darllen (OD) yn fwy 
na chwe mis islaw’r 
oedran cronolegol ‐

•canran yr oedran 
darllen islaw’r oedran 
llythrennog 
swyddogaethol (9.5 
oed)

•Cymwysterau Sgiliau 
Hanfodol Cymru:

•maint Cyfathrebu Lefel 
1, 2, 3 (ac ystyriwch 
oedran y dysgwyr sy’n 
cyflawni’r rhain)

Dadansoddi 
data

•1.1.4:

•tystiolaeth o’r ganran ar raglenni 
‘dal i fyny’ sy’n cynnal cynnydd a’r 
ganran sy’n mynd ymlaen i gyflawni 
L5

•dadansoddi galluoedd darllen 
grwpiau penodol, e.e. disgyblion 
mwy abl a dawnus 

•dadansoddi profion darllen a 
sillafu eraill ar berfformiad 
dysgwyr, e.e. sgorau llafar a heb 
eiriau CAT

•2.1.2

•olrhain a monitro cynnydd yn 
systematig mewn llythrennedd ac 
effeithiolrwydd rhaglenni ymyrraeth 
llythrennedd (dal i fyny, mentora 
cymheiriaid, darllen mewn pâr)

•pa mor dda y mae’r ysgol yn 
parhau i olrhain cynnydd y rhai 
sy’n cael cymorth a llythrennedd 
ac yn mesur yr hyn y maent yn ei 
gyflawni ar ddiwedd CA3 a CA4

•cydlynu darpariaeth medrau i 
gynllunio ar gyfer dilyniant a 
thystiolaeth o ddysgwyr yn 
defnyddio medrau darllen ac 
ysgrifennu lefel uwch ar draws y 
cwricwlwm

•mae cynlluniau gwaith yn mynd i’r 
afael ag anghenion pob un o’r 
dysgwyr, yn enwedig y rhai sy’n 
gweithio islaw’r lefelau 
disgwyliedig a disgyblion mwy abl 
a dawnus

•datblygu medrau llythrennedd 
deuol a chysylltiadau ag ieithoedd 
eraill

Tystiolaeth o'r 
AHA •A yw llythrennedd yn 

drywydd ymholi pwysig 
neu lai pwysig?

•Ymateb graddedig:

•Sbardunau COCH
(Pwysig):

•mae data yn awgrymu 
medrau llythrennedd 
gwan – deilliannau isel 
o’u cymharu â 
meincnodau teuluol a 
phrydau ysgol am ddim;

•mae sgorau oedran 
darllen yn dangos bod 
canran uchel o 
ddysgwyr islaw’r 
oedran cronolegol a’r 
oedran llythrennog 
swyddogaethol

•diffyg tystiolaeth o’r 
AHA ar lythrennedd

•Sbardunau GWYRDD 
(llai pwysig):

•mae data yn awgrymu 
medrau llythrennedd 
da/rhagorol, sgorau 
oedran darllen uwch 
na’r cyfartaledd (e.e. 
canran isel sydd islaw’r 
oedran cronolegol) ac o 
bosibl cymwysterau 
Sgiliau Hanfodol Cymru

•Tystiolaeth yn yr AHA 
o gynnydd da/rhagorol 
mewn rhaglenni 
ymyrraeth

•Tystiolaeth o SLP 
mewn llythrennedd o’r 
AHA

Ysgrifennu'r 
SCA

Adran 2:  Arolygu llythrennedd mewn arolygiadau uwchradd 
 

  

CYN YR 
AROLYGIAD 
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Y DULL COCH 
 
 

 
 
 
 
 
 

•Amser cinio dydd 
Mawrth/dydd Mercher

•2 AT i ofyn cwestiynau 
penodol i’r dysgwyr a 
nodwyd yn ymwneud â 
llythrennedd (ffurflen 
FfD R4)

•Arolygwyr Tîm eraill i 
gyfarfod â grwpiau ar 
gyfer 1.2 (e.e. CA3, CA4, 
Cyngor yr Ysgol) a 
diwygio’r ddogfen 
awgrymiadau yn dilyn y 
cyfarfod tîm ddydd Llun

•Dydd Mawrth – dydd Iau –

•Sbardunau ar gyfer 
cwestiynau ychwanegol am 
lythrennedd ar gyfer pob 
cyfweliad ag arweinwyr 
canol (ffurflen R5)

•Arweinydd y dangosydd 
ansawdd yn cyfweld â'r 
Therapydd Iaith a 
Lleferydd/cydlynydd 
llythrennedd (defnyddiwch 
ffurflen sbardunau R5)

•Arolygydd Lleyg yn cyfweld 
â'r Therapydd Iaith a 
Lleferydd/llyfrgelltdd 
(defnyddiwch ffurflen 
sbardunau R6)

•Dydd Mawrth/dydd 
Mercher ‐

•2/3 Arolygydd Tîm yn 
dilyn dysgwyr a nodwyd, 
defnyddiwch 
awgrymiadau penodol am 
wersi; cofnodwch ar y 
FfAS; trafodwch yn y 
cyfarfod tîm, arweinydd 
ar gyfer y dangosydd 
ansawdd yn arwain y 
drafodaeth ac yn gwneud 
nodiadau

•2/3 AT yn arsylwi ystod o 
rhaglen(ni) ymyrraeth ac 
yn siarad â dysgwyr

•Dydd Llun 16:00 – 17:00

•Craffu ar lyfrau –
canolbwyntiwch ar 
Gymraeg/Saesneg, hanes, 
daearyddiaeth, addysg 
grefyddol, gwyddoniaeth 
(defnyddiwch FfD ffurflen R1)

•Defnyddiwch bortffolios 
Sgiliau Hanfodol Cymru/data 
oedran darllen – dewiswch 
ddysgwyr i’w holrhain mewn 
gwersi a siarad â nhw fel grŵp

•Dydd Mawrth – mae’r 
cyfarfod tîm yn canolbwyntio 
ar lyfrau B9, trafodwch 1.1.4 a 
2.1.2 

•Dydd Mercher/Iau ‐
trafodaeth am fedrau ar ôl 
craffu ar fwy o waith a 
dogfennau am lythrennedd

Craffu ar 
lyfrau

Arsylwi 
gwersi

Gwrando ar 
ddysgwyr

Cyfweliadau 
gydag uwch 
reolwyr a 
rheolwyr 
canol

 
YN YSTOD YR 
AROLYGIAD 



Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrenedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed 

44 

Y DULL GWYRDD 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

•Amser cinio dydd 
Mawrth/dydd Mercher 
– diwygiwch y ddogfen 
awgrymiadau yn dilyn y 
cyfarfod tîm ddydd Llun

•pob AT i gyfarfod â 
grwpiau, e.e. CA3, CA4, y 
chweched dosbarth, 
Cyngor yr Ysgol

•Os ydych yn ystyried 
arfer sy’n arwain y 
sector, dylech gynnwys 
sesiwn yn gwrando ar 
ddysgwyr penodol ar eu 
gwelliannau mewn 
llythrennedd (o’r dull 
Coch ‐ defnyddiwch 
ffurflen FfD R4)

•Dydd Mawrth – dydd 
Iau –

•Arweinydd ar gyfer y 
dangosydd ansawdd 
yn cyfweld â’r uwch 
dîm 
arweinyddiaeth/cydly
nydd llythrennedd gan 
ddefnyddio’r 
awgrymiadau 
(defnyddiwch ffurflen 
sbardunau G2)

•Os ydych yn ystyried 
arfer sy’n arwain y 
sector, dylech 
gynnwys rhai o’r 
awgrymiadau 
manylach ar 
ymyrraeth (o'r dull 
Coch ‐ ffurflen 
sbardunau R5)

•Dydd Mawrth/dydd 
Mercher – mae pob AT yn 
ymweld â 5 gwers, 
defnyddiwch awgrymiadau 
ar gyfer arsylwi gwersi, 
dogfen 8

•Os oes modd, trefnwch un 
wers gyda rhaglen 
ymyrraeth

•cofnodwch ar y FfAS; 
trafodwch yn y cyfarfod 
tîm, arweinydd ar gyfer y 
dangosydd ansawdd yn 
arwain y drafodaeth ac yn 
gwneud nodiadau

•Dydd Llun 16:00 – 17:00

•Craffu ar lyfrau –
canolbwyntiwch ar 
Gymraeg/Saesneg, hanes, 
daearyddiaeth, addysg 
grefyddol, gwyddoniaeth 
(defnyddiwch FfD ffurflen R1)

•Os ydych yn ystyried arfer sy’n 
arwain y sector, dewiswch 
grŵp o ddysgwyr i drafod eu 
gwelliannau mewn 
llythrennedd

•Dydd Mawrth – mae’r cyfarfod 
tîm yn canolbwyntio ar lyfrau 
B9, trafodwch 1.1.4 a 2.1.2

•Dydd Mercher/Iau ‐
trafodaeth am fedrau ar ôl 
craffu ar fwy o waith a 
dogfennau am lythrennedd

Craffu ar 
lyfrau

Arsylwi 
gwersi

Gwrando ar 
ddysgwyr

Cyfweliadau 
gydag uwch 
reolwyr a 
rheolwyr 
canol

 
YN YSTOD YR 
AROLYGIAD 
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Methodoleg ar gyfer arolygu llythrennedd mewn ysgolion uwchradd 
 
Cyn yr arolygiad 
 
Dadansoddi data yn ystod diwrnodau paratoi Arolygwyr Cofnodol 
 
O Setiau Data, ystyriwch: 
 
 y deilliannau Saesneg/Cymraeg yng nghyfnod allweddol 3 ar gyfer Lefel 5+ a 

Lefel 6+, tueddiadau dros dair blynedd a chymharu â meincnodau teuluol a 
phrydau ysgol am ddim; 

 perfformiad yn y targedau cyrhaeddiad ar wahân (darllen, ysgrifennu, llefaredd); 
 perfformiad mewn Cymraeg/Saesneg ar lefel 1 a lefel 2 ac mewn perthynas â’r 

dangosydd pwnc craidd a meincnodau prydau ysgol am ddim. 
 
O’r alwad ffôn â’r pennaeth ar ddiwrnod paratoi Cyfnod 1, ystyriwch: 
 
 data oedran darllen wrth ddechrau.  Gofynnwch i’r pennaeth am ddadansoddiad 

lefel uchel yr ysgol o ddata oedran darllen.  Pa ganran o’r cofnod sydd ag 
oedrannau darllen chwe mis neu fwy islaw eu hoedran cronolegol?  Pa ganran 
o’r cofnod sydd ag oedrannau darllen islaw 9.5 mlynedd?  (Pa strategaethau y 
mae’r ysgol wedi’u rhoi ar waith o ganlyniad i’w dadansoddiad o lefelau 
llythrennedd dysgwyr?); a 

 Nifer y cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu ac oedran y 
dysgwyr sy’n ennill y rhain.  Gofynnwch gwestiynau i’r pennaeth am y 
cymwysterau hyn:  A yw carfannau cyfan yn ennill y cymwysterau hyn?  Faint o 
ddysgwyr cyfnod allweddol 3 sy’n ennill y cymwysterau?  Ar ba lefelau?  Os yw’r 
ysgol wedi sefydlu Cymhwyster Bagloriaeth Cymru yng nghyfnod allweddol 4, a 
yw dysgwyr Blwyddyn 10 yn cyflawni lefel 1 neu 2 mewn Cyfathrebu?  A yw 
dysgwyr mwy abl yn cyflawni lefel 2 yng nghyfnod allweddol 3 neu lefel 3 yng 
nghyfnod allweddol 4? 

 
Dechreuwch ysgrifennu’r Sylwebaeth Cyn-Arolygiad (SCA) ar gyfer 1.1 gan 
ddefnyddio’r data perfformiad. 
 
Tystiolaeth o’r AHA yn ystod diwrnodau paratoi Arolygwyr Cofnodol 
 
O ddadansoddiad o 1.1.4, gwnewch sylwadau yn adran Arfarniad y SCA ar: 
 
 dystiolaeth o ganran y dysgwyr ar raglenni ymyrraeth llythrennedd sy’n cynnal eu 

cynnydd a’r ganran sy’n mynd ymlaen i gyflawni lefel 5 mewn Saesneg; 
 dadansoddiad yr ysgol o alluoedd darllen grwpiau penodol, e.e. disgyblion mwy 

abl a dawnus; 
 dadansoddiad yr ysgol o brofion darllen a sillafu eraill ar berfformiad dysgwyr, 

e.e. cymharu sgorau rhesymu llafar CAT â sgorau heb eiriau; a  
 thystiolaeth arall a ddarparwyd gan yr ysgol am safonau mewn llythrennedd. 
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O ddadansoddiad o 2.1.2, gwnewch sylwadau yn adran Arfarniad y SCA ar: 
 
 y ffordd y mae’r ysgol yn olrhain a monitro cynnydd yn systematig mewn 

llythrennedd; 
 effeithiolrwydd y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd (e.e. dal i fyny, mentora 

cymheiriaid, darllen mewn parau); 
 pa mor dda y mae’r ysgol yn parhau i olrhain cynnydd y rhai sy’n cael cymorth 

llythrennedd ac yn mesur yr hyn y maent yn ei gyflawni ar ddiwedd CA3 a CA4; 
 pa mor dda y mae’r ysgol yn cydlynu darpariaeth medrau i gynllunio ar gyfer 

dilyniant; 
 a yw’r ysgol yn darparu tystiolaeth o ddysgwyr yn defnyddio medrau darllen ac 

ysgrifennu lefel uwch ar draws y cwricwlwm; 
 pa mor dda y mae cynlluniau gwaith yn mynd i’r afael ag anghenion pob un o’r 

dysgwyr, yn enwedig y rhai sy’n gweithio islaw lefelau disgwyliedig a’r dysgwyr 
mwy abl; 

 pa mor dda y mae’r ysgol yn datblygu medrau llythrennedd deuol ac yn gwneud 
cysylltiadau ag ieithoedd eraill. 

 
Ysgrifennu’r Sylwebaeth Cyn-arolygiad 
 
O’ch dadansoddiad o’r data a’r dystiolaeth o’r AHA, penderfynwch a fydd 
llythrennedd yn drywydd ymholi pwysig neu’n drywydd ymholi llai pwysig. 
 
Bydd ymatebion gwahanol yn ôl p’un a yw llythrennedd yn drywydd ymholi pwysig ai 
peidio.   
 
Sbardunau ar gyfer trywydd ymholi llythrennedd: 
 
Y DULL COCH – lle mae llythrennedd yn drywydd ymholi PWYSIG – caiff ei 
sbarduno pan fydd: 
 

 data yn awgrymu bod gan ddysgwyr fedrau llythrennedd gwan – o’r deilliannau 
is mewn Saesneg/Cymraeg o’i gymharu â meincnodau teuluol a phrydau ysgol 
am ddim; 

 sgorau oedran darllen yn dangos canran uchel (uwchlaw 40%) o ddysgwyr 
chwe mis neu fwy islaw eu hoedran cronolegol a/neu ganran uchel (uwchlaw 
20%) islaw’r oedran llythrennedd swyddogaethol (9.5 oed); 

 lle cânt eu cofnodi, mae deilliannau o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru 
mewn Cyfathrebu yn dangos bod cyfran fawr o ddysgwyr yn cyflawni lefelau 1 
– 2, mewn cyferbyniad â’r perfformiad is yng nghyfnod allweddol 4 mewn 
Saesneg/trothwy L2 sy’n cynnwys Saesneg/Cymraeg a Mathemateg.  Mae 
hyn yn codi amheuon posibl ynglŷn â chywirdeb cymwysterau Sgoliau 
Hanfodol Cymru; a/neu   

 diffyg tystiolaeth o gynnydd, cymorth, monitro, olrhain a dadansoddi 
llythrennedd yn yr AHA. 

 
Y DULL GWYRDD – lle mae llythrennedd yn drywydd ymholi LLAI PWYSIG – caiff ei 
sbarduno pan fydd: 
 
 data yn awgrymu bod gan ddysgwyr fedrau llythrennedd rhagorol – o’r 
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deilliannau uwch mewn Saesneg/Cymraeg o’i gymharu â meincnodau teuluol a 
phrydau ysgol am ddim; 

 sgorau oedran darllen yn dangos canran isel (islaw 25%) o ddysgwyr chwe mis 
neu fwy islaw eu hoedran cronolegol a/neu ganran isel (islaw 10%) islaw’r 
oedran llythrennedd swyddogaethol (9.5 oed); 

 lle cânt eu cofnodi, mae deilliannau o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru 
mewn Cyfathrebu yn dangos bod cyfran fawr o ddysgwyr yn cyflawni lefelau 1-3; 
gallai hyn fod yn rhagorol os yw dysgwyr cyfnod allweddol 3 yn cyflawni lefel 2 
Cyfathrebu neu ddysgwyr cyfnod allweddol 4 yn cyflawni lefel 3 Cyfathrebu  
(a ‘i fod yn cael ei ddangos wrth i ddysgwyr gymhwyso’r medrau llythrennedd 
hyn mewn gwersi ac yn eu gwaith ysgrifenedig); a/neu  

 mae tystiolaeth o gynnydd rhagorol a chynaliadwy mewn rhaglenni ymyrraeth 
llythrennedd neu dystiolaeth o arfer sy’n arwain y sector yn y ddarpariaeth a’r 
deilliannau ar gyfer llythrennedd yn yr AHA. 

 

Yn ystod yr arolygiad 
 

Bydd yr arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd yn gwahaniaethu yn ôl a yw’r 
Arolygydd Cofnodol yn penderfynu p’un a ddylai llythrennedd fod yn drywydd ymholi 
pwysig ai peidio. 
 

Dilynwch yr arweiniad isod ar gyfer y dull COCH neu’r dull GWYRDD, fel y bo’n 
briodol. 
 

Trosolwg o arfer dda mewn llythrennedd ar draws y cwricwlwm yng nghyfnod 
allweddol 3 a chyfnod allweddol 4 
 

Yng nghyfnod allweddol 3, dylai disgyblion adeiladu ar y medrau, gwybodaeth a’r 
ddealltwriaeth y maent wedi’u caffael yn eu hysgolion cynradd.  Yng nghyfnod 
allweddol 4, dylai disgyblion adeiladu ar y medrau y maent wedi’u caffael a’u 
datblygu yng nghyfnod allweddol 3.  Dylai fod dull cytbwys a mwyfwy heriol o 
ddatblygu medrau llythrennedd da ym mhob maes pwnc, gan gynnwys: 
 

 ymestyn ystod y cyfleoedd i ddefnyddio llefaredd fel bod disgyblion yn ymarfer 
eu gwaith cyn cwblhau tasgau darllen ac ysgrifennu, yn ogystal â strategaethau 
fel ‘partneriaid siarad’ a chwarae rôl; 

 datblygu rhuglder a chywirdeb disgyblion mewn darllen; 
 datblygu medrau dealltwriaeth cymhleth, gan symud i ddod o hyd i ffeithiau, 

defnyddio rhesymiad a thynnu casgliadau i arfarnu a dadansoddi cynnwys ac 
arddull testunau o ansawdd uchel; 

 defnyddio ystod eang o strategaethau adalw gwybodaeth, gan gynnwys TGCh, 
yn effeithiol i ddethol a threfnu gwybodaeth; 

 darllen at wahanol ddibenion trwy strategaethau fel brasddarllen, bwrw golwg a 
marcio’r testun, yn ogystal â gwneud dehongliadau eraill a defnyddio gridiau 
cofnodi i ymchwilio o wahanol ffynonellau; 

 defnyddio atalnodi a gramadeg cywir, a datblygu ystod o strategaethau sillafu; 
 ysgrifennu ar ffurf estynedig ar gyfer ystod o ddibenion a chynulleidfaoedd, er 

mwyn hysbysu, esbonio, darbwyllo, adrodd ac ati; 
 ysgrifennu’n gywir ar draws y chwe phrif fath o destun ffeithiol (adrodd, 

cyfarwyddo, adroddiad anghronolegol, esbonio, darbwyllo a thrafod); a 
 chynllunio, drafftio a golygu gwaith, gan gynnwys defnyddio TGCh, fel y bo’n 

briodol. 
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Gall ysgolion ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys: 
 
 ystod o ddulliau i wella rhuglder a medrau deall disgyblion, fel darllen ar y cyd a 

darllen mewn grwpiau; 
 darllen dan arweiniad – lle mae’r athro/athrawes yn modelu dulliau o archwilio 

testun i brofi strategaethau darllen disgyblion trwy egluro, rhagfynegi, gofyn 
cwestiynau penagored a chrynhoi; 

 darllen mewn parau – gweithio gyda phartner sy’n darllen ar lefel allu debyg neu 
blentyn hŷn yn darllen â phlentyn iau;  

 ysgrifennu ar y cyd a dan arweiniad – trwy arddangosiad gan yr athro/athrawes a 
thrafodaeth dosbarth i ategu medrau ysgrifennu annibynnol disgyblion; 

 dewis testunau diddorol o ansawdd uchel i annog ymateb personol gan 
ddisgyblion ac i ymestyn eu dealltwriaeth; 

 ysgrifennu mewn ymateb i ystod eang o ysgogiadau;  
 defnyddio geiriaduron, waliau geiriau a strategaethau i ddeall geirfa sy’n benodol 

i bwnc ac i ymestyn geirfa disgyblion; a 
 chynllunio ysgrifennu estynedig, gan gynnwys drafftio ac adolygu ysgrifennu. 

