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TGAU Llenyddiaeth Gymraeg Uned 1 Haen 
Sylfaenol

Sticky Note
Rhif y cwestiwn fel arfer

Sticky Note
Nifer yr ymgeiswyr sy’n ceisio ateb y cwestiwn


Sticky Note
Cyfrifir y sgôr gymedrig trwy adio sgorau'r ymgeiswyr unigol a'u rhannu â chyfanswm nifer yr ymgeiswyr. Os bydd yr ymgeiswyr i gyd yn cyflawni'n dda ar eitem arbennig, bydd y sgôr gymedrig yn agos at yr uchafswm marciau. I'r gwrthwyneb, os bydd ymgeiswyr yn gyffredinol yn cyflawni'n wael ar yr eitem bydd gwahaniaeth mawr rhwng y sgôr gymedrig a'r uchafswm marciau. Bydd cymharu'r marciau cymedrig yn syml yn dwyn sylw at yr eitemau hynny sy'n cyfrannu'n arwyddocaol at berfformiad cyffredinol yr ymgeiswyr. Fodd bynnag, gan nad oes i bob eitem yr un uchafswm marciau, arwydd rhannol yn unig o berfformiad ymgeiswyr a geir trwy gymharu'r cymedrau. Nid yw cael cymedrau cyfartal o anghenraid yn golygu perfformiad cyfartal. Os oes gan gwestiynau uchafswm marciau gwahanol, dylid defnyddio'r ffactor hygyrchedd i gymharu perfformiad.

Sticky Note
Mae'r gwyriad safonol yn mesur gwasgariad y data o gwmpas y sgôr gymedrig. Po fwyaf yw'r gwyriad safonol, mwyaf gwasgaredig (neu lai cyson) yw perfformiadau'r ymgeiswyr am yr eitem honno. Mae cynnydd yn y gwyriad safonol yn tueddu i fod yn arwydd o amrywiaeth gynyddol o blith ymgeiswyr, neu o bapur sy'n gwahaniaethu fwy, gan fod y marciau'n fwy gwasgaredig o gwmpas y canol. Mewn gwrthgyferbyniad, byddai gostyngiad yn y gwyriad safonol yn awgrymu bod mwy o unffurfiaeth ymhlith yr ymgeiswyr, neu bod llai o wahaniaethu ar y papur, gan fod marciau'r ymgeiswyr wedi'u clystyru fwy o gwmpas y canol.

Sticky Note
Uchafswm y marciau ar gyfer cwestiwn arbennig.

Sticky Note
Mae ffactor hygyrchedd eitem yn mynegi'r marc cymedrig fel canran o'r uchafswm marciau (Uchaf. Marciau) ac yn fesur o hygyrchedd yr eitem. Os yw'r marc cymedrig a enillir gan yr ymgeiswyr yn agos at yr uchafswm marciau, bydd y ffactor hygyrchedd yn agos at 100 y cant a'r eitem yn cael ei hystyried yn hygyrch iawn. Fodd bynnag, os yw'r marc cymedrig yn isel o'i gymharu ag uchafswm y sgôr, bydd y ffactor hygyrchedd yn fychan a'r eitem yn cael ei hystyried yn llai hygyrch i'r ymgeiswyr.

Sticky Note
Mae'r tabl, i bob eitem, yn dangos nifer (N) a chanran yr ymgeiswyr wnaeth roi cynnig ar y cwestiwn. Wrth gymharu eitemau ar y mesur hwn mae'n bwysig ystyried trefn ymddangos yr eitemau ar y papur. Os oes cyfanswm amser cyfyngedig i'r papur, mae'n bosibl na fydd gan rai ymgeiswyr ddigon o amser i gwblhau'r papur. Gall hyn olygu, yn ôl y mesur hwn, fod gan yr eitemau hynny sydd ar ddiwedd y papur ffigur datchwyddedig. Os nad ystyrir bod yr amser a ddyrannwyd am y papur yn ffactor arwyddocaol, gall canran isel olygu bod problemau hygyrchedd. Pan fydd ymgeiswyr yn cael dewis cwestiwn mae'r ystadegau'n dangos blaenoriaethau'r ymgeiswyr, ond dylanwad y polisi addysgu yn y ganolfan hefyd.
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morgni