 
Beth fyddech chi’n disgwyl ei weld? 
 
 Amgylchedd llythrennedd cyfoethog a dynamig lle rhoddir statws uchel i siarad a 

gwrando, darllen ac ysgrifennu  
 Digon o gyfleoedd o ansawdd da i ddisgyblion ddangos uwch fedrau darllen ac 

ysgrifennu o ansawdd da ym mhob agwedd ar y cwricwlwm 
 Arddangosiadau o ansawdd da o ystod eang o destunau yn dangos ffurfiau a 

dibenion ysgrifennu, ac enghreifftiau o’r disgyblion yn dathlu eu gwaith gorau 
 Defnyddio drama a chwarae rôl a dulliau fel rhoi disgyblion yn y ‘gadair goch’. 
 Ymarferwyr sy’n ddelfryd ymddwyn da o ran iaith ar gyfer siarad a gwrando, 

darllen ac ysgrifennu 
 Ymarferwyr sy’n cynorthwyo datblygu medrau llythrennedd da ym mhob rhan o’r 

cwricwlwm, er enghraifft, trwy ddefnyddio geirfa a pholisi marcio cyffredin yn 
gyson, ac addysgu confensiynau’r gwahanol fathau o ysgrifennu sy’n cael eu 
defnyddio yn eu pynciau 
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Arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd - y dull COCH 
 
 
Cyn yr arolygiad:  Yn ystod cyfnodau paratoi Arolygwyr Cofnodol 
 
Cyfrifoldebau’r tîm 
 
 Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr Arolygydd Cofnodol yn arwain ar 1.1, gan 

gynnwys 1.1.4 a 2.1.2; neu 
 os oes gan yr Arolygydd Cymheiriaid brofiad/gryfder mewn medrau/llythrennedd, 

rhowch 1.1.4, 2.1.2, 2.2.2 a 2.3.4 iddo/iddi; neu 
 neilltuwch 2.1 ar gyfer arolygydd tîm, gyda chyfrifoldeb hefyd am 1.1.4, 2.2.2 a 

2.3.4 i gysylltu â rhaglenni ymyrraeth; a  
 neilltuwch gyfrifoldebau llythrennedd penodol ar gyfer yr arolygydd lleyg (gweler 

yr awgrym ar gyfer arolygwyr lleyg C7) 
 
Ffonio’r pennaeth wrth edrych dros y Sylwebaeth Cyn-Arolygiad(SCA) 
 
 Gofynnwch am ddadansoddiad lefel uchel o ddata llythrennedd – e.e. trosolwg 

o’r cofnod gydag oedrannau darllen islaw llythrennedd cronolegol a 
swyddogaethol, arfarnu rhaglenni ymyrraeth, tystiolaeth o welliannau 
llythrennedd ar draws carfannau a chyfnodau allweddol. 

 Gofynnwch am gael siarad â’r enwebai neu gofynnwch i’r pennaeth drefnu 
rhestrau disgyblion o oedran darllen a chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru  
(os yw’n briodol) i’r tîm ddewis unigolion i’w harsylwi mewn gwersi ac yn y sesiwn 
gwrando ar ddysgwyr (gweler dewis dysgwyr ar gyfer arsylwadau gwersi). 

 Dywedwch wrth y pennaeth am y gwahaniaeth wrth ddewis dysgwyr ar gyfer 
sesiynau dysgwyr ac arsylwadau gwersi ar gyfer y dull Coch. 

 
Dewis dysgwyr i’w dilyn mewn arsylwadau gwersi:  Dulliau dewis 
 
Mae dau neu dri arolygydd tîm yn dewis 8 dysgwr i’w harsylwi mewn gwersi (gan 
ganolbwyntio ar Gymraeg, gwyddoniaeth, hanes, daearyddiaeth ac addysg 
grefyddol) o’r canlynol, yn ôl trywyddau ymholi: 
 
 Dysgwyr cyfnod allweddol 3 ar raglen ‘dal i fyny’/ymyrraeth – gydag oedran 

darllen islaw naw oed; 
 Dysgwyr cyfnod allweddol 4 a gafodd ymyrraeth yng nghyfnod allweddol 3; 
 Dysgwyr cyfnod allweddol 3 gydag oedran darllen dwy flynedd islaw eu hoedran 

cronolegol; 
 Dysgwyr cyfnod allweddol 4 gydag oedran darllen dwy flynedd islaw eu hoedran 

cronolegol; 
 Dysgwyr mwy abl a dawnus yng nghyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol  

4 – gydag oedrannau darllen yn llawer uwch na’u hoedran cronolegol. 
 
Ar gyfer ysgolion sy’n cofrestru carfannau ar gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol 
Cymru, dewiswch o’r canlynol, i weld a yw’r dysgwyr hyn yn gallu defnyddio/ 
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trosglwyddo eu medrau cyfathrebu ar draws y cwricwlwm: 
 
 dysgwyr lefel 1 cyfnod allweddol 3;  
 dysgwyr lefel 1  cyfnod allweddol 4; a/neu 
 dysgwyr lefel 2  cyfnod allweddol 4. 

 
Yn ystod wythnos yr arolygiad 
 
Cyfarfod tîm ddydd Llun 
 
 Dylai’r enwebai ddarparu rhestrau o ddysgwyr gyda’u hoedrannau darllen (a 

rhestrau o ddisgyblion sydd â chymwysterau Cyfathrebu Sgiliau Hanfodol 
Cymru, os yw’n briodol) i ddewis dysgwyr i’w holrhain mewn arsylwadau gwersi 
ac ar gyfer y sesiwn gwrando ar ddysgwyr.  Enwebai i ddarparu gwybodaeth 
ychwanegol am ddysgwyr sy’n dilyn rhaglen ymyrraeth llythrennedd neu sy’n 
dilyn rhaglenni yng nghyfnod allweddol 3. 

 Dylai’r ACof a’r arolygydd sy’n gyfrifol am 2.1 ddewis hyd at wyth dysgwr ar 
draws cyfnod allweddol 3 a chyfnod allweddol 4.  Dylai dau neu dri arolygydd 
ddilyn y dysgwyr hyn ar draws Cymraeg, gwyddoniaeth a’r dyniaethau trwy 
wneud yn siŵr eu bod yn cynnwys dosbarthiadau’r dysgwyr hyn yn eu 
harsylwadau gwersi. 

 Dylai’r enwebai hysbysu’r dysgwyr hyn y byddant yn cael eu cyfweld amser cinio 
dydd Mawrth/dydd Mercher gan yr arolygydd sydd â chyfrifoldeb am fedrau ac 
arolygydd arall. 

 16:00 – 17:00 Amser craffu ar lyfrau yn canolbwyntio ar lyfrau Blwyddyn 9.  
Dylai’r tîm ddefnyddio FfD gydag awgrymiadau penodol ar gyfer ffocws ar 
lythrennedd (Ffurflen C1) 

 
Dydd Mawrth/dydd Mercher 
 
 Dylai dau neu dri arolygydd ddilyn dysgwyr a nodwyd mewn arsylwadau gwersi 

ac yn defnyddio awgrymiadau’r FfD wrth arsylwi gwersi (ffurflen C2) i wneud 
nodiadau manwl ar alluoedd dysgwyr i ddefnyddio eu medrau llythrennedd ar 
draws y cwricwlwm.  Lle bo modd, siaradwch â dysgwyr gan ddefnyddio’r 
awgrymiadau o’r FfD (ffurflen C4) ar y Sesiwn Lythrennedd Gwrando ar 
Ddysgwyr. 

 Dylai arsylwi gwersi gynnwys un sesiwn o raglen ymyrraeth llythrennedd a 
chwestiynau bras i’r athro am y rhaglen hon (gweler yr awgrymiadau ar y 
cwestiynau i’r athrawon am y rhaglen ymyrraeth (ffurflen C3). 

 
Dydd Mawrth – bore dydd Iau 
 
 Yr arolygydd sy’n arwain ar fedrau i gyfweld â’r cydlynydd llythrennedd/aelod o’r 

uwch dîm arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am fedrau, gan ddefnyddio awgrymiadau 
FfD (ffurflen C5). 

 Pob arolygydd i gynnwys cwestiynau llythrennedd yn eu cyfweliadau gyda 
rheolwyr canol. 

 Yr arolygydd sy’n arwain ar fedrau neu’r arolygydd sy’n arwain ar 2.3.4 i gyfweld 
â’r athro sy’n gyfrifol am y rhaglen ymyrraeth llythrennedd i holi cwestiynau 
penodol, gan ddefnyddio awgrymiadau’r FfD (ffurflen C6). 
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Amser cinio dydd Mawrth/dydd Mercher 
 
 Dau arolygydd i gyfarfod â’r grŵp dysgwyr a nodwyd gan ddefnyddio’r 

awgrymiadau o’r FfD ar y Sesiwn Lythrennedd Gwrando ar Ddysgwyr (ffurflen 
C4) i holi cwestiynau am eu medrau. 

 
Cyfarfod tîm ddydd Mawrth 
 
 Yr arolygydd sy’n gyfrifol am 2.1.2 i arwain trafodaethau am fedrau trwy graffu ar 

lyfrau Blwyddyn 9 a gwneud nodiadau. 
 
Cyfarfod tîm ddydd Mercher 
 
 Yr arolygydd sy’n gyfrifol am fedrau i arwain trafodaeth y cyfarfod tîm ar fedrau a 

gwneud nodiadau ar arsylwadau’r tîm o wersi, craffu ar lyfrau Blwyddyn 7 neu 
Flwyddyn 8 a Blwyddyn 10 neu Flwyddyn 11 ac adborth o gyfweliadau a 
gwrando ar sesiwn lythrennedd dysgwyr.  Bydd hyn hefyd yn cynnwys adborth yr 
arolygydd lleyg o gyfweliadau gyda’r llyfrgellydd (ffurfleb C7) a barn am yr 
amgylchedd dysgu. 

 

Arweiniad ar gyfer arolygu llythrennedd – y dull GWYRDD 
 
 
Cyn yr arolygiad: Yn ystod cyfnod paratoi’r Arolygydd Cofnodol 
 
Cyfrifoldebau’r tîm 
 
 Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr arolygydd cofnodol yn arwain ar 1.1, gan 

gynnwys 1.1.4 a 2.1.2; neu 
 os oes gan yr Arolygydd Cymheiriaid brofiad/gryfder mewn medrau/llythrennedd, 

rhowch 1.1.4, 2.1.2, 2.2.2 a 2.3.4 iddo/iddi; neu 
 neilltuwch AT ar gyfer 2.1, gyda chyfrifoldeb hefyd am 1.1.4, 2.2.2 a 2.3.4 i 

gysylltu â rhaglenni ymyrraeth; a 
 neilltuwch gyfrifoldebau llythrennedd penodol i arolygydd lleyg - e.e. i wneud yn 

siwr bod gan ddysgwyr ystod dda o adnoddau darllen a chyfleusterau llyfrgell 
(gweler y daflen awgrymiadau). 

 
Yr alwad ffôn gychwynnol i’r pennaeth 
 
 Gofynnwch am ddadansoddiad lefel uchel o ddata llythrennedd – e.e. trosolwg 

o’r cofnod gydag oedrannau darllen islaw llythrennedd cronolegol a 
swyddogaethol, arfarnu rhaglenni ymyrraeth, tystiolaeth o welliannau 
llythrennedd ar draws carfannau a chyfnodau allweddol. 

 
Ffonio’r pennaeth i drafod y SCA 
 
 I lawer o ysgolion yn y dull Gwyrdd hwn, bydd yr arolygydd cofnodol  yn mynd 

trwy’r Sylwebaeth Cyn Arolygiad yn ôl yr arfer ac ni fydd yn canolbwyntio’n 
benodol ar lythrennedd os yw’n drywydd ymholi llai pwysig. 
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 Os bydd agweddau ar lythrennedd wedi’u hamlygu yn yr adroddiad hunan 
arfarnu yn arfer sy’n arwain y sector, neu os byddent wedi’u nodi yn y 
sylwebaeth cyn arolygiad  yn arfer sy’n arwain y sector o bosibl, efallai y bydd yr 
arolygydd cofnodol  yn dymuno dewis grŵp o ddysgwyr i olrhain arsylwadau 
gwersi trylwyr a chael sesiwn gwrando ar ddysgwyr ar wahân (yn yr un modd â’r 
dull Coch). 

 Gofynnwch i’r pennaeth neu’r enwebai drefnu rhestrau o ddisgyblion gyda 
gwahanol oedrannau darllen (gweler isod ar ddewis dysgwyr ar gyfer arsylwadau 
gwersi) i fod ar gael yn y cyfarfod tîm ar y dydd Llun a rhestrau disgyblion ar 
gyfer cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (os yw’n briodol). 

 Dywedwch wrth y pennaeth am y dull o ddewis dysgwyr ar gyfer y sesiwn 
gwrando ar ddysgwyr sy’n canolbwyntio ar lythrennedd i brofi arfer sy’n arwain y 
sector. 

 
I brofi arfer sy’n arwain y sector, dewiswch ddysgwyr ar gyfer arsylwi gwersi 
yn unol â’r arweiniad ar y dull COCH, a defnyddiwch awgrymiadau FfD y dull 
coch. 
 

Yn ystod wythnos yr arolygiad 
 
Cyfarfod tîm ddydd Llun 
 

 16:00 – 17:00 Amser i graffu ar lyfrau gan ganolbwyntio ar lyfrau Blwyddyn 9.  
Tîm i ddefnyddio FfD ar gyfer craffu ar lyfrau (neu awgrymiadau mwy penodol yn 
y FfD ar gyfer craffu ar lyfrau gyda ffocws ar lythrennedd os yw hwn yn drywydd 
ymholi penodol). 

 
Dim ond os byddwch yn profi arfer sy’n arwain y sector mewn medrau, fel trywydd 
ymholi: 
 

 Enwebai i ddarparu rhestrau o ddysgwyr gyda’u hoedrannau darllen (a rhestrau 
o ddisgyblion sydd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru, os yw’n briodol) i 
ddewis dysgwyr i’w holrhain wrth arsylwi gwersi ac ar gyfer y sesiwn gwrando ar 
ddysgwyr.  Enwebai i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am ddysgwyr sy’n dilyn 
rhaglen ymyrraeth llythrennedd neu sydd wedi bod ar raglenni yng nghyfnod 
allweddol 3. 

 Mae’r ACof a’r AT sy’n gyfrifol am 2.1 yn dewis wyth dysgwr ar draws cyfnod 
allweddol 3 a chyfnod allweddol 4.  Dau neu dri arolygydd  i ddilyn y dysgwyr hyn 
ar draws dau bwnc neu fwy trwy wneud yn siwr eu bod yn cynnwys 
dosbarthiadau’r dysgwyr hyn yn eu harsylwadau gwersi. 

 Enwebai i hysbysu’r dysgwyr hyn y byddant yn cael eu cyfweld amser cinio dydd 
Mawrth/dydd Mercher gan yr arolygydd sydd â chyfrifoldeb am fedrau ac AT 
arall. 

 
 
Dydd Mawrth/dydd Mercher 
 

 AT yn ymweld â phum gwers, gan ddefnyddio dogfen 8 : awgrymiadau arsylwi 
gwersi a chofnodi ar FfASau. 
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Dim ond os byddwch yn profi arfer sy’n arwain y sector mewn medrau, fel trywydd 
ymholi: 

 
 Mae dau arolygydd yn dilyn dysgwyr a nodwyd wrth arsylwi gwersi ac yn 

defnyddio’r FfD wrth arsylwi gwersi i wneud nodiadau manwl ar alluoedd 
dysgwyr i ddefnyddio eu medrau llythrennedd ar draws y cwricwlwm.  Lle bo 
modd, siaradwch â dysgwyr gan ddefnyddio’r awgrymiadau o’r FfD ar y sesiwn 
lythrennedd gwrando ar ddysgwyr. 

 Arsylwi gwersi i gynnwys un sesiwn rhaglen ymyrraeth llythrennedd a 
chwestiynau bras i athro’r rhaglen hon (gweler yr awgrymiadau ar gwestiynau i 
athrawon y rhaglen ymyrraeth). 

 
 
Dydd Mawrth – bore dydd Iau 
 

 Mae’r arolygydd  sy’n arwain ar fedrau yn cyfweld â’r cydlynydd llythrennedd/ 
aelod o’r uwch dîm arweinyddiaeth sy’n gyfrifol am fedrau, gan ddefnyddio 
awgrymiadau’r FfD, neu mae’r arolygydd  sy’n arwain ar 2.3.4 yn cyfweld â’r 
athro sy’n gyfrifol am y rhaglen ymyrraeth llythrennedd i holi cwestiynau 
penodol, gan ddefnyddio awgrymiadau ar y FfD, os yw hwn yn drywydd ymholi  

 Pob arolygydd i gynnwys un neu ddau o gwestiynau am fedrau yn eu 
cyfweliadau gyda rheolwyr canol. 
 

Amser cinio dydd Mawrth/dydd Mercher 
 
 Dau arolygydd i gyfarfod â dysgwyr a nodwyd gan ddefnyddio’r awgrymiadau o’r 

FfD ar y Sesiwn Lythrennedd Gwrando ar Ddysgwyr i holi cwestiynau am eu 
medrau (os yw’n briodol – dim ond os byddwch yn profi arfer sy’n arwain y sector 
ar fedrau). 

 
 
Cyfarfod tîm ddydd Mawrth 
 
 at yr arolygydd  sy’n gyfrifol am 2.1.2 i arwain trafodaeth ar fedrau yn sgil craffu a 

gwneud nodiadau ar lyfrau Blwyddyn 9. 
 
Cyfarfod tîm ddydd Mercher 
 
 at yr arolygydd sy’n gyfrifol am fedrau i arwain trafodaeth y cyfarfod tîm ar fedrau 

a gwneud nodiadau ar arsylwadau’r tîm o wersi ac adborth o gyfweliadau a 
sesiwn lythrennedd gwrando ar ddysgwyr (os ydych yn dilyn trywydd ymholi 
penodol).  Bydd hyn hefyd yn cynnwys adborth yr arolygydd lleyg o gyfweliadau 
gyda’r llyfrgellydd (os yw’n briodol) a barn am yr amgylchedd dysgu. 

 
Awgrymiadau 
 
Ar gyfer y dull COCH a’r dull GWYRDD 

 
Tystiolaeth benodol i’r arolygydd sydd â chyfrifoldeb am 1.1.4 graffu arni 
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Data oedran darllen a data llythrennedd arall (e.e. sgorau llafar CAT) 
 
Pan fo ysgolion wedi sefydlu targedau ysgol, carfan ac unigol ar gyfer dysgwyr, 
ystyriwch y cynnydd y mae dysgwyr yn ei wneud tuag at gyflawni’r targedau hynny. 
 
Samplau o waith 
 
Edrychwch ar sampl o waith i farnu: 
 
 pa mor dda y mae dysgwyr yn defnyddio eu medrau llythrennedd; ac 
 a yw dysgwyr yn dibynnu gormod ar gymorth (fframweithiau ysgrifennu, taflenni 

gwaith, gormod o gopïo gwybodaeth), heb helpu i ddatblygu eu medrau 
ysgrifennu annibynnol. 

 
Olrhain a monitro cynnydd mewn llythrennedd, yn enwedig darllen 
 
 Pa mor dda y mae’r ysgol yn nodi’r dysgwyr hynny sydd angen cymorth ar gyfer 

medrau ac yn olrhain eu cynnydd? 
 Pa mor dda y mae’r ysgol yn olrhain cynnydd dysgwyr unigol yn ogystal â 

grwpiau o ddysgwyr ar lefel grŵp blwyddyn, cyfnod allweddol ac ysgol gyfan? 
 Pa mor dda y mae’r ysgol yn gosod targedau ar gyfer gwella? 
 Pa mor dda y mae’r ysgol yn parhau i olrhain cynnydd y rhai sy’n cael cymorth 

llythrennedd ac yn mesur eu cyflawniad ar ddiwedd cyfnod allweddol 3 a chyfnod 
allweddol 4? 

 Beth yw canran y dysgwyr ar raglenni ‘dal i fyny’ sy’n cynnal cynnydd mewn 
darllen a pha ganran o ddysgwyr ar y rhaglenni hyn sy’n mynd ymlaen i gyflawni 
lefel 5? 

 
Tystiolaeth benodol i’r arolygydd sydd â chyfrifoldeb am lythrennedd 2.1.2 
graffu arni  
 
Polisïau 
 
 A oes gan yr ysgol bolisi llythrennedd a strategaethau cynhwysfawr a chadarn?   
 A yw datblygu llythrennedd/codi safonau llythrennedd yn cael blaenoriaeth uchel 

yn y cynllun gwella ysgol? 
 

 Pa mor dda y mae’r ysgol wedi cynnwys monitro ac arfarnu lefelau llythrennedd 
dysgwyr, a’u datblygiad llwyddiannus gan staff, yn ei pholisïau a’i gweithdrefnau 
monitro a chynllunio ar gyfer gwella? 

 A yw’r monitro a’r arfarnu hwn yn cynnwys dadansoddiad o safonau medrau 
llythrennedd dysgwyr mewn gwersi ac wrth graffu ar lyfrau? 

 Pa mor dda y mae polisi a gweithdrefnau marcio ac asesu’r ysgol yn helpu 
dysgwyr i ddatblygu eu medrau darllen ac ysgrifennu, i fyfyrio ar eu gwaith a 
gwneud cynnydd?  Cysylltwch â’r arweinydd ynghylch agwedd 2.2.2 i ystyried 
cydlyniad a chysondeb y dull o ddatblygu medrau darllen ac ysgrifennu dysgwyr 
ar draws yr holl feysydd pwnc. 

  



Strategaeth ac arweiniad ar gyfer arolygu llythrenedd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 18 oed 

55 

Samplau o gynlluniau gwaith 
 
 Pa mor dda y mae staff wedi ymgorffori medrau llythrennedd mewn profiadau 

dysgu ar draws pob pwnc? 
 Pa mor dda y mae cysylltiadau wedi datblygu rhwng cynlluniau gwaith pwnc wrth 

ddatblygu dilyniant mewn medrau darllen ac ysgrifennu dysgwyr? 
 Pa mor dda y caiff medrau llythrennedd sy’n cael eu dysgu mewn gwersi 

Saesneg neu Gymraeg eu hatgyfnerthu, eu gwella a’u datblygu ymhellach mewn 
pynciau eraill?  

 Pa mor dda y mae meysydd pwnc yn addasu meysydd dysgu/rhaglenni astudio 
pan fydd dysgwyr yn gweithio ymhell islaw lefelau medrau darllen/ysgrifennu 
disgwyliedig? 

 Pa mor dda y mae meysydd pwnc yn addasu rhaglenni astudio i ddarparu gwaith 
ar lefelau cryn dipyn yn uwch mewn medrau darllen ac ysgrifennu ar gyfer 
dysgwyr mwy abl a dawnus, i ymateb i her fwy (ar gyfer dysgwyr hŷn a mwy abl 
sy’n ymestyn ehangder a manylder astudiaethau, yn ogystal â darparu cyfleoedd 
ar gyfer dysgu annibynnol). 

 
Samplau o gynllunio tymor byr, fel cynlluniau gwersi 
 
 Pa mor dda y mae staff yn manteisio ar gyfleoedd i ddatblygu medrau 

llythrennedd 
 
Rhaglenni ymyrraeth:  gellid rhannu’r awgrymiadau gyda’r arolygydd sydd â 
chyfrifoldeb am 2.3.4 
 
Ystyriwch pa mor dda: 
 
 y mae gwybodaeth am fedrau darllen ac ysgrifennu dysgwyr yn cael ei rhannu 

rhwng staff; 
 y mae gwybodaeth sy’n ymwneud â chynnydd dysgwyr ar raglenni ymyrraeth yn 

cael ei rhannu gyda staff; 
 y mae gwybodaeth yn dylanwadu ar y strategaethau addysgu a dysgu a 

ddefnyddir gan y staff?  (cysylltwch â’r arweinydd ar y dangosydd ansawdd ar 
gyfer 2.2); 

 y mae gwybodaeth am asesu yn cael ei defnyddio i ddarparu gwaith sy’n 
gweddu’n dda i anghenion llythrennedd dysgwyr; ac  

 y mae gwybodaeth am asesu yn cael ei defnyddio i lywio penderfyniadau 
ynghylch a yw dysgwyr yn aros ar raglenni cymorth neu fod dim angen gwaith 
ymyrraeth arnynt mwyach. 

 
Cwestiynau i’w gofyn mewn perthynas â Saesneg fel iaith ychwanegol  
 
1.1/1.4  Safonau/medrau 
 
 A yw disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith ychwanegol (SIY) yn cyrraedd 

safonau sy’n unol â’u gallu a/neu eu cam mewn caffael iaith? 
 A yw disgyblion yn defnyddio eu medrau llythrennedd mewn gwaith ar draws y 

cwricwlwm yn unol â’u gallu a/neu eu cam mewn caffael iaith? 
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2.1  Bodloni’r anghenion 
 
 A oes polisi ysgol gyfan ar gyfer cefnogi disgyblion sy’n dysgu Saesneg fel iaith 

ychwanegol (SIY), ac, os felly, a yw’n cael ei roi ar waith yn gyson? 
 A yw disgyblion SIY yn cael cyfle i fanteisio’n llawn ar y cwricwlwm?  
 Sut caiff sesiynau yn y dosbarth a sesiynau tynnu allan o’r dosbarth, eu 

strwythuro i fodloni anghenion penodol disgyblion SIY? 
 Sut mae’r ysgol yn bodloni anghenion disgyblion SIY pan nad oes unrhyw 

addysgu cymorth penodol ar gael? 
 
2.2 Addysgu 
 
 A yw staff yn defnyddio gwybodaeth am yr ieithoedd a siaredir gan y disgyblion? 
 Sut mae’r ysgol yn defnyddio mamiaith y disgyblion i gefnogi’r dysgu? 
 Pa mor effeithiol yw’r cyswllt rhwng staff SIY a staff prif ffrwd? 
 Sut mae’r ysgol yn targedu llwyddiant ei darpariaeth SIY? 
 A yw’r olrhain yn cynnwys dadansoddiad o gyrhaeddiad/cyflawniad?  
 A yw staff yn defnyddio gwybodaeth i nodi targedau ar gyfer gwella mewn 

safonau a darpariaeth? 
 

2.3 Gofal, cymorth ac arweiniad 
 
 Sut mae’r ysgol yn asesu anghenion disgyblion SIY pan ellir ystyried bod 

ganddynt anghenion dysgu ychwanegol hefyd, er enghraifft, anghenion addysgol 
arbennig neu pan fyddant yn fwy abl a dawnus?  

 
2.4 Yr amgylchedd dysgu 
 
 A yw’r amgylchedd yn groesawgar ar gyfer disgyblion SIY?  

 
3.2 Ymglymiad mewn datblygiad proffesiynol 
 
 Pa hyfforddiant y mae staff prif ffrwd wedi ymgymryd ag ef i’w helpu i ddeall 

anghenion dysgu disgyblion SIY? 
 
3.3  Partneriaethau 
 
 A yw’r ysgol yn darparu cyfieithiadau o lythyrau a dogfennau’r ysgol mewn 

ieithoedd cymunedol?  Os na, sut mae’n cyfathrebu â rhieni nad ydynt yn medru 
llawer o Saesneg/Gymraeg, os o gwbl? 
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Ffurflen Dystiolaeth C1 ar gyfer craffu ar lyfrau uwchradd gyda ffocws ar 
lythrennedd  
 

Enw a lleoliad y 
darparwr: 

 

 Enw’r arolygydd:  Nifer: 

Craffu ar lyfrau Grŵp blwyddyn neu 
bwnc  

 

Medrau ysgrifennu 

Sillafu, atalnodi, gramadeg a geirfa  

Ansawdd y cyflwyno 
 

 
 

Ystod ac ansawdd tasgau ysgrifennu estynedig ar 
gyfer gwahanol ddibenion a chynulleidfaoedd: trwy 
ddefnyddio’r chwe phrif fath o destun ffeithiol yn gywir:  
(adrodd; cyfarwyddyd; adroddiad nad yw’n gronolegol; 
esbonio; argyhoeddi; trafod) 

 
 
 
 
 
 

Defnydd o iaith i gyflwyno’r deunydd yn briodol (e.e. a 
yw dewisiadau o eiriau yn cael eu defnyddio’n briodol 
ar gyfer diben a chynulleidfa’r testun?) 

 
 
 
 

Marcio ac asesu 
A yw’r marcio yn gyfoes? 
A oes llawer o fylchau yn llyfrau’r disgyblion, neu waith 
ar goll?  A yw’r athro yn sylwi ar hyn? 
A oes polisi marcio cyffredin o fewn, a rhwng pynciau, 
nid yn unig mewn graddio ond o ran cywiro sillafu, 
gwella cyflwyniad, ac ati? 
A yw’r sylwadau ar lyfrau’r disgyblion yn ddiagnostig ac 
a ydynt yn dangos disgyblion sut i wella? 
A yw disgyblion yn mynd i’r afael â sylwadau athrawon, 
e.e. i ailddrafftio, cywiro neu gwblhau gwaith? 
A oes hunanfarcio neu farcio gan gyfoedion a 
hunanasesu neu asesu gan gyfoedion? 
A ddefnyddir ‘pecynnau canllawiau’ a matricsau marcio 
ar gyfer darllen ac ysgrifennu?  
 

 

Unrhyw wahaniaethau amlwg rhwng gwahanol 
grwpiau, yn cynnwys bechgyn a merched, gwahanol 
grwpiau gallu a dysgwyr dan anfantais? 

 

Medrau darllen 

Ystod o ddeunyddiau darllen, yn enwedig testunau 
ffeithiol a deunydd y cyfryngau, i apelio at fechgyn a 
merched 

 
 

Medrau darllen/meddwl cymhleth:  
[Symud ymlaen oddi wrth ddealltwriaeth lythrennol, 
dod o hyd i ffeithiau; dadansoddi, cyfosod ac aildrefnu 
syniadau eglur neu wybodaeth mewn darn, nodi 
patrymau; defnyddio awgrymu a dod i gasgliad, llunio 
rhagdybiaethau, canfod ystyr trwy ddarllen, llunio  
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casgliadau; tuag at fedrau darllen lefel uwch o arfarnu 
darn neu grŵp o destunau, cysylltu â 
phrofiad/gwybodaeth flaenorol, ystyried tystiolaeth a 
dibynadwyedd; gwerthfawrogi a dadansoddi cynnwys 
ac arddull, dadl/trafodaeth, technegau awduron  

Ystod o strategaethau adalw gwybodaeth (e.e.: 
amlygu, crynhoi,  
rhoi testun mewn dilyniant trwy aildrefnu paragraffau 
neu greu siart llif/bwrdd stori, defnyddio cyfeirlyfrau, 
defnyddio mynegai, llyfryddiaeth, gridiau gwneud 
nodiadau i ddewis a threfnu gwybodaeth  
 

 

Ystod o strategaethau i ddarllen at wahanol ddibenion: 
e.e. llithrddarllen, sganio – marcio’r testun, amlygu, 
gwneud dehongliadau amgen, defnyddio gridiau KWLS 
neu QUADS  

 

Defnyddio dealltwriaeth ar gyfer cyd-destunau 
ehangach, bywyd bob dydd, sefyllfa newydd 

 

Rhifedd 

Gall ddefnyddio ystod o fedrau rhif a chyfrifiannu yn 
gywir; mae’n defnyddio’r medrau hyn ym meysydd 
mesur, siâp a gofod ac wrth ddadansoddi data 

 
 

Gall gasglu gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd, a’i 
chofnodi, ei dehongli a’i chyflwyno mewn siartiau neu 
ddiagramau a chyfleu casgliadau priodol 

 
 

Gall ddewis yn gywir a defnyddio ystod o adnoddau 
TGCh i ateb tasg, pwrpas a chynulleidfa.  

 

Medrau meddwl a grwpiau o ddysgwyr 
Manylder ac ehangder y ddealltwriaeth (cysyniadau 
allweddol, cysylltiadau, y darlun mwy) 

 

Medrau cymhleth (nodi patrymau, gwneud 
awgrymiadau neu ragfynegiadau, llunio casgliadau) 

 

Ymchwilio i atebion o ystod o ffynonellau, ystyried 
tystiolaeth a’i dibynadwyedd, pwyso a mesur y 
manteision a’r anfanteision  
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Ffurflen Dystiolaeth C2 ar gyfer arsylwi gwersi uwchradd – ffocws ar lythrennedd  
 
Enw a lleoliad y darparwr: 
 

 Enw’r arolygydd:  Nifer: 

Arsylwi gwersi Grŵp blwyddyn a phwnc   
Safonau       Pa mor dda y mae dysgwyr...? 

yn gwrando ac yn ymateb i eraill (gan wneud 
cyfraniadau sylweddol at drafodaethau, yn 
cyfathrebu’n glir ac yn effeithiol mewn ffordd sy’n 
addas ar gyfer y pwnc, y gynulleidfa a’r diben)? 
 

 
 

yn holi cwestiynau ac yn meddwl trwy gwestiynau 
drostynt eu hunain? 
 
yn meddu ar ddealltwriaeth fanwl ac eang (deall 
cysyniadau a syniadau allweddol, gwneud cysylltiadau 
rhwng gwahanol agweddau ar y gwaith, deall y darlun 
mawr)?  
 
yn cymhwyso eu dealltwriaeth at gyd-destunau 
ehangach, bywyd bob dydd, sefyllfa newydd? 

yn dod o hyd i wybodaeth, dewis a defnyddio 
gwybodaeth (dewis, crynhoi, nodi pwyntiau allweddol, 
cyfosod gwybodaeth)? 

yn ymateb i syniadau a gwybodaeth gan ddefnyddio 
medrau darllen cymhleth, ar lafar ac yn ysgrifenedig 
(nodi patrymau, yn gwneud awgrymiadau neu 
ragfynegiadau, yn llunio casgliadau, yn trafod, yn 
ystyried ystod o ddehongliadau)? 
 
yn ymchwilio i atebion o ystod o ffynonellau, yn 
ystyried tystiolaeth a’i dibynadwyedd, yn pwyso a 
mesur y manteision a’r anfanteision? 
yn ymdopi â gofynion tasgau/gweithgareddau darllen 
ac ysgrifennu? 
 
yn trefnu ac yn cyflwyno syniadau a gwybodaeth yn 
glir/yn effeithiol yn eu hysgrifennu (cynllunio, 
prawfddarllen, golygu/diwygio gwaith); 
 
yn ysgrifennu’n gywir (sillafu, atalnodi, gramadeg, 
geirfa, gweddu arddull i ddiben a chynulleidfa); 
yn dangos ystod o ysgrifennu estynedig da, gwaith 
creadigol, mathau o destun ffeithiol gwahanol a datrys 
problemau;  
 
o wahanol grwpiau yn ymateb (bechgyn a merched, 
grwpiau gallu gwahanol a dysgwyr dan anfantais)? 

Awgrym ar gyfer Rhifedd/TGCh 
 
 
 
Cynnydd mewn dysgu 
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Addysgu              Pa mor dda y mae’r addysgu...? 

yn dangos defnydd da o iaith i helpu datblygu medrau 
darllen ac ysgrifennu dysgwyr? 

 
 
 
 
 
 

yn defnyddio chwarae rôl, drama a gwaith grŵp 
cydweithredol cyn ysgrifennu i ymestyn syniadau dysgwyr? 

yn darparu cyfleoedd ar gyfer trafod? 

yn defnyddio cwestiynau treiddgar i wella dealltwriaeth 
dysgwyr? 

yn helpu dysgwyr i fanylu ar eu hatebion a gwneud 
cysylltiadau dysgu? 

yn datblygu medrau darllen lefel uwch dysgwyr:(i helpu 
dysgwyr i ddefnyddio eu medrau darllen a deall ac adalw 
gwybodaeth i gael gwybodaeth a’i chyfosod o ystod o 
destunau, siartiau, tablau, graffiau, ac ati:  llithrddarllen, 
sganio, awgrymu, dod i gasgliad, rhagfynegi)? 
 
addysgu medrau darllen ac ysgrifennu yn uniongyrchol ar 
gyfer tasgau penodol:  (er enghraifft, datblygu medrau 
prawfddarllen ac ailddrafftio dysgwyr; cymorth i sillafu 
terminoleg sy’n benodol i bwnc; defnyddio 
strwythuro/modelu i gefnogi datblygiad medrau ysgrifennu; 
gan roi arweiniad penodol ar sut i ddatblygu a defnyddio 
medrau llythrennedd deuol)? 
 
yn annog darllen mewn pâr ac mewn grŵp, sy’n helpu 
cyfranogiad ‘gweithredol’ mewn gweithgareddau darllen? 

a oes lefel gynyddol o her mewn testunau yn cael ei rhoi i 
ddysgwyr ddarllen, a dewis o dasgau ysgrifennu? 

yn gwneud defnydd effeithiol o systemau ‘cyfaill’ lle mae 
dysgwyr yn darllen gwaith ei gilydd ac yn ei olygu i’w 
gywiro? 
 
yn darparu testunau sy’n raddol yn fwy heriol yng nghyfnod 
allweddol 3 sy’n adeiladu ar brofiad dysgu blaenorol 
dysgwyr ac yn ymestyn eu medrau darllen? 

Pa mor dda y mae amgylchedd yr ystafell ddosbarth yn 
dathlu ac yn hyrwyddo medrau llythrennedd? (e.e. 
arddangosiadau o eirfa sy’n benodol i bwnc, ymatebion 
model ar gyfer tasgau ysgrifennu?) 
A yw’r addysgu yn defnyddio cyfleoedd addas i ddatblygu 
medrau darllen ac ysgrifennu ar draws y cwricwlwm? 
 
Awgrymiadau eraill ar addysgu: 
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Ffurflen Dystiolaeth C3 ar gyfer cyfweliad am y rhaglen ymyrraeth llythrennedd 
 
Enw a lleoliad y darparwr:  Enw’r arolygydd:  Nifer: 

Cyfweliad   
Sut caiff darllen ei addysgu?  Pa mor aml y cynhelir 
y sesiynau hyn? 
 