Sticky Note

Yn y paragraff cyntaf, mae’r ymgeisydd yn dangos y gallu i ddenfyddio dyfyniad yn bwrpasol, “sŵn byw diflasa’n bod”, gan lwyddo hefyd i gymharu sefyllfa’r ddau fardd. Ceir sylw effeithiol ar y dyfyniad “bod yw’r rheol”, sef ei fod yn ‘awgrymu bod y bardd ddim realy yna a mae ymenydd o yn rwla arall.’



morgni

Sticky Note

Nid yw’n glir sut mae’r ymgeisydd yn cyfiawnau bod yr ail gerdd hefyd yn gerdd am rywun yn ‘cymryd cyffuriau a yn rehab’, ond o leiaf mae yma ymgais at gymharu.



morgni

Sticky Note

Ceir cymharu effeithiol wrth i’r ymgeisydd sylwi fod y ddau gymeriad yn y cerddi yn ofn beth mae pobl eraill yn meddwl ohonyn nhw e.e. “o dan label”.







morgni

Sticky Note

Mae cymharu da rhwng dechrau’r gerdd gyntaf a’r diwedd, sef, ‘mae o defnyddio dyfyniad “y sŵn byw melysa’n bod” sy’n hollol wahanol i penill cyntaf sydd yn defnyddio “diflasu”’.



morgni

Sticky Note

Nid yw wedi deall diwedd ‘Gweld y Gorwel’ gan ei fod yn nodi: ‘Yn wahanol i Gweld y Gorwel mae Pedair Wal yn gorffen yn hapus.’







morgni

Typewritten Text

Er bod yma ymgais deg at gymharu, nid yw’r ymgeisydd bob tro’n dangos digon o ddealltwriaeth o’r ail gerdd i’w godi i’r Band Marciau uchaf. Hefyd, byddai wedi gallu codi marciau drwy fod yn fwy manwl wrth drafod a chymharu’r cynnwys. Mae’n nodi nodwedion arddull yn y ddwy gerdd, ac ar y cyfan mae’n trafod ychydig ar addasrwydd yr arddull i greu awyrgylch.Mae hyn yn ei osod yn saff o fewn yr ail fand marciauMarc 25
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morgni

Sticky Note

Mae’r ymgeisydd yn dangos o’r dechrau ei fod yn gallu defnyddio dyfyniadau perthnasol o’r gerdd e.e. “yn rehab”. Ceir cyfeiriad hefyd at arddull, gan lwyddo i gyfleu’n eithaf da beth yw’r effeithiolrwydd: ‘Mae’r ansoddair “diflasa’n” egluron bras y unigrwydd o fewn rehab.’Mae’r paragraff nesaf yn gyflwyno elfen o gymharu i’r gwaith, ond er ei fod wedi defnyddio gair safonol ‘ynysig’, nid yw wedi llwyddo i argyhoeddi pam fyddai’r cymeriad yn teimlo’n llai ynysig o fewn y pedair wal. Ai oherwydd fod yna gyfeiriad at filwyr? Nid yw hyn yn gwbl glir.







morgni

Sticky Note

Mae rhai sylwadau yn niwlog ganddo.e.e ‘felly mae hyn yn rhoi darlun clir i’r darllenydd o barn y bardd am y lle sy’n rhoi eglurhad fod bywyd y bardd yn anodd yn rehab.’ Serch hynny, mae’n dangos ei fod yn gallu trafod y cynnwys yn ‘eithaf da’ hwnt ac yma yn y gwaith. Mae tueddiad i droi yn ei unfan ar waelod yr ail dudalen, ond mae’n cryfhau eto ar ddechrau’r trydydd.  Yn ail hanner y traethawd y mae’r cyfeiriadau at nodweddion arddull, ac er bod rhai ohonyn nhw’n trafod effeithiolrwydd yn ‘eithaf da’, nid yw’n gwneud hyn bob tro. 















morgni

Typewritten Text

Oherwydd bod yma ddigon o nodweddion eithaf da, yn gorbwyso nodweddion sy’n dangos ymgais yn unig, yna mae’n cymryd ei le yn y band marciau uchaf, ond tua’r gwaelod.Marc 31
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RHAGARWEINIAD 
 
Defnyddiwyd y cynllun marcio hwn gan CBAC ar gyfer arholiad 2019.  Penderfynwyd arno'n 
derfynol yn dilyn trafodaeth fanwl mewn cynadleddau arholwyr gan yr holl arholwyr oedd yn 
ymwneud â'r asesiad.  Cynhaliwyd y gynhadledd yn fuan ar ôl sefyll y papur fel y gellid 
cyfeirio at yr amrediad llawn o ymatebion ymgeiswyr, gyda sgriptiau wedi'u llungopïo yn sail 
i'r drafodaeth.  Amcan y gynhadledd oedd sicrhau bod y cynllun marcio wedi'i ddehongli a'i 
gymhwyso yn yr un modd gan yr holl arholwyr. 
 