 
 
 
 

Sut ydych chi’n nodi’r dysgwyr sydd angen cymorth 
i wella eu medrau llythrennedd? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Beth ydych chi’n ei wneud gyda’r data i wella eu 
gallu darllen? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pa mor effeithiol yw eich strategaethau ymyrraeth i 
helpu dysgwyr i ddal i fyny â’u cyfoedion? 
 

 
 
 
 
 
 

A yw cynorthwywyr addysgu a chyfeillion sy’n 
gyfoedion sy’n cyflwyno’r rhaglen ymyrraeth yn cael 
hyfforddiant priodol? 
 

 
 
 
 

Sut caiff cynnydd dysgwyr ar y rhaglenni ymyrraeth 
ei gyfleu i reolwyr a staff eraill? 
 

 
 
 
 
 

Sut ydych chi’n sicrhau bod athrawon ystafell 
ddosbarth yn ymwybodol o’r strategaethau addysgu 
a dysgu a’r adnoddau a ddefnyddir yn y rhaglenni 
ymyrraeth?  Pa strategaethau y mae’r ysgol yn eu 
defnyddio i wneud yn siŵr eu bod yn defnyddio 
strategaethau ac adnoddau tebyg yn eu gwersi? 
 

 

Cwestiynau eraill: 
 

 
 
 

  
 
 

ARFARNIAD 
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Ffurflen Dystiolaeth C4 ar gyfer gwrando ar ddysgwyr penodol  
 
Enw a lleoliad y darparwr:  Enw’r arolygydd:  Rhif: 

Cyfweliad Grwpiau blwyddyn      Nifer y dysgwyr 
A ydych chi’n gwneud cynnydd yn 
gwella eich medrau darllen ac 
ysgrifennu? 
Sut ydych chi’n gwybod? 
 

 
 

A ydych chi’n gwybod beth y bu’n 
rhaid i chi ei wneud i wella eich 
medrau darllen ac ysgrifennu 
ymhellach? 
 
 

 
 

Pa fathau o ddarllen ydych chi’n ei 
wneud mewn pynciau? 
 
 

 

A ydych chi’n cael fframweithiau, fel 
dechreuwyr brawddeg, neu 
gynlluniau sampl (e.e. o lythyrau), 
i’ch helpu i wella strwythur eich 
gwaith?  A ydych chi’n gweld y rhain 
yn ddefnyddiol? 
 

 

A ydych chi’n gallu meddwl am 
enghreifftiau lle’r ydych wedi darllen 
ac ysgrifennu adroddiadau, 
cyfarwyddiadau/esboniadau, 
llythyrau ac erthyglau darbwyllol 
mewn pynciau heblaw Saesneg neu 
Gymraeg? 
 

 

A yw pynciau heblaw Saesneg neu 
Gymraeg yn eich helpu i wella eich 
sillafu, eich atalnodi a’r ffordd yr 
ydych yn ysgrifennu brawddegau a 
pharagraffau? 
 

 

A ydych chi’n cael gwaith i’w gwblhau 
ar eich pen eich hun/pennau eich 
hunain yn annibynnol? 
 

 

A ydych chi’n defnyddio’r llyfrgell 
a/neu’r rhyngrwyd neu TGCh ar gyfer 
ymchwil?  A yw hyn mewn gwersi 
penodol neu amser cinio/ar ôl yr 
ysgol?  A ydych chi’n cael unrhyw 
gymorth i chwilio am wybodaeth a 
darllen y wybodaeth? 
 

 

A ydych chi’n defnyddio’r llyfrgell i 
ddewis llyfrau i’w darllen?  A ydych 
chi’n cael eich annog yn yr ysgol i 
ddarllen o ran pleser? 
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Ar gyfer y rhai ar raglenni ymyrraeth: 

A ydych chi’n mwynhau bod ar raglen 
ymyrraeth i gefnogi’ch llythrennedd? 
 
 

 
 

A ydych chi o’r farn eich bod wedi 
gwneud cynnydd da ers dechrau 
cymryd rhan yn y rhaglen? 
 

 
 
 
 
 

A yw’r rhaglen wedi eich helpu i wella 
eich darllen a’ch/neu’ch ysgrifennu? 
 

 
 
 
 
 

A yw unrhyw un o’ch athrawon yn 
defnyddio adnoddau tebyg i’r rhai a 
ddefnyddir yn y rhaglen ymyrraeth 
mewn gwersi eraill i’ch helpu â’ch 
darllen a’ch/neu’ch ysgrifennu? 
 

 
 

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn dilyn rhaglenni ymyrraeth mwyach: 
A wnaeth y rhaglen ymyrraeth eich 
helpu i wella eich medrau mewn 
darllen a/neu ysgrifennu? 
 

 
 
 
 
 

A ydych chi’n credu eich bod yn 
gwneud yr un cynnydd yn defnyddio 
eich medrau darllen a/neu ysgrifennu 
â dysgwyr eraill yn eich dosbarth?  
Os na, pam ddim? 
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Dogfen Arolygu C5 
 
Awgrymiadau ar gyfer cyfweliad gyda’r uwch reolwr sy’n goruchwylio 
llythrennedd/y cydlynydd llythrennedd 
 
Dewiswch y cwestiynau mwyaf priodol yn unol â thrywyddau ymholi: 
 
1.1 Safonau 
 
 A ydych yn gwybod pa mor dda y mae dysgwyr yn gwneud cynnydd, gan 

gynnwys y rhai sy’n cael cymorth targedig neu gymorth ymestynnol? 
 Beth yw effaith polisi llythrennedd yr ysgol wrth helpu dysgwyr i ddatblygu 

medrau yn systematig, dros gyfnod ac mewn ystod eang o gyd-destunau? 
 Pa mor dda y mae pob un o’r staff yn dilyn y polisi hwn a’r gweithdrefnau ar gyfer 

llythrennedd? 
 Faint o wahaniaeth ydych chi’n ei wneud i gynnydd a datblygiad dysgwyr, er 

enghraifft, Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol, cymorth ar gyfer dysgwyr 
ag anghenion medrau sylfaenol, pa mor dda y mae dysgwyr sy’n tangyflawni yn 
dal i fyny â’u cyfoedion? 

 
2.1 Bodloni’r anghenion 
 
 A ydych chi wedi archwilio datblygiad medrau llythrennedd dysgwyr ar draws y 

cwricwlwm i sicrhau bod pynciau yn nodi ac yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr 
ddatblygu eu medrau llythrennedd? 

 Sut ydych chi’n sicrhau bod pob un o’r staff yn gwybod am alluoedd darllen 
gwahanol ddysgwyr, fel bod deunyddiau darllen a thasgau yn cael eu hanelu ar y 
lefel gywir? 

 Sut ydych chi’n nodi ac yn mapio agweddau penodol ar ddarllen ac ysgrifennu 
i’w datblygu yn raddol, fel bod pob un o’r staff yn gwybod pa fedrau fydd yn cael 
eu haddysgu a phryd? 

 A oes unedau gwaith pontio sy’n cysylltu’r gwaith a wnaed ym Mlwyddyn 6 a 
Blwyddyn 7 y mae staff yn ei gynllunio a’i asesu gyda’i gilydd?  A oes digon o 
bwyslais yn cael ei roi ar lythrennedd yn yr unedau gwaith hyn? 

 A ydych chi’n darparu rhaglen dysgu carlam yng nghyfnod allweddol 3 ar gyfer 
pob un o’r dysgwyr y mae eu hoedran darllen yn is na 9.5 oed? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o raglenni i wella safonau mewn darllen ac 
ysgrifennu?  (e.e. rhaglen Dal i Fyny Sgiliau Sylfaenol Cymru, gwefan Rhagori)? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o awduron, beirdd, newyddiadurwyr i helpu 
dysgwyr i ddatblygu eu hysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd go 
iawn? [er enghraifft, trwy Academi, Cyfryngau i Ysgolion (Media 4 Schools)]? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o fentrau i gymell dysgwyr i ddarllen, er 
enghraifft, cysgodi gwobr llyfr Medal Carnegie, ‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’ 
Sgiliau Sylfaenol Cymru, Cwis Llythrennedd TES? 

 
2.2 Addysgu 
 
 A yw staff yn gweithio fel tîm i gefnogi datblygiad medrau llythrennedd? 
 A oes dulliau cyffredin cytûn ar gyfer datblygu medrau llythrennedd dysgwyr?  

Os felly, beth ydyn nhw? 
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 Sut ydych chi’n sicrhau bod pob un o’r staff yn addysgu confensiynau gwahanol 
fathau o ysgrifennu a ddefnyddir yn eu pynciau? 

 Sut ydych chi’n defnyddio gwybodaeth o’r targedau a osodwyd i roi cymorth 
ychwanegol amserol i ddysgwyr nad ydynt yn gwneud cynnydd yn unol â 
disgwyliadau? 

 Sut ydych chi’n cynnwys staff a dysgwyr wrth olrhain cynnydd a chynllunio ar 
gyfer gwella yn y tymor byr a’r tymor hwy? 

 
2.4 Yr amgylchedd dysgu 

 
 Sut mae llyfrgell yr ysgol yn cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd 

dysgwyr? 
 Sut mae TGCh yr ysgol yn cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd dysgwyr? 

 
3.1 Arweinyddiaeth 
 
 A yw’r ysgol wedi penodi aelod o staff i arwain datblygiad medrau llythrennedd? 
 A oes gan yr unigolyn hwn y profiad a’r arbenigedd angenrheidiol mewn addysgu 

llythrennedd? 
 Pa mor dda y caiff y gwaith llythrennedd hwn ei gydlynu a’i reoli? (er enghraifft 

cysylltiadau rhwng gwahanol bynciau wrth ysgrifennu ar gyfer gwahanol 
ddibenion a chynulleidfaoedd; defnyddio geirfa a pholisi marcio cyffredin yn 
gyson; pob un o’r staff yn ystyried darllenadwyedd testunau?) 

 
3.2 Gwella ansawdd 
 

 Sut mae eich cynllun gwella ysgol yn datblygu medrau llythrennedd dysgwyr? 
 Pa mor effeithiol yw eich cynlluniau gweithredu a’ch arfarniadau o gynnydd 

mewn medrau llythrennedd dysgwyr? 
 A oes gennych raglen wedi’i chynllunio’n dda i adolygu ac arfarnu effaith 

mentrau llythrennedd/ y polisi llythrennedd?  A ydych chi’n gofyn safbwyntiau 
dysgwyr ar lythrennedd fel rhan o’r adolygiad hwn? 

 
3.3 Partneriaethau 
 

 A ydych chi’n rhannu gwybodaeth am gyflawniadau llythrennedd ac anghenion 
dysgu blaenorol dysgwyr gydag ysgolion cynradd partner?  Sut caiff y wybodaeth 
hon ei defnyddio i wneud yn siŵr bod dysgwyr yn gwneud y cynnydd gorau 
posibl pan fyddant yn trosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7? 

 
3.4 Rheoli adnoddau 

 
 Pa hyfforddiant proffesiynol y mae staff wedi ymgymryd ag ef i ddatblygu medrau 

llythrennedd dysgwyr? 
 Sut mae hyn wedi cael ei droi yn arfer ysgol gyfan effeithiol?  (er enghraifft 

dangos meini prawf asesu allweddol mewn ystafelloedd dosbarth; rhannu gwaith 
ymhlith staff i arfarnu marcio medrau ysgrifenedig dysgwyr mewn pynciau)? 

 Pa hyfforddiant ydych chi’n ei ddarparu ar gyfer staff cymorth ac anogwyr dysgu 
fel bod ganddynt wybodaeth gadarn am fentrau llythrennedd i helpu cefnogi 
dysgwyr? 
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Dogfen Arolygu C6 
 
Cwestiynau penodol ar lythrennedd ar gyfer cyfweliadau gyda rheolwyr canol 
 
I bob arolygydd eu gofyn i’w rheolwr/rheolwyr canol a ddewiswyd 
 
Dewiswch y cwestiynau mwyaf priodol, yn unol â thrywyddau ymholi: 
 
2.1 Bodloni’r anghenion 
 
 Pa mor dda ydych chi’n gweithio gyda’r cydlynydd llythrennedd i gynllunio 

cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio a gwella eu medrau mewn darllen ac 
ysgrifennu? 

 Pa mor dda ydych chi’n gweithio gyda’r cydlynydd llythrennedd a/neu’r 
arweinydd pwnc Saesneg neu Gymraeg i gytuno ar strategaethau addysgu a 
dysgu cyffredin ar gyfer llythrennedd? 

 A oes ffocws tymhorol ar wella llythrennedd? 
 Pa mor effeithiol yw’r polisi llythrennedd ysgol gyfan mewn gwella medrau 

llythrennedd dysgwyr yn eich maes pwnc? 
 
2.2 Addysgu 
 
 A yw staff yn eich maes pwnc yn deall y ffordd orau o gynorthwyo’r rhai sydd â 

medrau llythrennedd isel? 
 Sut ydych chi’n sicrhau bod eich staff yn addysgu confensiynau gwahanol fathau 

o ysgrifennu a ddefnyddir yn eich pwnc? 
 Sut ydych chi’n atgyfnerthu ac yn gwella’r medrau llythrennedd a ddysgwyd 

mewn gwersi Saesneg neu Gymraeg yn eich pwnc? 
 Pa mor dda ydych chi’n addasu rhaglenni astudio pan fydd dysgwyr yn gweithio 

cryn dipyn islaw lefelau disgwyliedig medrau darllen/ysgrifennu? 
 Sut ydych chi’n sicrhau fod staff eich pwnc yn gweithredu polisi marcio’r ysgol yn 

gyson? 
 
2.3 Cymorth ar gyfer dysgwyr 
 
 Pa mor dda ydych chi’n addasu rhaglenni astudio i ddarparu gwaith ar lefelau 

cryn dipyn yn uwch mewn medrau darllen/ysgrifennu ar gyfer dysgwyr mwy abl a 
dawnus, i ymateb i fwy o her?  (ymestyn ehangder a manylder astudiaethau yn 
ogystal â darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu annibynnol)? 

 A ydych chi’n ymwybodol o’r strategaethau addysgu a dysgu a’r adnoddau a 
ddefnyddir yn y rhaglenni ymyrraeth llythrennedd?  A ydych chi’n defnyddio 
strategaethau ac adnoddau tebyg yn eich gwersi? 
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Dogfen Arolygu C7 
 
Awgrymiadau i’r arolygydd lleyg ar gyfer llythrennedd 
 
Dylech gyfweld â’r llyfrgellydd/uwch athro sy’n gyfrifol am adnoddau 
 
2.4 Yr amgylchedd dysgu 
 
Adnoddau darllen 
 
 Gofynnwch am ystod yr adnoddau darllen sydd ar gael i bob un o’r dysgwyr – a 

oes ystod eang o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth nad ydynt yn llyfrau, gan 
gynnwys deunydd ffeithiol a deunydd y cyfryngau, yn apelio at fechgyn yn 
ogystal â merched? 

 Pa feini prawf a ddefnyddir i brynu adnoddau?   
 
Defnyddio’r llyfrgell 
 
 Pa mor aml y mae dysgwyr yn defnyddio’r llyfrgell ar gyfer ymchwilio ac o ran 

mwynhad? 
 A yw staff ym mhob maes pwnc yn defnyddio’r llyfrgell i ymestyn y gwaith a wna 

dysgwyr yn y dosbarth? 
 Pa gymorth ydych chi’n ei roi i ddysgwyr ddod o hyd i wybodaeth a darllen? 
 Sut caiff y llyfrgell ei defnyddio y tu allan i oriau gwersi? 
 A yw’r llyfrgell yn ymwneud yn rheolaidd ac yn llwyddiannus â chefnogi a 

hyrwyddo mentrau’r ysgol i gymell dysgwyr i ddarllen a datblygu eu medrau 
llythrennedd? (er enghraifft clybiau gwaith cartref, cylchoedd darllen, cysgodi 
gwobr llyfr Medal Carnegie, ‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’ Sgiliau Sylfaenol Cymru, 
Cwis Llythrennedd TES, a grwpiau awduron ifanc)?  

 A yw’r llyfrgell wedi’i chysylltu â gwasanaethau llyfrgell lleol neu’n cael ei 
defnyddio gan y gymuned ehangach? 

 
Yn ystod taith o amgylch yr ysgol  
 
 A yw adeiladau’r llyfrgell yn ddeniadol ac yn hygyrch i ddysgwyr yn ystod oriau 

ysgol a’r tu hwnt iddynt? 
 Arsylwch mewn ystafelloedd dosbarth ac yn y coridorau i farnu pa mor dda y 

mae’r amgylchedd yn dathlu ac yn hyrwyddo medrau llythrennedd (e.e. trwy 
arddangosiadau o eirfa sy’n benodol i bwnc, ymatebion wedi’u modelu ar gyfer 
tasgau ysgrifennu). 

 
Llythrennedd ysgol gyfan: cwestiynau y gallai’r ACof/arolygydd arweiniol eu 
gofyn ar gyfer 2.1.2 a 3.1 
 
 A oes gennych ddealltwriaeth dda o lefelau llythrennedd dysgwyr fel bod 

deunyddiau darllen yn cael eu hanelu ar y lefel gywir i fodloni anghenion a 
diddordebau pob un o’r dysgwyr? 

 Pa mor effeithiol yw eich cysylltiadau ag arweinwyr pwnc a’r cydlynydd 
llythrennedd i sicrhau bod adnoddau darllen yn addas ar gyfer pob un o’r 
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dysgwyr ac yn eu helpu i wneud cynnydd? 
 Beth yw eich cysylltiad â pholisi a strategaethau llythrennedd yr ysgol?  A yw’r 

llyfrgell yn ganolog i ymdrech yr ysgol i feithrin darllen o ran pleser ac ar gyfer 
dysgu? 

 
Dogfen Arolygu G1 
 
Awgrymiadau ar gyfer cyfweliad gyda’r uwch reolwyr sy’n goruchwylio 
llythrennedd/cydlynydd llythrennedd  
 
Dewiswch y cwestiynau mwyaf priodol yn unol â thrywyddau ymholi: 
 
1.1 Safonau 
 
 A ydych yn gwybod pa mor dda y mae dysgwyr yn gwneud cynnydd, gan 

gynnwys y rhai sy’n cael cymorth targedig neu gymorth ymestynnol? 
 Beth yw effaith polisi llythrennedd yr ysgol wrth helpu dysgwyr i ddatblygu 

medrau yn systematig, dros gyfnod ac mewn ystod eang o gyd-destunau? 
 Pa mor dda y mae pob un o’r staff yn dilyn y polisi hwn a’r gweithdrefnau ar gyfer 

llythrennedd? 
 Faint o wahaniaeth ydych chi’n ei wneud i gynnydd a datblygiad dysgwyr? (er 

enghraifft, Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol, cymorth ar gyfer dysgwyr 
ag anghenion medrau sylfaenol, pa mor dda y mae dysgwyr sy’n tangyflawni yn 
dal i fyny â’u cyfoedion)? 

 
2.1 Bodloni’r anghenion 
 
 A ydych chi wedi archwilio datblygiad medrau llythrennedd dysgwyr ar draws y 

cwricwlwm i sicrhau bod pynciau yn nodi ac yn darparu cyfleoedd i ddysgwyr 
ddatblygu eu medrau llythrennedd? 

 Sut ydych chi’n sicrhau bod pob un o’r staff yn gwybod am alluoedd darllen 
gwahanol ddysgwyr, fel bod deunyddiau darllen a thasgau yn cael eu hanelu ar y 
lefel gywir? 

 
2.2 Addysgu 
 
 A yw staff yn gweithio fel tîm i gefnogi datblygiad medrau llythrennedd? 
 A oes dulliau cyffredin cytûn ar gyfer datblygu medrau llythrennedd dysgwyr?  

Os felly, beth ydyn nhw? 
 Sut ydych chi’n cynnwys staff a dysgwyr wrth olrhain cynnydd a chynllunio ar 

gyfer gwella yn y tymor byr a’r tymor hwy? 
 
2.4 Yr amgylchedd dysgu 
 
 Sut mae llyfrgell yr ysgol yn cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd 

dysgwyr? 
 Sut mae TGCh yr ysgol yn cyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd dysgwyr? 
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3.1 Arweinyddiaeth 
 
 A yw’r ysgol wedi penodi aelod o staff i arwain datblygiad medrau llythrennedd? 
 A oes gan yr unigolyn hwn y profiad a’r arbenigedd angenrheidiol mewn addysgu 

llythrennedd? 
 Pa mor dda y caiff y gwaith llythrennedd hwn ei gydlynu a’i reoli? (er enghraifft 

cysylltiadau rhwng pynciau wrth ysgrifennu ar gyfer gwahanol ddibenion a 
chynulleidfaoedd; defnyddio geirfa a pholisi marcio cyffredin yn gyson; a yw pob 
un o’r staff yn ystyried darllenadwyedd testunau)? 

 
3.2 Gwella ansawdd 
 
 Sut mae eich cynllun gwella ysgol yn datblygu medrau llythrennedd dysgwyr? 
 Pa mor effeithiol yw eich cynlluniau gweithredu a’ch arfarniadau o gynnydd 

mewn medrau llythrennedd dysgwyr? 
 
3.4 Rheoli adnoddau 
 
 Pa hyfforddiant proffesiynol y mae staff wedi ymgymryd ag ef i ddatblygu medrau 

llythrennedd dysgwyr? 
 Sut mae hyn wedi cael ei droi yn arfer ysgol gyfan effeithiol?  (er enghraifft 

dangos meini prawf asesu allweddol mewn ystafelloedd dosbarth; rhannu gwaith 
ymhlith staff i arfarnu marcio medrau ysgrifenedig dysgwyr mewn pynciau)? 

 
Ar gyfer ysgolion i brofi arfer sy’n arwain y sector: cwestiynau ychwanegol i’w 
dewis, yn unol â thrywyddau ymholi 
 
2.1 Bodloni’r anghenion 
 
 Sut ydych chi’n nodi ac yn mapio agweddau penodol ar ddarllen ac ysgrifennu 

i’w datblygu yn raddol, fel bod pob un o’r staff yn gwybod pa fedrau fydd yn cael 
eu haddysgu a phryd? 

 A oes unedau gwaith pontio sy’n cysylltu’r gwaith a wnaed ym Mlwyddyn 6 a 
Blwyddyn 7 y mae staff yn ei gynllunio a’i asesu gyda’i gilydd?  A oes digon o 
bwyslais yn cael ei roi ar lythrennedd yn yr unedau gwaith hyn? 

 A ydych chi’n darparu rhaglen dysgu carlam yng nghyfnod allweddol 3 ar gyfer 
pob un o’r dysgwyr y mae eu hoedran darllen yn is na 9.5 oed? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o raglenni i wella safonau mewn darllen ac 
ysgrifennu?  (e.e. rhaglen Dal i Fyny Sgiliau Sylfaenol Cymru, gwefan Rhagori)? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o awduron, beirdd, newyddiadurwyr i helpu 
dysgwyr i ddatblygu eu hysgrifennu ar gyfer dibenion a chynulleidfaoedd go 
iawn? (er enghraifft trwy Academi, Cyfryngau i Ysgolion (Media 4 Schools))? 

 A ydych chi’n gwneud defnydd da o fentrau i gymell dysgwyr i ddarllen? (er 
enghraifft, cysgodi gwobr llyfr Medal Carnegie, ‘Darllenwch Filiwn o Eiriau’ 
Sgiliau Sylfaenol Cymru, Cwis Llythrennedd TES)? 

 
2.2 Addysgu 
 
 Sut ydych chi’n sicrhau bod pob un o’r staff yn addysgu confensiynau gwahanol 

fathau o ysgrifennu a ddefnyddir yn eu pynciau? 
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 Sut ydych chi’n defnyddio gwybodaeth o’r targedau a osodwyd i roi cymorth 
ychwanegol amserol i ddysgwyr nad ydynt yn gwneud cynnydd yn unol â 
disgwyliadau? 

 
3.2 Gwella ansawdd 
 
 A oes gennych raglen wedi’i chynllunio’n dda i adolygu ac arfarnu effaith 

mentrau llythrennedd/ y polisi llythrennedd?  A ydych chi’n gofyn safbwyntiau 
dysgwyr ar lythrennedd fel rhan o’r adolygiad hwn? 

 
3.3 Partneriaethau 
 
 A ydych chi’n rhannu gwybodaeth am gyflawniadau llythrennedd ac anghenion 

dysgu blaenorol dysgwyr gydag ysgolion cynradd partner?  Sut caiff y wybodaeth 
hon ei defnyddio i wneud yn siŵr bod dysgwyr yn gwneud y cynnydd gorau 
posibl pan fyddant yn trosglwyddo o Flwyddyn 6 i Flwyddyn 7? 

 
3.4 Rheoli adnoddau 
 
 Pa hyfforddiant ydych chi’n ei ddarparu ar gyfer staff cymorth ac anogwyr dysgu 

fel bod ganddynt wybodaeth gadarn am fentrau llythrennedd i helpu cefnogi 
dysgwyr? 
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Atodiad 1:  Canllaw ar gyfer deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a lefelau’r 
cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer darllen 

 
 

DCS 1 Bydd plant yn fwyfwy awyddus i ymuno ag eraill mewn rhigymau, caneuon a 
symudiadau.  Byddant yn dechrau dilyn storïau a ddarllenir iddynt ac yn dechrau 
ymateb yn briodol. 

DCS 2 Bydd plant yn gwrando ar storïau a rhigymau a byddant yn mynegi peth 
mwynhad a diddordeb.  Bydd plant yn edrych ar lyfrau gydag oedolyn neu heb 
oedolyn a byddant yn dangos diddordeb yn eu cynnwys.  Byddant yn dechrau 
dilyn storïau trwy edrych ar y lluniau a byddant yn gwahaniaethu rhwng print a 
lluniau. 

DCS 3 Gyda chymorth, bydd plant yn ailadrodd caneuon a rhigymau neu’n eu dysgu ar 
eu cof.  Bydd plant yn trin llyfrau fel pe baent yn eu darllen ac yn siarad am eu 
cynnwys.  Byddant yn dechrau deall bod gwyddor yn sail i waith darllen ac 
ysgrifennu a bod seiniau ac ystyr yn perthyn i symbolau ysgrifenedig. 

DCS 4 Bydd plant yn adnabod geiriau cyfarwydd mewn testunau syml ac, 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 thestunau ffeithiol, a bydd angen cymorth arnynt weithiau. 

CC L1 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. 

DCS 5 Bydd plant yn darllen testunau syml yn gywir, ar y cyfan.  Byddant yn dangos 
dealltwriaeth o ddigwyddiadau neu syniadau pwysig mewn storïau, cerddi a 
deunydd ffeithiol, ac yn mynegi barn yn eu cylch.  Byddant yn defnyddio ystod o 
strategaethau wrth ddarllen geiriau anghyfarwydd a chadarnhau ystyr. 

CC L2 Bydd disgyblion yn darllen testunau syml yn gywir, ar y cyfan, ac yn dangos 
dealltwriaeth.  Byddant yn mynegi barn ynghylch digwyddiadau neu syniadau 
pwysig.  Byddant yn defnyddio mwy nag un strategaeth (ffonig, graffig, 
cystrawennol a chyd-destunol) wrth ddarllen geiriau anghyfarwydd a chadarnhau 
ystyr. 

DCS 6 Bydd plant yn darllen ystod o destunau â chywirdeb, rhuglder a phwyslais 
cynyddol.  Byddant yn darllen yn annibynnol, gan ddefnyddio strategaethau 
priodol i gadarnhau ystyr.  Byddant yn ymateb i destunau ac yn mynegi hoffterau.  
Byddant yn dangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau ac yn siarad am fanylion 
pwysig.  Byddant yn defnyddio eu gwybodaeth am yr wyddor i ddod o hyd i lyfrau 
a gwybodaeth. 

CC L3 Bydd y disgyblion yn darllen ystod o destunau yn rhugl ac yn gywir.  Byddant 
yn gallu defnyddio strategaethau priodol i ddarllen yn annibynnol a phennu 
ystyr. Wrth ymateb i destunau llenyddol a rhai nad ydynt yn llenyddol, 
byddant yn dangos dealltwriaeth o’r prif bwyntiau ac yn mynegi hoffterau.  
Byddant yn defnyddio eu gwybodaeth am yr wyddor i ddod o hyd i lyfrau a 
gwybodaeth. 

CC L4 Wrth ymateb i destunau, bydd disgyblion yn dangos dealltwriaeth o syniadau, 
themâu, digwyddiadau a chymeriadau arwyddocaol, a byddant yn dechrau 
casglu a diddwytho.  Byddant yn cyfeirio at y testun wrth esbonio eu barn.  
Byddant yn dod o hyd i syniadau a gwybodaeth am bwnc penodol o fwy nag un 
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ffynhonnell, ac yn eu defnyddio’n effeithiol.  
CC L5 Bydd disgyblion yn dangos dealltwriaeth o ystor eang o destunau, gan ddethol 

pwyntiau hanfodol a chasglu a diddwytho, lle bo hynny’n briodol.  Wrth ymateb, 
byddant yn amlygu’r nodweddion, themâu a’r cymeriadau allweddol ac yn dewis 
geiriau, ymadroddion, delweddau a gwybodaeth arall i ategu eu barn.  Byddant 
yn adalw ac yn coladu gwybodaeth o ystod o ffynonellau. 

 
 
Canllaw ar gyfer deilliannau’r Cyfnod Sylfaen a lefelau’r cwricwlwm 
cenedlaethol ar gyfer ysgrifennu 
 
 

DCS 1 Bydd plant yn dechrau tynnu lluniau gan ddefnyddio’r llaw sydd orau ganddynt 
ac yn arbrofi â gwneud marciau.  

DCS 2 Bydd plant yn rhoi cynnig ar ddefnyddio amrywiaeth o offer i wneud marciau a 
siapiau ar bapur neu ddeunydd arall priodol. 

DCS 3 Bydd plant yn dal offer ysgrifennu’n briodol, yn gwahaniaethu rhwng llythrennau 
ac yn dechrau ysgrifennu mewn modd confensiynol.  

DCS 4 Bydd gwaith ysgrifenedig plant yn cyfleu ystyr trwy gyfrwng geiriau ac 
ymadroddion syml.  Yn eu gwaith darllen ac ysgrifennu, byddant yn dechrau 
dangos dealltwriaeth o’r modd y mae brawddegau’n gweithio.  Bydd plant yn 
ysgrifennu llythrennau sydd wedi’u ffurfio’n glir ac yn wynebu’r cyfeiriad cywir.  
Byddant yn dechrau deall y gwahanol ddibenion a swyddogaethau sy’n perthyn i 
iaith ysgrifenedig. 

CC L1 Bydd gwaith ysgrifenedig disgyblion yn cyfleu ystyr trwy gyfrwng geiriau ac 
ymadroddion syml.  Yn eu gwaith darllen ac ysgrifennu, bydd disgyblion yn 
dechrau dangos ymwybyddiaeth o’r modd y caiff atalnodau llawn eu defnyddio.  
Fel arfer, bydd llythrennau wedi’u ffurfio’n gywir ac yn wynebu’r cyfeiriad cywir. 

DCS 5 Bydd gwaith ysgrifenedig plant yn cyfleu ystyr.  Byddant yn defnyddio geirfa 
briodol a diddorol, gan ddangos peth ymwybyddiaeth o’r darllenydd.  Bydd 
syniadau’n cael eu datblygu’n aml ar ffurf dilyniant o frawddegau cysylltiedig, a 
bydd priflythrennau ac atalnodau llawn yn cael eu defnyddio â rhywfaint o 
gysondeb.  Bydd geiriau syml yn cael eu sillafu’n gywir, fel rheol, ond os byddant 
wedi’u sillafu’n anghywir, byddant yn ddealladwy o safbwynt ffonig.  O ran 
llawysgrifen, bydd llythrennau’n cael eu ffurfio’n gywir a byddant yn gyson o ran 
maint. 

CC L2  Bydd gwaith ysgrifenedig disgyblion yn cyfleu ystyr mewn ffurfiau traethiadol 
ac anhraethiadol, gan ddefnyddio geirfa briodol a diddorol, a dangos peth 
ymwybyddiaeth o’r darllenydd.  Bydd syniadau’n cael eu datblygu’n aml ar 
ffurf dilyniant o frawddegau, sy’n cael eu diffinio â phriflythrennau ac 
atalnodau llawn ambell waith.  Fel arfer, bydd geiriau unsill wedi’u sillafu’n 
gywir ac, os byddant yn anghywir, byddant yn ddealladwy o safbwynt ffonig.  
O ran llawysgrifen, bydd llythrennau’n cael eu ffurfio’n gywir a byddant yn 
gyson o ran maint. 

DCS 6 Bydd gwaith ysgrifenedig plant yn aml yn drefnus, yn ddychmygus ac yn glir.  
Bydd prif nodweddion gwahanol ffurfiau o ysgrifennu’n cael eu defnyddio’n 
briodol.  Bydd geiriau’n cael eu dewis er mwyn sicrhau amrywiaeth, diddordeb ac 
effaith.  Bydd yr atalnodi’n gywir, ar y cyfan.  Bydd y sillafu’n gywir, fel rheol.  
Bydd y plant yn cynhyrchu llawysgrifen ddarllenadwy. 
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CC L3 Bydd gwaith ysgrifenedig disgyblion yn aml yn drefnus, yn ddychmygus ac yn 
glir.  Bydd prif nodweddion gwahanol ffurfiau o ysgrifennu’n cael eu 
defnyddio’n briodol, gan ddechrau eu haddasu ar gyfer gwahanol ddarllenwyr.  
Bydd dilyniannau o frawddegau yn ymestyn syniadau’n rhesymegol a bydd 
geiriau’n cael eu dewis er mwyn sicrhau amrywiaeth, diddordeb ac effaith.  
Bydd strwythur gramadegol sylfaenol brawddegau yn gywir, fel rheol.  Bydd 
sillafu’n gywir, fel rheol, gan gynnwys geiriau lluosill cyffredin.  Bydd atalnodau 
i ddangos brawddegau – atalnodau llawn, priflythrennau a gofynodau – yn 
cael eu defnyddio’n gywir.  Bydd llawysgrifen wedi’i chysylltu ac yn 
ddarllenadwy. 

CC L4 Bydd gwaith ysgrifenedig disgyblion mewn ystod o ffurfiau yn fywiog ac yn 
ystyrlon.  Yn aml, bydd syniadau’n cael eu cynnal a’u datblygu mewn modd 
diddorol a’u trefnu’n briodol i’r diben ac ar gyfer y darllenydd.  Yn aml, bydd 
dewisiadau o ran geirfa yn fentrus a bydd geiriau’n cael eu defnyddio ar gyfer 
effaith.  Bydd disgyblion yn dechrau ymestyn ystyr gan ddefnyddio 
brawddegau sy’n ramadegol gymhleth mewn paragraffau.  Yn gyffredinol, 
bydd sillafu, gan gynnwys geiriau lluosill sy’n dilyn patrymau rheolaidd, yn 
gywir.  Bydd atalnodau  llawn, priflythrennau a gofynodau yn cael eu 
defnyddio’n gywir, a bydd disgyblion yn dechrau defnyddio atalnodau mewn 
brawddegau, gan gynnwys dyfynodau.  Bydd arddull llawysgrifen yn rhugl, yn 
gysylltiedig ac yn ddarllenadwy. 

CC L5 Bydd gwaith ysgrifenedig disgyblion yn amrywiol ac yn ddiddorol, gan gyfleu 
ystyr yn glir  mewn ystod o ffurfiau ar gyfer gwahanol ddarllenwyr, gan 
ddefnyddio arddull fwy ffurfiol, lle bo hynny’n briodol.  Bydd dewisiadau o ran 
geirfa yn ddychmygus a bydd geiriau’n cael eu defnyddio’n fanwl gywir.  Bydd 
brawddegau syml a chymhleth yn cael eu trefnu mewn paragraffau.  Fel rheol, 
bydd geiriau â phatrymau rheolaidd cymhleth yn cael eu sillafu’n gywir.  Fel 
rheol, bydd ystod o atalnodau, gan gynnwys comas, collnodau a dyfynodau, 
yn cael eu defnyddio’n gywir.  Bydd llawysgrifen yn glir, yn rhugl ac wedi’i 
chysylltu, a bydd yn cael ei haddasu ar gyfer ystod o dasgau, lle bo hynny’n 
briodol. 
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Atodiad 2:  Llinellau dilyniant eang yn nisgrifiadau lefelau’r 
cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer darllen 

 
 
Darllen 
testunau 
mwyfwy 
anodd gan 
ddefnyddio 
ystod o 
strategaethau 
darllen 

Un o’r arwyddion arwyddocaol o gynnydd mewn darllen (lefelau 1 i 
3) yw’r gallu cynyddol i ddarllen yn annibynnol a gwneud synnwyr o’r 
testun, y tu hwnt i ddatgodio.  Nid yn unig y caiff datblygu 
annibyniaeth mewn darllen ei nodweddu gan ddarllen heb gymorth, 
ond hefyd o ran dewis strategaethau darllen priodol.  Hefyd, bydd 
dilyniant trwy’r lefelau i’w weld yn hyder y disgyblion o ran deall 
testunau sy’n fwy heriol o ran eu hyd, cymhlethdod yr iaith a 
soffistigeiddrwydd y syniadau. 
 

Ymateb i 
destun, gan 
gynnwys 
dadansoddi 
ac arfarnu 

Yn y cyfnodau cynnar, caiff ymatebion disgyblion i’w hamrediad 
darllen eu nodweddu gan lefel eu hoffterau personol, fel hoff bethau 
neu gasbethau syml (lefelau 1 i 3) ac, yn aml, mae cynnydd i’w weld 
yn eu gallu i ategu’r hoffterau hyn trwy gyfeirio at y testunau y maent 
wedi’u darllen (lefelau 4 i 6).  O hyn, mae’r gallu i adnabod, dewis ac 
ymateb i brif nodweddion testunau yn datblygu (lefelau 5 i 6), ac yna 
dangos gwerthfawrogiad beirniadol o’r hyn y maent wedi’i ddarllen 
(lefel 6 i Berfformiad Eithriadol). 
 

Darllen er 
gwybodaeth 

Mae angen darllen er gwybodaeth ym mhob cyfnod allweddol, ac 
mae mwy o alw i’w weld yn y cynnydd o ddod o hyd i wybodaeth at 
ddiben penodol (lefelau 3 a 4), i’r chasglu a’i chyfosod at wahanol 
ddibenion (lefelau 5 a 6), ac yna defnyddio’r deunydd hwn 
ymhellach (lefel 7 i Berfformiad Eithriadol).  Wrth ddarllen at y 
dibenion hyn (o lefel 4), bydd disgyblion yn datblygu ac yn dethol 
strategaethau dysgu priodol, er enghraifft, brasddarllen a bwrw 
golwg.  Mae’r lefel gynyddol hon o anhawster a’r ystod o destunau 
yn cyfrannu at yr her sy’n cael ei hamlinellu yn y lefelau uwch. 
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Disgrifiadau lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol 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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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 
Eithriadol 

Bydd y disgyblion yn ymateb yn hyderus a chydag aeddfedrwydd i 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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Llinellau dilyniant eang yn nisgrifiadau lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ysgrifennu 
 
Defnyddio 
medrau 
mewn 
ysgrifennu 

O lefel 1, bydd disgyblion yn datblygu rheolaeth dros brosesau corfforol ysgrifennu 
a thros gonfensiynau iaith ysgrifenedig, gan gynnwys sillafu ac atalnodi.  Caiff 
gwybodaeth am gonfensiynau ei dangos, er enghraifft, mewn defnyddio atalnodi’n  
 
gyntaf i ddiffinio geiriau a brawddegau (o lefel 2), yna i ddangos ymraniadau yn y 
frawddeg (o lefel 4), ac yna defnyddio’r ystod lawn o atalnodau yn ddetholus ac yn 
fwyfwy cywir, er mwyn eglurder ac effaith (lefel 5 i Berfformiad Eithriadol).  Mae 
dealltwriaeth gynnar, bwysig o sillafu yn ymwneud â chyfresi o lythrennau a’r 
berthynas rhwng seiniau a symbolau (lefel 1).  Yna, bydd disgyblion yn adeiladu ar 
y ddealltwriaeth hon i sillafu geiriau mwyfwy cymhleth (lefelau 2 i 5).  Mae 
annibyniaeth mewn sillafu i’w gweld yng ngallu’r disgyblion i sillafu geiriau 
anghyfarwydd (lefel 6 i Berfformiad Eithriadol), ac i wirio’r hyn y maent yn ei 
ysgrifennu. 
 