Gobeithir y bydd y wybodaeth hon o gymorth i ganolfannau ond cydnabyddir ar yr un pryd y 
gallai fod gan athrawon safbwyntiau gwahanol ynglŷn â manylion neu ddehongli gan nad 
ydynt wedi bod yn rhan o'r gynhadledd farcio. 
 
Mae'n flin gan CBAC ond nid oes modd iddo ymgymryd ag unrhyw drafodaeth na 
gohebiaeth am y cynllun marcio hwn. 
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CYNLLUNIAU MARCIO TGAU 
 


LLENYDDIAETH GYMRAEG HAF 2019  
 
 


Gweld y Gorwel gan Aneirin Karadog  
 
Pedair Wal gan Arwyn Jones 
 
Cymharu 
 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 


• Mae’r ddwy gerdd yn cyfeirio at fod yn gaeth mewn rhyw ffordd. GyG yn gaeth i 
gyffuriau ac yn gaeth yn y rehab, ac mae PW yn cyfeirio at fod yn gaeth yn y stafell 
wely oherwydd ei ofn. 


 
• Mae yna dristwch yn y ddwy gerdd gyda AK yn cyfeirio at ‘sŵn y byw diflasa’n bod’ 


ac AJ yn cyfeirio at ‘fyd y dagrau’. 
 


• Mae’r ‘byd mawr, creulon y tu allan’ a’r un teimlad a gawn yn GyG, fod y bardd yn 
gaeth y tu mewn ac yn ofni mynd allan. 


 
• Gwelwn ailadrodd yn digwydd yn y ddwy gerdd, yn cyfleu diflastod bod yn yr un lle o 


hyd. 
 


• Mae gobaith ar ddiwedd y ddwy gerdd gydag awgrym o gariad neu gyfeillgarwch yn y 
ddwy. 


 
• Mae rhyddid yn dod i’r ddau fardd, rhyddid oddi wrth gyffuriau, a rhyddid oddi wrth yr 


ofn sy’n dal AJ yn gaeth i’r stafell wely. 
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Gweld y Gorwel 
 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 


• Mae’r gerdd yn agor yn negyddol iawn gyda’r ferf ‘colli’. Mae’r ffaith bod y gerdd yn 
cael ei lleoli mewn rehab yn arwydd bod y bardd mewn lle tywyll iawn. Ac eto gellir 
dweud bod yna elfen o obaith o’r cychwyn gan ei fod wedi cyfaddef ei broblem wrth 
fynd yno. 


 
• Mae synnwyr clywed yn bwysig iddo wrth iddo glywed yr holl ddiflastod yma o’i 


amgylch.  
 


• Mae’n teimlo bod bywyd yn undonog iddo a’i fod yn cael ei reoli. 
 


• Pan mae pethau ar eu gwaethaf, a’i fod yn teimlo ei fod yn cael ei reoli’n llwyr ‘o dan 
label’, a phan mae’r ergydion yn dod iddo, dyma pryd mae gobaith yn dod ar ffurf ei 
gariad. 


 
• Mae ‘sŵn y byw diflasa’n bod’ wedi gwneud lle i sŵn ei gariad.  


 
• Mae’r ‘nosau’ yn cynrychioli tywyllwch ac anobaith iddo, ac felly mae’n arwyddocaol 


mai ei gariad yw sŵn y dydd.  
 


• Gorffen yn obeithiol a wna’r gerdd gan wrth-ddweud y teimlad yn yr englyn cyntaf.  
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Pedair Wal 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 


• Mae’r gerdd yn agor gyda throsiad yn creu darlun o bedair wal fel petaen nhw’n 
cadw’r bardd yn saff. 