Rheoli 
gwahanol 
ffurfiau o 
destun 
ysgrifenedig 

Mae dealltwriaeth gynyddol disgyblion o’r modd y caiff testunau eu trefnu i’w gweld 
yn eu gallu i amrywio eu geirfa, y modd y maent yn llunio brawddegau a ffurfio 
testunau’n gyffredinol at amrywiaeth o ddibenion (o Lefel 2).  Yn gynyddol, bydd 
gwaith disgyblion yn dangos cymhwysedd a hyblygrwydd cyffredinol ar draws ystod 
o ffurfiau ac arddulliau. 
 
Yn y lefelau cynnar, bydd disgyblion yn dysgu sut i ddefnyddio prif nodweddion 
gwaith ysgrifenedig traethiadol ac anhraethiadol (lefel 1 a 2).  Yna, daw ystod y 
ffurfiau’n fwy eang a bydd disgyblion yn eu defnyddio’n fwy hyderus (lefelau 3 a 4).  
Ar y lefelau uwch, bydd disgyblion yn dangos rheolaeth ar ystod o dechnegau 
traethiadol ac yn gallu mabwysiadu arddulliau sy’n nodweddiadol o ysgrifennu 
ffurfiol neu amhersonol (lefel 5 i Berfformiad Eithriadol). 
 

Addasu ar 
gyfer ystyr 
ac effaith 

Yn y disgrifiadau o’r lefelau ar gyfer ysgrifennu, ar bob lefel, mae effaith gwaith 
ysgrifenedig a’i ddiddordeb i’r darllenydd yn arwyddocaol.  Mae’r thema hon yn 
parhau wrth asesu ansawdd gwaith ysgrifenedig disgyblion, yn gyffredinol, ac yn 
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cysylltu â’r cyfleoedd i ysgrifennu ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd a dibenion, fel 
sy’n cael ei amlinellu yn y rhaglen astudio.  Bydd gallu disgyblion i ddefnyddio ac 
addasu eu geirfa, gramadeg ac arddull gyffredinol yn ymwneud â graddau’r her yn y 
dasg, ei bwriad a’r darllenwyr dealledig. 
 

 
Disgrifiadau lefel y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ysgrifennu 
 
Lefel 1 Bydd y disgyblion yn cyfathrebu drwy ysgrifennu geiriau, ymadroddion ac ambell 

frawddeg gan ddechrau dangos ymwybyddiaeth o sut i ddefnyddio atalnod llawn. Fel 
rheol, caiff llythrennau eu ffurfio’n glir a’u cyfeirio’n gywir. Byddant yn dechrau deall 
gwahanol ddibenion a swyddogaethau iaith ysgrifenedig. 
 

Lefel 2 Bydd gwaith ysgrifenedig y disgyblion yn cyfleu ystyr. Byddant yn defnyddio geirfa 
addas a diddorol sy’n dangos rhywfaint o ymwybyddiaeth o’r darllenydd a’r ffurf. Yn 
fynych caiff syniadau eu datblygu mewn cyfres o frawddegau cysylltiedig. Byddant 
yn defnyddio priflythrennau ac atalnodau llawn gyda pheth cysondeb. O ran 
llawysgrifen, bydd y llythrennau wedi’u ffurfio’n gywir ac yn gyson o ran maint ac fe’u 
defnyddir yn unol â chonfensiwn. 
 

Lefel 3 Bydd y disgyblion fel arfer yn ysgrifennu’n glir ac yn drefnus mewn ffurf greadigol a 
ffeithiol ar amrywiaeth o destunau. Byddant yn dangos peth gafael ar ffurf a 
dilyniant, yn datblygu syniadau’n synhwyrol, yn amrywio peth ar eu brawddegau, ac 
yn addasu eu gwaith ar adegau i bwrpas y darllenydd. Byddant yn dechrau creu 
effeithiau drwy ddethol geiriau addas i’r pwrpas. Bydd y disgyblion yn cynhyrchu 
cystrawennau a brawddegau sylfaenol yn weddol gywir, ac yn defnyddio atalnodi – 
priflythyren, gofynnod, collnod ac atalnod llawn – yn gywir ar y cyfan. Byddant yn 
sillafu’r mwyafrif o’r geiriau strwythur a geiriau sylfaenol y pynciau a drafodir yn 
gywir. Bydd y llawysgrifen yn ddarllenadwy a chaiff y gwaith ei gyflwyno’n briodol. 
 

Lefel 4 Bydd y disgyblion yn ysgrifennu’n feddylgar a dychmygus gan ddangos gafael eithaf 
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sicr ar ffurf. Mynegir barn yn syml ac yn aml byddant yn cynnal ac yn datblygu 
syniadau yn ddiddorol. Yn aml, byddant yn dangos gwreiddioldeb wrth ddethol 
geiriau ac ymadroddion i greu effeithiau. Defnyddiant gystrawennau mwy amrywiol a 
chymhleth yn weddol gywir. Bydd y disgyblion yn defnyddio paragraffau i gyflwyno’u 
gwaith yn drefnus ac mewn dilyniant i bwrpas y darllenydd. Byddant yn sillafu’r 
mwyafrif o’r geiriau sydd o fewn eu profiad yn gywir gan ysgrifennu geiriau yn eu  
 
ffurf ysgrifenedig safonol lle bo’n briodol a threiglo’n gywir ar adegau. Byddant yn 
defnyddio priflythyren, gofynnod ac atalnod llawn yn gywir ac yn dechrau atalnodi o 
fewn brawddeg gan ddefnyddio collnod a dyfynodau pan fo’u hangen. Bydd 
llawysgrifen yn glir, a byddant yn ysgrifennu’n rhwydd, gan addasu’r cyflwyniad yn ôl 
y dasg lle bo hynny’n briodol. 
 

Lefel 5 Bydd y disgyblion yn ysgrifennu’n glir, yn amrywiol ac yn ddiddorol i amrywiaeth o 
bwrpasau, gan ddangos sylwgarwch, dychymyg a gafael sicr ar ffurf. Byddant yn 
mynegi barn ac yn ei chefnogi ag ambell reswm. Yn aml, byddant yn dangos 
gwreiddioldeb wrth ddethol geiriau ac ymadroddion, gan ystyried pwnc, pwrpas, a 
natur y gynulleidfa. Bydd eu gwaith yn cynnwys paragraffau ac ystod o 
gystrawennau ac ymadroddion sy’n weddol gywir a Chymraeg eu naws. Bydd y 
disgyblion yn atalnodi ac yn treiglo’n gywir fel rheol. Byddant yn defnyddio’u 
gwybodaeth o reolau sillafu er mwyn sillafu’n gywir. Bydd y gwaith yn ddarllenadwy 
ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol. 
 

Lefel 6 Bydd gwaith ysgrifennu’r disgyblion yn denu ac yn cynnal diddordeb y darllenydd 
drwy’r dewis bwriadol o eirfa, ymadroddion a ffurfiau brawddegol wrth ddatblygu 
disgrifiadau, syniadau a dadleuon.  Byddant yn cyflwyno gwybodaeth at wahanol 
ddibenion ac yn mynegi barn gan ddatblygu rhai pwyntiau i gefnogi safbwynt. 
Byddant yn defnyddio arddull, iaith a chywair addas i’r ffurf yn briodol.  Bydd 
ganddynt afael eithaf sicr ar gystrawen gywir ac idiom naturiol Gymraeg.  Byddant 
yn treiglo ac yn sillafu – gan gynnwys geiriau afreolaidd – yn gywir fel rheol.  
Defnyddir ystod o atalnodi er mwyn egluro’r ystyr a threfnir syniadau mewn 
paragraffau. Bydd y gwaith yn ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol. 
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Lefel 7 Bydd y disgyblion yn ysgrifennu’n hyderus ac yn dewis arddull briodol mewn 
amrywiaeth eang o ffurfiau.  Byddant yn dangos gallu cyson i ddefnyddio 
nodweddion a chonfensiynau ysgrifennu naratif ac ysgrifennu ffeithiol.  Mewn naratif, 
byddant yn datblygu’r cymeriadau a’r sefyllfaoedd, ac wrth ysgrifennu’n ffeithiol bydd 
eu syniadau’n drefnus ac yn gydlynus.  Byddant yn cynnal dadleuon gan gynnig 
tystiolaeth i gefnogi eu barn. Defnyddir ystod o strwythurau brawddeg yn gywir ac yn 
effeithiol.  Mae’r sillafu yn gywir, yn cynnwys sillafu geiriau cymhleth afreolaidd.  
Defnyddir paragraffu ac atalnodi cywir i gael eglurder ac effaith.  Bydd y gwaith yn 
ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol. 
 

Lefel 8 Bydd gwaith ysgrifennu’r disgyblion yn dangos dyfnder, dawn a gwreiddioldeb. 
Byddant yn dangos y gallu i ddefnyddio’r mwyafrif o’r ffurfiau creadigol yn effeithiol 
ac yn hyderus, gan amrywio’r arddull a’r cywair yn ôl pwrpas y dasg.  Wrth 
ysgrifennu naratif, byddant yn datblygu’r cymeriadau a’r sefyllfaoedd, ac wrth 
ysgrifennu’n ffeithiol bydd eu syniadau’n drefnus, yn gydlynus ac yn gynnil.  Byddant 
yn adeiladu eu dadleuon, gan gynnig tystiolaeth yn gyson.  Bydd eu hiaith yn 
gyfoethog ac yn gywir a bydd ganddynt afael dda ar ramadeg, atalnodi, sillafu a 
pharagraffu. Bydd y gwaith yn ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol. 
 

Perfformiad 
Eithriadol 

Bydd y disgyblion yn ysgrifennu’n dreiddgar ac yn gynnil gan ddefnyddio ystod o 
arddulliau a ffurfiau yn ddeheuig gan gynnal diddordeb y darllenydd.  Byddant yn 
datblygu ac yn cynnal eu syniadau a’u dadleuon yn rhesymegol ac yn eglur, ac yn 
trin testunau dychmygus a ffeithiol ar dopigau ymestynnol mewn dull manwl a 
threfnus.  Dangosant gyfoeth o adnoddau iaith a ddefnyddir yn gywir a chydag 
aeddfedrwydd i sicrhau rhuglder eu harddull.  Bydd y paragraffau wedi’u strwythuro 
a’u cysylltu’n ofalus, gan gyfrannu at eglurder a threfn y darn fel cyfanwaith.  Bydd y 
gwaith yn ddarllenadwy ac wedi’i gyflwyno’n effeithiol. 
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Atodiad 3:  Trosolwg o arfer dda yn y ddarpariaeth ar gyfer 
llythrennedd 

 
 
Mae cynllunio cwricwlaidd da ar gyfer iaith, llythrennedd a chyfathrebu yn y 
Cyfnod Sylfaen ac mewn Cymraeg/Saesneg mewn ysgolion cynradd ac 
uwchradd i’w weld lle: 
 
 mae dysgu ac addysgu llefaredd, darllen ac ysgrifennu wedi’u hymgorffori mewn 

cynllun gwaith o ansawdd uchel sy’n cynnwys amcanion addysgu clir a’r 
wybodaeth, ddealltwriaeth a medrau penodol y dylai disgyblion eu hennill; 

 mae tasgau diddorol ac amrywiol ac amcanion dysgu penodol ar gyfer pob 
agwedd ar iaith; 

 mae cynlluniau’n adeiladu ar yr hyn y mae disgyblion yn ei ddysgu yn y Cyfnod 
Sylfaen ac yn galluogi disgyblion i ddatblygu medrau llythrennedd yn raddol trwy 
gyfnodau allweddol 2 a 3; 

 mae staff yn cynllunio ffyrdd i sicrhau bod disgyblion yn gwneud y cynnydd gorau 
posibl pan fyddant yn pontio, fel o Flwyddyn 2 i Flwyddyn 3, o Flwyddyn 6 i 
Flwyddyn 7 ac o Flwyddyn 9 i Flwyddyn 10; 

 mae staff yn cynllunio i wneud defnydd da o’r awyr agored i ddatblygu 
llythrennedd yn y Cyfnod Sylfaen; 

 mae tasgau darllen ac ysgrifennu yn dod yn fwyfwy heriol a chymhleth ac yn 
galluogi disgyblion i ddatblygu a mireinio eu medrau llythrennedd; 

 rhoddir sylw da i ystod eang a chyfoethog o destunau llenyddol a rhai nad ydynt 
yn llenyddol a chyfryngau ar draws genres a ffurfiau gwahanol i ddatblygu darllen 
ac ysgrifennu i lefel uchel; ac 

 mae cynlluniau’n cyfeirio at ddeunyddiau darllen a thasgau ysgrifennu a fydd yn 
apelio at ddiddordebau bechgyn a merched, gan gynnwys deunyddiau sy’n 
ymwneud â hobïau a chwaraeon ac ysgrifennu graffig, lle bo hynny’n briodol. 

 
Mae cynllunio da ar gyfer darllen i’w weld mewn ysgolion lle: 
 
 mae cynlluniau’n sicrhau datblygu medrau darllen disgyblion yn raddol; 
 mae ffocws parhaus ar ffoneg yng nghyfnod allweddol 2, yn enwedig mewn 

Cymraeg/Saesneg, sy’n helpu i sicrhau gwybodaeth disgyblion am iaith a’u gallu 
i ddefnyddio’r wybodaeth hon i ddatgodio geiriau; 

 mae gwaith yn annog ymateb personol disgyblion i ystod eang o destunau 
diddorol ac amrywiol mewn barddoniaeth, rhyddiaith a drama a thestunau nad 
ydynt yn llenyddol ac yn y cyfryngau; 

 mae’r staff yn darparu rhestrau darllen a mentrau sy’n annog disgyblion i 
ddarllen ar eu pennau eu hunain ac i archwilio ystod eang o lyfrau y tu hwnt i’w 
hoff awduron a mathau o destun; 

 caiff uwch fedrau darllen disgyblion, gan gynnwys brasddarllen, bwrw golwg, 
casglu a diddwytho, eu datblygu’n raddol; 

 mae testunau mwyfwy heriol yng nghyfnodau allweddol 2 a 3, sy’n adeiladu ar 
brofiad darllen blaenorol y disgyblion ac yn ymestyn eu medrau darllen; 

 mae ffocws cryf ar ddealltwriaeth ac amgyffrediad y disgyblion o’r hyn y maent 
yn ei ddarllen a chyfleoedd iddynt wirio eu rhagdybiaethau yn erbyn y testun; a 
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 rhoddir sylw da i ddatblygu medrau llyfrgell a medrau adalw gwybodaeth, ac 
mae’r staff yn cynllunio cyfleoedd rheolaidd i ddisgyblion ddefnyddio llyfrgell yr 
ysgol a llyfrgelloedd cyhoeddus a’r rhyngrwyd er mwyn pleser ac er mwyn 
ymchwilio. 

 
Mae cynllunio da ar gyfer ysgrifennu i’w weld mewn ysgolion lle: 
 

 mae gwaith yn datblygu medrau ysgrifennu annibynnol disgyblion yn y Cyfnod 
Sylfaen ac yn eu galluogi i ddatblygu eu medrau ysgrifennu’n raddol; 

 ym mhob cyfnod, mae cynlluniau’n cynnwys ysgrifennu mewn gwahanol ffurfiau 
ac ar gyfer gwahanol ddibenion a chynulleidfaoedd; 

 mae gwaith yng nghyfnodau allweddol 2 a 3 yn canolbwyntio ar nodweddion 
arddulliadol a phriodweddau gwahanol fathau o ysgrifennu, gan gynnwys dulliau 
ysgrifennu ffurfiol ac anffurfiol; 

 caiff y medrau sydd eu hangen ar ddisgyblion i fynegi a threfnu syniadau eu 
datblygu’n raddol, gan ddefnyddio strwythurau gwahanol ar gyfer brawddegau, 
paragraffau a gosodiad testunau o’r Cyfnod Sylfaen i gyfnod allweddol 3; 

 mae ffocws ar eiriau a’u hystyr, fel bod disgyblion yn dysgu i ymestyn eu geirfa 
ac i fynegi eu hunain yn fwyfwy trachywir; 

 rhoddir sylw i strategaethau sy’n helpu disgyblion i sillafu ac atalnodi’n gywir; 
 mae cyfleoedd i ddisgyblion siarad am eu gwaith ysgrifenedig eu hunain ac eraill 

a deall y modd y caiff iaith ei defnyddio i greu effaith; a 
 rhoddir sylw i gynllunio, drafftio, adolygu, prawfddarllen a gloywi darnau o waith 

ysgrifenedig, gan ddefnyddio TGCh, lle bo hynny’n briodol. 
 
Mae cynllunio da ar gyfer datblygu medrau cyfathrebu ar draws y cwricwlwm 
i’w weld mewn ysgolion lle: 
 

 mae gwaith wedi’i arwain ar bolisi llythrennedd ysgol gyfan sy’n sicrhau 
cydlyniad ac yn gwneud pob aelod staff yn gyfrifol am ddatblygu medrau 
cyfathrebu’r disgyblion; 

 mae’r agweddau penodol ar ddarllen ac ysgrifennu sydd i’w datblygu’n raddol 
trwy’r ysgol gyfan wedi’u nodi’n glir, fel bod staff yn gwybod pa fedrau i’w 
haddysgu a phryd; 

 mae datblygu medrau darllen ac ysgrifennu wedi’i ymgorffori’n gryf yng 
nghynlluniau gwaith pob maes dysgu/pwnc a chynlluniau gwersi; 

 mae cyfleoedd i ddisgyblion ddefnyddio eu medrau darllen ac ysgrifennu sy’n 
datblygu yn ôl natur y pwnc, fel defnyddio eu medrau darllen ac ymchwilio uwch 
yn eu hastudiaethau hanes a daearyddiaeth neu ysgrifennu archwiliadau mewn 
gwyddoniaeth; 

 mae pob aelod staff mewn ysgolion uwchradd yn gwybod beth yw gallu darllen 
gwahanol ddisgyblion, fel bod deunyddiau darllen a thasgau sy’n cael eu 
hastudio mewn pynciau eu gosod ar y lefel gywir, o ran hyd a her; 

 mae staff yn addysgu ac yn esbonio ystyr terminoleg pynciau; 
 mae staff yn sicrhau bod disgyblion yn darllen o ystod o ffynonellau, gan 

gynnwys y rhyngrwyd, ac yn cynnal gwaith ymchwil yn annibynnol; 
 mae staff yn trafod ac yn datblygu syniadau ar lafar â’r disgyblion cyn gofyn 

iddynt ysgrifennu; 
 mae staff yn addysgu confensiynau’r mathau o ysgrifennu sy’n cael eu defnyddio 

yn eu pynciau i’r disgyblion yn uniongyrchol; 
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 mae staff yn helpu disgyblion i ddatblygu eu syniadau gan ddefnyddio ‘fframiau 
ysgrifennu’ neu ‘sgaffaldau’ yn gall, sy’n helpu disgyblion i strwythuro ac ymestyn 
eu gwaith ysgrifenedig, ac maent yn lleihau’r cymorth hwn wrth i’r disgyblion 
ddod yn fwy annibynnol; ac 

 mae staff yn helpu disgyblion i ysgrifennu’n gywir trwy roi sylw i sillafu, atalnodi, 
geirfa, strwythur brawddegau a mynegi syniadau sy’n berthnasol i ysgrifennu yn 
eu pynciau. 

 
 

Atodiad 4:  Arfer dda mewn arwain a rheoli llythrennedd 
 
 
Mae hyn i’w weld mewn ysgolion lle: 
 

 mae’r pennaeth yn cyfrannu’n uniongyrchol at godi safonau mewn llythrennedd 
er mwyn rhoi statws i’r gwaith trwy’r ysgol gyfan a sicrhau ei fod yn flaenoriaeth 
ysgol gyfan; 

 mae strategaeth llythrennedd ysgol gyfan ac uwch reolwr sy’n gyfrifol am 
lythrennedd trwy’r ysgol gyfan; 

 mae arweinwyr a rheolwyr yn sicrhau bod disgwyliadau uchel ar gyfer cyflawniad 
disgyblion, sy’n cael eu mynegi ar ffurf targedau heriol i unigolion, dosbarthiadau 
a’r ysgol gyfan; 

 mae datblygu medrau llythrennedd disgyblion yn rhan reolaidd o gynllun gwella’r 
ysgol a lle mae rheolwyr yn cadw golwg wybodus ar waith llythrennedd; 

 mae gan uwch reolwyr raglen wedi’i chynllunio’n dda i adolygu ac arfarnu effaith 
mentrau llythrennedd, a lle maent yn defnyddio’r canfyddiadau i gynllunio 
gwelliannau pellach; 

 mae amser wedi’i ddyrannu i staff â chyfrifoldebau arweinyddiaeth gynllunio 
gyda’r holl staff, rhoi cymorth, monitro ac adolygu ac adrodd ar lythrennedd i’r 
uwch dîm rheoli a’r llywodraethwyr; 

 mae’r ysgol yn targedu mentrau ar gyfer gwella ar yr agweddau gwannaf ar 
lythrennedd ac ar gyfer grwpiau o ddisgyblion sy’n gwneud y lleiaf o gynnydd o 
ran datblygu eu medrau darllen neu ysgrifennu; 

 mae’r ysgolion yn defnyddio rhaglenni Rhagori a Sgiliau Sylfaenol Cymru yn dda 
i wella safonau mewn darllen ac ysgrifennu; 

 mae uwch reolwyr yn adolygu ac yn samplu gwaith disgyblion yn rheolaidd ac yn 
adrodd yn ôl i’r holl staff ar y canfyddiadau; 

 mae gan yr holl staff allweddol wybodaeth gadarn am addysgu a dysgu 
llythrennedd; 

 mae staff yn cael hyfforddiant rheolaidd a pherthnasol ar gyfer addysgu darllen 
ac ysgrifennu ac yn cymryd rhan mewn mentrau llythrennedd; 

 mae’r ysgol yn defnyddio ystod eang o strategaethau ymyrraeth sydd â hanes 
profedig fel bod modd helpu disgyblion i ddal i fyny â’u cyfoedion; 

 caiff staff cymorth eu defnyddio’n dda fel eu bod yn cyfrannu’n llawn at 
gynorthwyo disgyblion; 

 mae cysylltiadau cryf rhwng ysgolion babanod a chynradd a rhwng ysgolion 
uwchradd a’r ysgolion cynradd sy’n bartneriaid iddynt, fel bod disgyblion yn 
pontio’n ddi-dor; ac 

 mae monitro rheolaidd ac arfarnu trylwyr er mwyn sicrhau bod dysgu ac addysgu 
darllen ac ysgrifennu cystal ag y gallant fod. 
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Atodiad 5:  Sbardunau ar gyfer arfarnu gwaith yr ysgol i fodloni 
anghenion gwahanol grwpiau o ddysgwyr 
 
 
Arfarnu gwaith yr ysgol i fynd i’r afael â bechgyn sy’n tangyflawni 
 
1.1/1.2 
 
 A oes ffocws clir ar ba fechgyn sy’n tangyflawni? 
 A yw gwaith llafar yn digwydd cyn darllen ac ysgrifennu, fel ei fod yn helpu i 

ymarfer a pharatoi pob disgybl ar gyfer tasgau’n well? 
 A yw pob disgybl yn cael ei helpu i fagu hyder yn ei (g)waith llythrennedd ac yn 

cael ei (d)dangos sut i fod yn llwyddiannus, sy’n arbennig o bwysig i fechgyn gan 
fod angen iddynt ystyried eu hunain yn ysgrifenwyr? 

 A oes gan dasgau ysgrifennu strwythur clir a phwrpasol, ac a yw pob cam yn 
cael ei esbonio i’r disgyblion fel eu bod yn gwybod beth mae’n rhaid iddynt ei 
wneud? 

 A yw’r disgyblion yn ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd go iawn, sy’n hyrwyddo 
balchder mewn sillafu a chyflwyniad?   

 
2.2 
 
 A yw gwersi wedi’u cynllunio’n dda â nodau clir a chyraeddadwy sy’n cael eu 

rhannu â’r disgyblion, ac a yw’r disgyblion yn cael amrywiaeth o weithgareddau 
symbylol? 

 A yw’r staff yn defnyddio dulliau fel chwarae rôl, drama a gwaith cydweithredol i 
gynorthwyo dysgu’r disgyblion? 

 A yw deunyddiau’n cael eu dewis yn ofalus, gan gynnwys deunydd ffuglen a 
ffeithiol, cyfryngau a thestunau â delweddau symudol sy’n apelio at fechgyn a 
merched? 

 A yw’r staff yn defnyddio strategaethau, fel mentora cyfoedion a rhaglenni darllen 
mewn parau, sy’n helpu pob disgybl i wneud cynnydd? 

 A yw’r staff yn defnyddio adnoddau, fel fframiau ysgrifennu a thempledi, yn 
effeithiol ac yn gall i gynorthwyo dysgu’r disgyblion? 

 A yw gwaith disgyblion yn cael ei fonitro’n ofalus, gan roi cymorth penodol i’r 
disgyblion hynny sydd angen help i drefnu eu gwaith? 

 A yw pob disgybl yn cael adborth manwl gan staff am ei (g)waith, sy’n arbennig o 
ysgogol i fechgyn? 

 A oes pwyslais llym ar ddisgyblion yn gwirio eu gwaith eu hunain o ran cywirdeb 
a gwella mynegiant, gan gyfateb eu cyflawniadau i feini prawf clir? 

 A yw technoleg yn cael ei defnyddio i ysgogi a galluogi cyfathrebu, darllen ac 
ymchwil? 

 A yw’r trefniadau eistedd a grwpio mewn dosbarthiadau wedi’u hamrywio a’u 
trefnu yn ôl gwahanol feini prawf, fel bod yr agweddau hyn yn arwain at y 
manteision gorau posibl i ddysgu bechgyn a merched? 

2.4 
 

 A yw’r staff yn herio rhagdybiaethau o ran stereoteipio yn ôl rhyw mewn 
perthynas â darllen ac ysgrifennu?  
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Arfarnu gwaith yr ysgol i fodloni anghenion disgyblion llai galluog 
 
 A yw’r disgyblion sy’n cael trafferth â darllen ac ysgrifennu yn cael eu hadnabod 

mor gynnar â phosibl? 
 A ydynt yn cael cymorth ychwanegol effeithiol yn ôl eu hanghenion darllen ac 

ysgrifennu? 
 A ydynt yn cael digon o help i’w galluogi i fod yn ysgrifenwyr parod a chymwys? 
 A all yr ysgol ddangos bod disgyblion yn gwneud cynnydd priodol yn unol â’u 

gallu? 
 A yw’r ysgol yn parhau i olrhain cynnydd disgyblion fel y gallant ddadansoddi 

manteision rhaglenni ymyrraeth a sicrhau bod disgyblion yn parhau i wneud 
cynnydd? 

 
Arfarnu gwaith yr ysgol i fodloni anghenion disgyblion mwy galluog a 
thalentog 
 
 A yw’r disgyblion mwy galluog a thalentog yn cael eu hymestyn i weithio hyd 

eithaf eu gallu? 
 Pa drefniadau sydd ar waith i’w hannog i ddarllen yn eang ac yn uchelgeisiol? 
 Pa fath o dasgau ysgrifennu sy’n cael eu gosod sy’n mynnu ymchwil a medrau 

uwch mewn ysgrifennu ffuglen, amleiriog, darbwyllol a dadleuol gwreiddiol?  
 
 

Atodiad 6:  Sbardunau ar gyfer arfarnu effeithiolrwydd pontio rhwng 
ysgolion cynradd ac uwchradd 

 
 
 A yw staff ysgolion cynradd ac uwchradd yn cynllunio cynlluniau gwaith cyffredin 

mewn Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion rhwng 7 ac 14 oed? 
 A oes parhad ar draws cyfnodau allweddol 2 a 3 o ran defnyddio’r dulliau 

addysgu a threfniadaeth ddosbarth mwyaf effeithiol ar gyfer dysgu? 
 A oes unedau gwaith pontio sy’n cysylltu gwaith sy’n cael ei wneud ym 

Mlynyddoedd 6 a 7, y mae staff yn eu cynllunio ac yn eu hasesu gyda’i gilydd? 
 A yw staff mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn rhannu gwybodaeth am 

gyflawniadau blaenorol ac anghenion dysgu disgyblion mewn darllen ac 
ysgrifennu, fel y gellir gosod addysgu ar y lefel gywir a gwneud y gwaith yn 
heriol? 

 A yw staff mewn ysgolion uwchradd yn gwybod pa destunau mae disgyblion 
wedi’u darllen o’r blaen, yn y dosbarth ac ar eu pennau eu hunain, er mwyn 
cynllunio darllen mwyfwy heriol fel y cam nesaf? 

 A yw gwybodaeth staff am allu ysgrifennu disgyblion wedi’i seilio ar dystiolaeth 
uniongyrchol o waith disgyblion, er mwyn sicrhau bod disgyblion yn gwneud 
cynnydd pellach pan fyddant yn newid ysgolion? 

 A yw staff ysgolion cynradd ac uwchradd yn asesu ac yn safoni gwaith disgyblion 
Blwyddyn 6 gyda’i gilydd ac yn defnyddio portffolios gwaith y maent wedi’u rhoi 
at ei gilydd i gytuno ar lefelau cyflawniad mewn darllen ac ysgrifennu? 
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Atodiad 7:  Defnyddio medrau cyfathrebu ar draws cwricwlwm y 
Cyfnod Sylfaen ar gyfer plant 3 i 7 mlwydd oed  

 
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barn ynglŷn â pha mor dda 
y mae plant yn cael manteisio ar feysydd dysgu a pha mor dda y mae’r cwricwlwm 
ehangach ei hun yn datblygu medrau plant.  
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau cyfathrebu yn effeithiol. 
 
Gallech ystyried a yw addysgu a darparu ar gyfer Datblygiad Personol a 
Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol yn galluogi plant i:  
 
 wrando ar eraill, gofyn cwestiynau ac ymateb i syniadau a gwybodaeth;  
 siarad am eu barnau, eu teimladau a’u hemosiynau a’r dewisiadau y maent yn 

eu gwneud;  
 rhannu a, lle y bo’n briodol, darllen straeon i godi cwestiynau a gwerthuso’r 

penderfyniadau a wnaed gan gymeriadau;  
 datblygu gwybodaeth am yr ieithoedd gwahanol sy’n bodoli yng Nghymru; a  
 mynegi eu barn yn ysgrifenedig, lle y bo’n briodol.  

 
Gallech ystyried a yw addysgu a darparu ar gyfer Medrau Iaith, Llythrennedd a 
Chyfathrebu yn galluogi plant i:  
 
 wrando ar eraill ac ymateb yn briodol;  
 siarad am faterion o ddiddordeb uniongyrchol a mynd ymlaen i siarad yn hyderus 

gan ddefnyddio confensiynau trafodaeth a sgwrs;  
 ymuno mewn rhigymau, caneuon a straeon;  
 dilyn straeon sy’n cael eu darllen iddynt ac ymateb fel y bo’n briodol, gan wneud 

cynnydd i ddarllen ystod o ddeunyddiau ffuglen a ffeithiol, yn cynnwys adnoddau 
TGCh, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif syniadau neu ddigwyddiadau a’r 
wybodaeth; a  

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol at amrywiaeth o 
ddibenion, cynllunio ac adolygu eu hysgrifennu, sillafu geiriau cyffredin yn gywir, 
defnyddio atalnodi syml a strwythur brawddegau yn gywir a datblygu llawysgrifen 
ddealladwy.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad 
Mathemategol yn galluogi plant i:  
 
 wrando, gofyn ac ymateb i gwestiynau mathemategol;  
 deall a defnyddio iaith fathemategol i drafod eu gwaith ac esbonio eu dulliau 

rhesymu;  
 cynrychioli eu gwaith yn ysgrifenedig, lle y bo’n briodol, mewn ffordd glir a 

threfnus; a  
 chyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffurfiau, yn cynnwys geiriau.  
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Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygu’r iaith 
Gymraeg yn galluogi plant i:  
 
 wrando ar, a dangos dealltwriaeth o gyfarwyddiadau sylfaenol;  
 defnyddio geiriau, cyfarchion a mynegiadau syml gydag atalnodi cynyddol gywir 

a goslef briodol;  
 ymuno mewn rhigymau, caneuon a straeon;  
 edrych ar, rhannu a dangos diddordeb mewn llyfrau, gan wneud cynnydd i 

ddarllen testunau syml yn annibynnol, gan ddangos dealltwriaeth o’r prif 
syniadau neu ddigwyddiadau; a  

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol at amrywiaeth o 
ddibenion, sillafu geiriau cyffredin yn gywir a defnyddio atalnodi syml a strwythur 
brawddegau yn gywir.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwybodaeth a 
Dealltwriaeth o’r Byd yn galluogi plant i:  
 
 ofyn cwestiynau, gwrando ar yr atebion a syniadau pobl eraill;  
 disgrifio yr hyn y maent wedi ei ganfod a chynnig esboniadau syml;  
 defnyddio ac ymgyfarwyddo â geiriau ac ymadroddion cyffredin ar gyfer eu byd;   
 defnyddio ffynonellau gwahanol i ddod o hyd i wybodaeth, fel llyfrau, lluniau a 

ffynonellau TGCh; a  
 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol, fel cadw cofnodion 

o’u harsylwadau, sillafu geiriau syml yn gywir a defnyddio atalnodi syml a 
strwythur brawddegau yn gywir.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Creadigol 
yn galluogi plant i:  
 

 wrando, siarad a thrafod gwaith pobl eraill;  
 defnyddio geirfa ddisgrifiadol i ymateb i luniau, geiriau ac ystod o ysgogiadau 

gwahanol; a  
 chofnodi, gyda lluniau i ddechrau ac yna gwneud cynnydd i ysgrifennu, eu 

gwaith a gwaith eraill mewn celf a cherddoriaeth.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Datblygiad Corfforol 
yn galluogi plant i:  
 
 wrando ac ymateb i gyfarwyddiadau;  
 defnyddio geirfa gynyddol i gyfleu ystyr; a  
 dyfeisio gemau a rheolau gan ddefnyddio lluniau a ffurfiau ysgrifenedig, lle y bo’n 

briodol.  
 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol yn 
galluogi plant i:  
 
 wrando ac ymateb i eraill, gofyn cwestiynau am eu hunain, eu teuluoedd, pobl 

eraill a rhyfeddodau’r byd;  
 mynegi eu teimladau a’u barn eu hunain a siarad yn gynyddol hyderus gyda’u 

cymheiriaid a phobl eraill;  
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 gwneud cynnydd o edrych ar destunau gyda/heb oedolyn i ddarllen yn 
annibynnol, gan fynegi barn am brif ddigwyddiadau neu syniadau a defnyddio 
dyfeisiadau gwybodaeth syml a chliwiau i ddadansoddi ystyr; a  

 gwneud cynnydd o wneud marciau i ysgrifennu’n annibynnol, sillafu geiriau syml 
yn gywir a defnyddio atalnodi syml a strwythur brawddegau yn gywir.  

 
Defnyddio medr cyfathrebu ar draws y cwricwlwm ar gyfer disgyblion 7 i 19 
mlwydd oed  
 
Dylech ddefnyddio’r wybodaeth ganlynol i’ch helpu i lunio barnau ynglŷn â pha mor 
dda y mae disgyblion yn manteisio ar y cwricwlwm cyfan a pha mor dda y mae’r 
cwricwlwm ehangach ei hun yn datblygu medrau disgyblion.  
 
Mae angen i chi ganfod pa mor dda y mae plant yn gwneud cynnydd o fod angen 
cymorth i fod yn ddysgwyr annibynnol a rhyngddibynnol sy’n gallu defnyddio eu 
medrau cyfathrebu yn effeithiol. 
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cymraeg ac Ieithoedd 
Tramor Modern, lle y bo’n briodol, yn galluogi disgyblion i:  
 
 gyfathrebu eu syniadau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o ffyrdd a chyfryngau 

fel gwrandawyr a siaradwyr ac ar gyfer ystod o ddibenion, yn cynnwys ystyried 
anghenion eu cynulleidfa;  

 darllen yn gywir a chyfosod a chyflwyno gwybodaeth a gafwyd o amrywiaeth o 
ffynonellau, ar lafar ac yn ysgrifenedig;  

 datblygu medrau trafod ac arfarnu wrth ymateb i destunau;  
 ymateb i arddull a threfn testunau llenyddol, gwybodaeth a’r cyfryngau;  
 ysgrifennu’n glir ac yn gydlynus mewn amrywiaeth o ffurfiau ac arddulliau ac ar 

gyfer ystod o ddibenion a chynulleidfaoedd;  
 gweithio gyda chywirdeb a chymhlethdod cynyddol o ran sillafu, gramadeg ac 

atalnodi; a  
 gwerthuso eu gwaith eu hunain a gwaith eraill er mwyn adlewyrchu ac arfarnu 

mewn tasgau siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu.  
 

Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Mathemateg yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 gaffael a defnyddio ystod eang o eirfa fathemategol a nodiant yn gywir wrth 

siarad ac ysgrifennu am fathemateg;  
 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 

fathemategol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; a  
 defnyddio eu medrau ysgrifennu i gyflwyno data mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel 

trefnu digwyddiadau o ran amser, sefydlu dadl a defnyddio tablau a graffiau fel 
ffordd effeithiol o gyfathrebu.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Gwyddoniaeth yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 gaffael geirfa o dermau gwyddonol; gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau 
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gan ddefnyddio terminoleg wyddonol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon; 
darllen, dethol a dadansoddi gwybodaeth yn gywir o destun, ffotograffau, 
diagramau, tablau, siartiau a graffiau; ac ysgrifennu cyfrifon clir, wedi eu 
cyflwyno’n dda o waith ymchwiliol ac arbrofol gan ddefnyddio ffurfiau ysgrifennu 
addas.   

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Dylunio a Thechnoleg 
yn galluogi disgyblion i:  
 
 wrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg addas yn 

gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon;  
 caffael geirfa o dermau dylunio a thechnoleg;  
 darllen deunydd ffynhonnell yn gywir a dethol gwybodaeth ysgrifenedig a 

gweledol sy’n briodol i’r dasg;  
 dewis a defnyddio ffurfiau ysgrifennu addas, yn cynnwys TGCh, i gyflwyno 

syniadau dylunio; a  
 chreu arfarniadau clir, wedi eu cyflwyno’n dda o’u gwaith.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Technoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu yn galluogi disgyblion i:  
 
 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy 

ddefnyddio offer sain a fideo;  
 caffael geirfa o dermau TGCh;  
 cael, paratoi, prosesu a chyflwyno gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau 

TGCh, yn cynnwys y Rhyngrwyd;  
 gwella ansawdd eu hysgrifennu trwy ddrafftio, golygu ac ailddrafftio eu gwaith 

gan ddefnyddio eu medrau prosesu geiriau; ac  
 ystyried mynegiant cwestiynau yn ofalus wrth wneud gwaith yn ymwneud â 

holiaduron neu wrth chwilio ar gronfa ddata.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Hanes yn galluogi 
disgyblion i:  
 
 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy 

drafodaeth, arfarnu a dehongli tystiolaeth hanesyddol;  
 caffael geirfa o dermau hanesyddol;  
 darllen yn eang i gael, dehongli a chyflwyno gwybodaeth o ystod eang o 

ffynonellau hanesyddol, yn cynnwys TGCh, gan adnabod ac anwybyddu 
rhagfarn lle y bo’n briodol;  

 trefnu a chyfleu yn effeithiol ar bapur, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r 
gorffennol.  