 
• Cawn glywed nad yw’r bardd eisiau mynd allan mewn gwirionedd oherwydd efallai ei 


fod yn cael ei fwlio am ryw reswm. 
 


• Mae’r awgrym yn cryfhau yn y trydydd pennill trwy weld bod y bardd yn derbyn 
negeseuon ar ei gyfrifiadur neu ei ffôn. Felly mae rhywle lle dylen ni fod yn teimlo’n 
saff ynddo yn troi i fod yn rhywle lle gallwn ni gael ein bwlio hefyd. 


 
• Gwelwn yn y pedwerydd pennill bod un newid mawr wedi digwydd, mae’r gair ‘saff’ 


wedi troi’n ‘gaeth’. Nid yw’r bardd yn teimlo y gall fynd allan bellach, hyd yn oed petai 
eisiau. 


 
• Gorffen gyda gobaith a wna’r gerdd. Er yr holl negeseuon cas a chreulon, mae yna 


un neges garedig yn dod, efallai gan ffrind neu gariad. 
 
 
Neges 
 
Yn y ddwy gerdd, cawn ddarlun o greulondeb wrth i bobl ddioddef. Neges y ddwy gerdd ydy 
bod posib i bethau newid os ydy rhywun yn dangos ychydig o gariad. 
 
Gall yr arwydd o gariad ddod mewn gwahanol ffyrdd, wyneb yn wyneb neu ar ffurf neges. Yr 
un ydy effaith y ffyrdd hyn o ddangos cariad. 
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Arddull Gweld y Gorwel 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 
Enghraifft Nodwedd 
rehab ailadrodd 
sŵn ailadrodd 
daith hunanol trosiad/ansoddair 
gwrid ei gariad yw gorwel trosiad 
dydd...nosau cyferbyniad 
diflasa’n bod...melysa’n bod cyferbyniad 
 
 
Arddull Pedair Wal 
 
Gellir sôn am bwyntiau megis: 
 
Enghraifft Nodwedd 
pedair wal o filwyr trosiad 
pedair wal ailadrodd 
mawr, creulon ansoddeiriau 
neges yn gyrru’i ewinedd... personoliad/trosiad 
cadw’n saff...cadw’n gaeth cyferbyniad 
a’i lond o wên trosiad 
 
 
Mesur  
 
Gweld y Gorwel: Englyn Penfyr 
 
Mae’r englyn penfyr yn fesur caeth sydd yn adlewyrchu caethiwed y bardd i gyffuriau. Gellid 
dweud bod ailadrodd yr ‘s’ yn y llinell gyntaf yn adlewyrchu sŵn cras ei sefyllfa bresennol. 
Mae’r ffaith ei fod yn benfyr yn awgrymu nad yw bywyd y bardd fel y dylai fod. Mae sŵn 
hyfryd y gynghanedd yn cael ei adlewyrchu yn y neges yn y llinell olaf.  
 
 
Pedair Wal: Penrhydd/Y Wers Rydd 
 
Mae’n adlewyrchu’r diffyg trefn ym mywyd y bardd, ac yn teimlo bod popeth ar chwâl. Nid 
oes patrwm i’w fywyd. 
 
  







 


5 
 WJEC CBAC Cyf. 


31-40 


Dangos dealltwriaeth eithaf da o’r cynnwys a’r neges/thema 
Trafod yn eithaf da addasrwydd ac effeithiolrwydd arddull, mesur ac 
iaith i greu awyrgylch 
Defnyddio rhai termau beirniadaeth lenyddol  
Dangos ymateb personol eithaf da 
Defnyddio dyfyniadau yn addas 
Cymharu testunau’n eithaf da 
Cyflwyno’r gwaith yn drefnus 
Arddangos gafael gyson ar sillafu, atalnodi a gramadeg ar y cyfan 


21-30 


Dangos peth dealltwriaeth o’r cynnwys a’r neges/thema 
Trafod ychydig ar addasrwydd arddull, mesur ac iaith i greu awyrgylch 
Ymgais i ddefnyddio termau beirniadaeth lenyddol  
Dangos peth ymateb personol  
Defnyddio dyfyniadau addas 
Ymgais i gymharu testunau 
Cyflwyno’r gwaith yn lled drefnus 
Gafael anghyson ar sillafu, atalnodi a gramadeg 