 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Daearyddiaeth yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 wella eu gwaith llafar a datblygu eu gwybodaeth a’u defnydd o iaith trwy drafod, 

arfarnu a dehongli tystiolaeth ddaearyddol;  
 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 

ddaearyddol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon;  
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 caffael geirfa o dermau daearyddol;  
 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 

cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  
 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod 

cynyddol i ddangos eu gwybodaeth, eu dealltwriaeth a’u medrau daearyddol.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Celf a Dylunio yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 gaffael geirfa o dermau celf;  
 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 

cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  
 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 

chywirdeb cynyddol.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Cerddoriaeth yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 ddatblygu eu medrau llafar, yn arbennig geirwedd, wrth drafod cerddoriaeth;  
 caffael geirfa o dermau cerddorol;  
 gwrando’n ofalus a gofyn ac ateb cwestiynau gan ddefnyddio terminoleg 

gerddorol yn gywir yn eu disgrifiadau a’u cyfrifon;  
 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 

cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  
 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 

chywirdeb cynyddol.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Gorfforol yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 wrando’n astud ar bobl eraill, fel cyfarwyddiadau addysgu wrth drefnu 

dilyniannau a datrys problemau;  
 siarad am, disgrifio, arfarnu’n gywir a llunio barnau am eu perfformiad eu hunain 

a pherfformiad pobl eraill;  
 caffael a defnyddio terminoleg briodol wrth ddadansoddi, arfarnu ac esbonio 

agweddau ar eu gwaith;  
 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 

cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  
 defnyddio ystod o ffurfiau o ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 

chywirdeb cynyddol.  
 
Gallech ystyried a yw’r addysgu a’r ddarpariaeth ar gyfer Addysg Grefyddol yn 
galluogi disgyblion i:  
 
 ddatblygu eu dealltwriaeth o iaith trwy ffurfiau a chymeriad testunau crefyddol a’u 

defnydd o gyffelybiaethau, trosiadau ac iaith symbolaidd a throsiadol arall;  
 caffael geirfa o dermau crefyddol;  
 datblygu eu medrau llafar wrth gyflwyno cwestiynau, traethu, esbonio a 

chymharu nodweddion credoau ac ymarfer crefyddol;  
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 darllen yn gywir i gael a dehongli gwybodaeth o ystod eang o ffynonellau, yn 
cynnwys ffynonellau ysgrifenedig ac electronig; a  

 defnyddio ystod o ffurfiau ysgrifennu’n gymwys a chyda chymhlethdod a 
chywirdeb cynyddol.  

 
 

Atodiad 8:  Profion darllen 
 
 

Caiff yr adran hon ei diweddaru pan fydd y prawf darllen cenedlaethol wedi’i 
gomisiynu.  O fis Medi 2011 ymlaen, bodd pob awdurdod lleol yn rhoi’r un profion ar 
waith mewn ysgolion - prawf darllen grŵp y Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil 
Addysg (SCYA) ar gyfer ysgolion cyfrwng Saesneg a Phrawf Darllen Cymru Gyfan ar 
gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg. 
 

Mae’r adran hon yn cyfeirio at y profion darllen mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn 
ysgolion.  Caiff profion darllen eu cyfeirio yn unol â’r norm ac fe’u defnyddir i gymharu 
darllen disgybl gyda darllen disgyblion o oedran tebyg.    
 

Mae profion darllen yn darparu gwybodaeth am oedran darllen disgybl mewn 
perthynas â’i oedran cronolegol yn ogystal â sgôr safonol.  Dylech sicrhau eich bod 
yn dadansoddi nid yn unig oedrannau darllen disgyblion ond yn arbennig eu sgorau 
safonol i gael darlun llawn o safonau darllen.  Os nad yw perfformiad disgybl wrth 
ddarllen cystal ag y dylai fod ar ôl dadansoddi data ar ddiwedd sectorau a 
gwybodaeth am brofion darllen, dylech ystyried ychwanegu’r datganiad canlynol: 
 

“At ei gilydd, mae  perfformiad disgyblion mewn darllen yn dangos nad yw’r rhan 
fwyaf o ddisgyblion yn cyflawni cystal ag y dylent. “ 
 

Ymagweddau tuag at brofion darllen 
 

Dylai ysgolion ddarparu dadansoddiad lefel uchel o gynnydd disgyblion mewn darllen 
a dangos sut mae grwpiau o ddisgyblion yn cael eu holrhain a’u monitro ar gyfer 
cynnydd mewn llythrennedd ar draws y cyfnodau allweddol. 
 

Dylai pob ysgol gynradd weinyddu’r un prawf darllen yn flynyddol ar ddechrau tymor 
yr haf. 
 

Os oes gan ysgolion graffiau gwasgariad sy’n dangos dosraniad oedrannau darllen 
neu sgorau geiriol disgyblion yn erbyn eu sgorau ymresymu di-eiriol, holwch y 
cydlynydd llythrennedd ynghylch sut mae’r ysgol yn defnyddio’r wybodaeth hon i 
gynorthwyo gwahanol grwpiau o ddisgyblion i ddatblygu eu llythrennedd, er enghraifft 
disgyblion â sgorau di-eiriol uchel ac oedrannau darllen neu sgorau geiriol isel, sydd 
â’r potensial i gyflawni’n uchel gyda chymorth. 
 

Wrth ddethol disgyblion i’w dilyn mewn gwersi yn y dull Coch mewn ysgolion 
uwchradd, gallai fod yn ddefnyddiol dethol disgyblion unigol o ddata graffiau 
gwasgariad yr ysgol, er enghraifft disgybl mwy galluog â sgorau geiriol uchel a  
di-eiriol uchel, neu ddisgybl â sgôr ddi-eiriol uchel a sgôr eiriol isel. 
 

Prawf darllen grŵp NFER 6-14: Mae’r prawf sgrinio a monitro hwn yn mesur sut 
mae disgyblion yn perfformio yn erbyn eu grŵp cyfoedion ledled y DU.  Mae’n rhoi 
sgorau oedran safonol, oedrannau darllen a lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol. 
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Mae dau brawf, sef: 
 
1. Cwblhau brawddegau – 45 o gwestiynau i ddisgyblion ddewis y gair mwyaf 

priodol mewn bwlch mewn brawddeg.  Mae dau fath o’r prawf hwn; gellir rhoi 
ffurf A a B (ystod oedran 6 i 12 oed) i ddisgyblion gallu is gydag oedrannau 
darllen islaw 9 oed a ffurfiau C a D (ystod oedran 9 i 14 oed).  Mae hyn yn profi 
gallu disgyblion i ddatgodio geiriau a’u geirfa. 

 
2. Darllen a deall cyd-destun – prawf lle mae disgyblion yn rhoi geiriau coll mewn 

cyfres o bedwar darn o ryddiaith barhaus (ystod oedran 9 i 14 oed).  Mae’r prawf 
hwn yn fwy anodd gan ei fod yn profi gallu disgyblion i ddarllen a deall  
cyd-destun darnau ffeithiol hwy.  Mae hyn yn profi medrau casglu, diddwytho a 
uwch fedrau darllen eraill. 

 
Prawf Darllen Grŵp Newydd – SCYA 
 
Mae hon yn fersiwn o’r prawf darllen grŵp wedi’i adolygu a’i ailddatblygu.  Mae 
ganddo ystod oedran o 5 oed i 16 blwydd ac 11 mis oed. 
 
Mae pedwar prawf amlddewis: 
 
1. Gwybodaeth am ffoneg 
2. Cwblhau brawddegau ar gyfer darllen geiriau, datgodio a geirfa a darllen a deall 

darnau (dealltwriaeth lythrennol, casglu a diddwytho) 
3. Fel prawf 2, ond yn profi bwriad yr awdur wrth ddeall darnau 
4. Fel prawf 3, ond gydag iaith ffigurol ac idiomatig ac uwch fedrau darllen eraill. 
 
Yn yr un modd â’r prawf darllen grŵp, caiff sgorau prawf crai eu trosi’n sgorau 
safonol, oedrannau darllen, canraddau a stanines.  Mae sgorau ar wahân ar gyfer 
cwblhau brawddegau a darllen a deall darnau. 
 
Prawf Darllen Cymru Gyfan - (ystod oedran 5 oed 10 mis i 12 oed 9 mis): 
Datblygwyd y profion amlddewis hyn gan awdurdod lleol Abertawe ac maent ar gael 
yn Saesneg ac yn Gymraeg (mae’r ystod oedran Cymraeg yn mynd i fyny i 13 oed 9 
mis).  Mae fformat y profion yn wahanol i brofion eraill gan fod un yn cael ei gyflwyno 
fel comic (‘Ein Stori’ ystod oedran 5 oed 10 mis i 9 oed 9 mis), gyda lluniau ochr yn 
ochr â’r testun (ar gyfer disgyblion Blwyddyn 4 a disgyblion Blwyddyn 6 y mae eu 
hoedrannau darllen islaw’r cyfartaledd) a naratifau wedi’u seilio ar ysgol/antur (‘Ein 
Hantur’ ystod oedran 6 oed 10 mis i 9 oed 9 mis, ac ‘Ein Hysgol’ ystod oedran 9 oed 
10 mis i 12 oed 9 mis).  Mae’r prawf ar ffurf adnabod geiriau a lluniau a chwblhau 
brawddeg un gair.  Nid yw’r prawf hwn yn asesu medrau darllen lefel uwch. 
 
Caiff sgorau profion crai eu troi yn sgorau, oedrannau darllen a chanraddau safonol. 
 
Profion darllen eraill 
 
Graddfa ddarllen Suffolk - NFER (6-14 oed 11 mis): amlddewis, profion cwblhau 
brawddegau.  Mae’r raddfa’n cynnwys tair lefel: lefel 1 (6 i 8 oed), lefel 2 (8 i 11 oed) 
a lefel 3 (11-13 oed).  Mae’n rhoi sgorau oedran, oedrannau darllen a lefelau safonol 
y Cwricwlwm Cenedlaethol. 
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Prawf darllen Vernon Warden – (ystod oedran 8 oed i oedolyn) 
Mae’n debyg i’r prawf cwblhau brawddegau, lle mae disgyblion yn dewis y ffurf 
geiriau fwyaf priodol o ddewis o bum gair i lenwi bwlch yn y frawddeg.  Prawf wedi’i 
amseru: 15 munud i ddisgyblion hyd at Flwyddyn 8; 10 munud ar gyfer disgyblion 
Blwyddyn 9 a hŷn gyda 42 o frawddegau i’w cwblhau. 
 
Cânt eu rhoi gan adrannau anghenion addysgol arbennig i asesu disgyblion cyn eu 
cyfeirio ymhellach ar gyfer ymyrraeth llythrennedd.  Mae’r prawf yn mesur cywirdeb, 
rhuglder a dealltwriaeth wrth ddarllen. 
 
Profion darllen lle mae disgyblion yn darllen ar goedd i oedolyn 
 
Prawf Darllen Glannau Menai (Cymraeg) 
 
Prawf yw hwn ar gyfer unigolion sy’n mesur cywirdeb darllen plant 4 blwydd 6 mis i 
10 blwydd 6 mis a phlant hŷn sy’n ddarllenwyr gwan.  Gellir dadansoddi’r llithriadau 
er mwyn penderfynu sut i gynorthwyo’r disgybl unigol i ddatblygu medrau ymhellach.  
Mae’r prawf hefyd yn mesur dealltwriaeth plant 4 a hanner mlwydd oed i 14 mlwydd 
oed o’r hyn maent yn ei ddarllen.  Ceir sgorau safonedig ar gyfer cywirdeb a 
dealltwriaeth ac oed darllen ar gyfer yr unigolion. 
 
Prawf darllen Schonell:  (ystod oedran 5 i 14 oed):  Prawf darllen wedi’i raddio yw 
hwn lle mae disgyblion yn darllen ar goedd restr o eiriau unigol sy’n raddol yn mynd 
yn fwy anodd.  Os na allant ddarllen y gair, maent yn parhau i’r gair nesaf a daw’r 
prawf i ben pan fydd y disgybl wedi gwneud wyth  camgymeriad yn olynol.  Rhoddir 
un marc i ddisgyblion am bob gair sy’n cael ei ynganu’n gywir.  Caiff marciau eu troi 
yn oedran darllen. 
 
Dadansoddiad Neale o allu darllen (NARA) - NFER:  (ystod oedran 5 i 12 blwydd, 
11 mis):  prawf darllen llafar yw hwn, wedi’i seilio ar gyfres o naratifau byrion.  Mae’n 
darparu gwybodaeth ddiagnostig fanwl yn ogystal â sgorau oedran darllen crynodol.  
Mae’n mesur cyfradd, cywirdeb a dealltwriaeth o ran darllen testun.  Caiff y prawf 
hwn ei gynnal gan yr adran anghenion addysgol arbennig fel arfer yn dilyn sgorau 
isel mewn profion darllen eraill i gael gwybodaeth ddiagnostig fanylach i gefnogi 
llythrennedd disgyblion.  Mae’r prawf yn darparu sgorau safonol, oedrannau darllen a 
darnau ymestynnol ar gyfer disgyblion hŷn. 
 

Prawf Darllen Brawddegau Salford – (ystod oedran 5 i 10 oed).  Prawf darllen llafar 
yw hwn.  Mae hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer dysgwyr llai abl hyd at 12 oed.  Mae 13 o 
frawddegau yn ôl trefn anhawster.  Mae disgyblion yn darllen brawddegau lle mae 
oedran darllen yn cyd-fynd â geiriau unigol.  Mae’r athro yn cofnodi unrhyw eiriau 
anghywir.  Ar ôl i’r disgybl lefaru’r chweched gair anghywir, daw’r prawf i ben.  Mae’r 
daflen gofnodi yn dangos pa air yr oedd y disgybl wedi cyrraedd pan ddaeth y prawf i 
ben ac mae’n rhoi ei oedran darllen. 
 

Profion Sillafu 
 

Prawf Sillafu Glannau Menai (Cymraeg) 
 

Prawf sy’n mesur cywirdeb sillafu plant o 4 blwydd 6 mis i 14 mlwydd oed.  Mae 
disgyblion yn cael 45 o eiriau i’w sillafu.  Rhoddir pob un o’r geiriau i’r disgyblion 
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mewn brawddeg.  Ceir sgôr safonedig ac oed sillafu ar gyfer yr unigolion. 
 
Prawf Sillafu Geiriau Unigol (SWST) – NFER  (ystod oedran 6  i 14 oed).  Mae 
disgyblion yn sillafu 50 gair o brawf sy’n gysylltiedig ag oedran.  Rhoddir brawddeg 
gyd-destunol ar gyfer geiriau’r prawf.  Caiff profion eu graddio yn ôl pa mor anodd 
ydynt o Brawf A (Blwyddyn 2 ) i Brawf I (Blwyddyn 9).  Mae’r sgorau yn newid i 
oedran sillafu ac maent yn cysylltu â lefelau ysgrifennu’r Cwricwlwm Cenedlaethol. 
 
Prawf Sillafu Young – caiff ei adnabod hefyd fel Prawf Sillafu Paralel – (ystod 
oedran o 6 – 15 oed).  Mae athrawon yn dewis geiriau o gronfa o frawddegau ar hap 
neu yn ôl set ddewisol o batrymau sillafu.  Rhoddir brawddeg gyd-destunol ar gyfer 
geiriau’r prawf.  Mae’n galluogi athrawon i gofnodi cynnydd sillafu disgyblion o 
Flwyddyn 2 i Flwyddyn 7. 
 
Profion llythrennedd eraill 
 
Batri rhesymu llafar CAT:  (ystod oedran 7 oed 6 mis i 17 oed +).  Hwn yw un o’r tri 
phrawf gallu gwybyddol.  Mae profion CAT yn cynnwys wyth lefel anhawster o Safon 
Uwch (Blwyddyn 4) i lefel H (Blwyddyn 11+).  O fewn y batri rhesymu llafar, mae tri 
is-brawf ar wahân, sy’n cael eu hamseru: dosbarthu llafar (lle mae’n rhaid i 
ddisgyblion adnabod y cyswllt cysyniadol sy’n clymu’r tri gair hyn gyda’i gilydd, a 
dewis gair arall o sawl opsiwn sy’n perthyn i’r set wreiddiol o eiriau), cwblhau 
brawddegau (yr un cwestiynau prawf ag ym mhrawf cwblhau brawddegau darllen 
NFER), a chydweddiadau llafar (lle mae’n rhaid i ddisgyblion ddatrys y berthynas 
rhwng pâr penodol o eiriau a dewis gair arall o sawl opsiwn i gwblhau’r cydweddiad 
ar gyfer trydydd gair penodol). 
 
Rhoddir sgorau cyffredinol ym mhob un o’r is-brofion yn ogystal â sgorau safonol a 
rhagfynegiadau ynglŷn â lefelau’r CC, TGAU a Safon Uwch.  Mae proffil cryfderau a 
gwendidau gwybyddol ar gyfer pob grŵp o ddisgyblion hefyd.  Dyma arddangosiad 
graffigol o’r rhesymu llafar yn erbyn sgorau rhesymu heb eiriau, a gall roi gwybodaeth 
ddefnyddiol iawn i ysgolion am hoff ffordd y disgyblion o weithio neu eu ffordd 
gryfach o weithio.  Os yw sgôr disgyblion yn uchel mewn profion heb eiriau ond yn 
isel mewn profion llafar, mae eu medrau llythrennedd yn wael ond mae ganddynt y 
potensial i berfformio’n dda os rhoddir ymyrraeth ddigonol iddynt wella eu sgorau 
llafar. 
 
Prawf BPVS (Graddfa Geirfa Llun Prydain) – (ystod oedran 3 i 16 oed).   
Asesiad safonol o eirfa dderbyngar (clywed) yw hwn.  Ar gyfer pob cwestiwn, mae’r 
athro’n dweud gair a’r disgybl yn ymateb trwy bwyntio at y llun (o bedwar dewis ar 
dudalen) sy’n egluro ystyr y gair orau.  Caiff geiriau eu dewis o ystod o fannau 
cynnwys (e.e. gweithredoedd, anifeiliaid, teganau, emosiynau, rhannau ymadrodd) ar 
draws pob lefel anhawster.  Mae’n brawf defnyddiol i nodi disgyblion y mae oedi neu 
fylchau yn eu geirfa.  Mae’n fwy tebygol o gael ei ddefnyddio yn yr adran anghenion 
addysgol arbennig ar gyfer disgyblion ag anawsterau llythrennedd a nodwyd. 
 
Prawf Geirfa Cymraeg  (Y prawf geirfa safonol cyntaf a luniwyd yn arbennig i blant 
dwyieithog sy’n siarad Cymraeg).  Dyma’r mesur safonol cyntaf o ddealltwriaeth 
geirfa plant o 7 i 11 mlwydd oed sydd ậ’i normau yn seiliedig ar blant sy’n siarad 
Cymraeg.  Rhoddir ystyriaeth i gefndir ieithyddol y cartref wrth weinyddu’r prawf.  Ceir 
sgôr safonedig ar ddiwedd y prawf. 
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Yn ogystal â’r fersiynau llyfr a chyfrifiadurol mae yna becyn sy’n cynnwys fersiwn 
dosbarth sydd yn caniatáu i’r arbrofwr ddangos y prawf i ddosbarth neu grŵp cyfan ar 
unwaith.  (Mae’r prawf yn cael ei ddatblygu ar gyfer plant o 3 i 15 mlwydd oed). 