11-20 


Ymgais i ddangos dealltwriaeth o’r cynnwys a’r neges/thema 
Ymgais i drafod addasrwydd arddull, mesur ac iaith i greu awyrgylch 
Ymgais i ymateb yn bersonol 
Defnyddio ambell ddyfyniad 
Peth ymgais i gymharu testunau 
Dangos trefn mewn rhannau o’r gwaith 
Peth gallu i sillafu, atalnodi a defnyddio gramadeg yn gywir 


0-10 


Ymgais i ddangos peth dealltwriaeth o’r cynnwys a’r neges/thema 
Cyfeirio at arddull/iaith i greu awyrgylch 
Dechrau ymateb yn bersonol 
Ymgais i ddefnyddio ambell ddyfyniad 
Ymgais at ddilyniant 
Gafael gyfyngedig ar sillafu, atalnodi a gramadeg  
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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL


Llyfryn ateb 16 tudalen CBAC (pinc).


CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR


Defnyddiwch inc neu feiro du.
Un cwestiwn gorfodol ar farddoniaeth sydd ar y papur hwn.
Ni chaniateir defnyddio geiriaduron.
Dylech dreulio 15 munud yn cynllunio eich ateb. 


GWYBODAETH I YMGEISWYR


Mae 40 marc am y cwestiwn hwn.
Bydd trefn a chywirdeb eich ysgrifennu yn cael eu hystyried yn rhan o’r asesiad.


CJ*(S19-3010N10-1)ⓗ WJEC CBAC Cyf.
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DYDD MAWRTH, 11 MEHEFIN 2019 – BORE


LLENYDDIAETH GYMRAEG
UNED 1: Barddoniaeth
HAEN SYLFAENOL
1 awr 15 munud
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ⓗ WJEC CBAC Cyf.


1. Darllenwch y ddwy gerdd ganlynol yn ofalus.
 Yn y cerddi, mae’r beirdd yn rhoi darlun o fywyd anodd i ni.


 Cymharwch y ddwy gerdd gan ddangos sut maen nhw’n debyg a/neu’n wahanol. 
 Dylech wneud hyn drwy:


 • ysgrifennu am gynnwys y ddwy gerdd yn eich geiriau eich hun, er enghraifft:


 - Pa fath o bethau sy’n anodd ym mywydau’r beirdd? 
 - Beth sydd wedi newid erbyn diwedd y cerddi? 
 - Meddyliwch beth yw’r neges yn y ddwy gerdd.


 • edrych ar y ffordd mae’r beirdd wedi ysgrifennu’r cerddi gan chwilio am o leiaf bedair 
nodwedd arddull / mesur a dweud pam maen nhw’n effeithiol 


 • nodi pa un o’r ddwy gerdd apeliodd fwyaf atoch chi gan roi rhesymau dros eich barn.


 Wrth ateb, cofiwch ddyfynnu’n briodol a chyfeirio at enghreifftiau penodol i gefnogi’ch 
sylwadau. [40]


Gweld y Gorwel


Yn rehab y colli nabod – sŵn traed
sy’n troi’r awr ddiddarfod,
sŵn y byw diflasa’n bod.


Yn rehab, bod yw’r rheol, – bod drwy’r dydd,
bod drwy’r daith hunanol
wna druggie’n dod o’i rigol.


Yn rehab o dan label, – yn nheilchion
ergydion ei gawdel
gwrid ei gariad yw gorwel.


Sŵn y dydd yw hi sy’n dod – o’r nosau,
rhanna ias cyfarfod,
y sŵn byw melysa’n bod.


Aneirin Karadog


Pedair Wal


Pedair wal o ’nghwmpas i
yw fy stafell wely,
pedair wal o filwyr i’m cadw’n saff.


Ofn mynd allan,
ofn wynebu’r byd mawr, creulon,
byd y dagrau,
byd y geiriau cas.


Ofn edrych ar y sgrîn,
a phob neges yn gyrru’i ewinedd
yn ddyfnach i’r galon.


Pedair wal o ’nghwmpas i
yw fy stafell wely,
pedair wal o filwyr i’m cadw’n gaeth...


... hyd nes i mi gael
dy neges di,
llun wyneb crwn
a’i lond o wên.


Arwyn Jones


DIWEDD Y PAPUR











