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Helpu rhieni/gofalwyr i ddeall canlyniadau’r Profion Darllen a 
Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol 

Fel rhan o raglen y profion darllen a rhifedd cenedlaethol, caiff canlyniadau’r profion ar 
gyfer dysgwyr unigol eu darparu i rieni/gofalwyr ar ffurf Taflen Canlyniadau’r Disgybl. 
Efallai y bydd rhai rhieni/gofalwyr yn anghyfarwydd â dehongli’r mathau hyn o 
ganlyniadau ond mae’n bwysig iawn eu bod yn gallu deall yr wybodaeth a roddir iddynt 
am eu plentyn a’r hyn y mae’n ei olygu i’w dysgu. Mae Taflen Canlyniadau’r Disgybl yn 
cynnwys nodiadau sy’n esbonio’r modd y cyflwynir y canlyniadau. 
 
Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys pwyntiau allweddol a allai fod yn ddefnyddiol i 
ymarferwyr pan fyddant yn trafod canlyniadau profion gyda rhieni/gofalwyr. Maent 
wedi’u llunio o amgylch y cwestiynau posibl fydd gan rieni/gofalwyr. Ar dudalennau  
7–9 o’r canllawiau, ceir gwybodaeth dechnegol am y profion a allai fod o ddefnydd i 
ymarferwyr. Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol i chi gyfeirio at ddogfen Llywodraeth 

Cymru Profion darllen a rhifedd yng Nghymru – 2019: Gwybodaeth i rieni a 

gofalwyr plant ym Mlynyddoedd 2 i 9 sydd i’w weld yn 
learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-
parents-carers/?skip=1&lang=cy. 
 
Rydyn ni hefyd wedi datblygu ffilm fer i roi rhagor o wybodaeth am adroddiadau’r 
Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol. I’w gweld, ewch i 
learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer/?skip=1&lang=cy.  
Gall fod yn ddefnyddiol petai ysgolion yn cynnwys dolenni at y canllawiau a’r ffilm ar yr 
adran o’u gwefan sydd wedi’i hanelu at rieni/gofalwyr. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno asesiadau personol ar-lein yn raddol dros gyfnod 
o dair blynedd i gymryd lle’r profion cenedlaethol ar bapur. Dechreuodd hyn gyda’r 
Asesiadau Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) ym mis Rhagfyr 2018. Am ragor o 
wybodaeth ynglŷn â dehongli’r adborth o’r asesiadau personol, ewch i 
learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181204-understanding-feedback-
following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-
carers-cy.pdf  
 

Beth yw diben y profion cenedlaethol? 

Mae’r profion cenedlaethol yn rhoi i bob ysgol yng Nghymru gwybodaeth gyson am 
sgiliau darllen a rhifedd (rhesymu) pob un o’i dysgwyr ym Mlynyddoedd 2 i 9. Nid yw’r 

profion yn disodli’r mathau eraill o asesiadau a ddefnyddir mewn ysgolion ar draws y 
cwricwlwm cyfan. Mae’r canlyniadau o’r profion yn ychwanegu at yr wybodaeth sydd 
gan ysgolion ac athrawon eisoes am gyflawniad darllen a rhifedd (rhesymu) drwy 
gyfrwng eu gwaith gyda dysgwyr bob dydd yn yr ystafell ddosbarth. 
 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y dyfarniad o asesiadau athrawon a 
chanlyniad prawf? 

Mae dyfarniadau yn cael eu llunio yn sgil asesiadau athrawon ar sail sylfaen fawr o 
dystiolaeth a gaiff ei chasglu dros amser. Gallant roi ystyriaeth i sgiliau a ddangoswyd 
drwy arsylwi, gwaith llafar, trafodaeth ddosbarth, prosiectau a thasgau estynedig ac yn 
ystod gwaith grŵp er enghraifft. Mae canlyniad prawf yn adlewyrchu’r sgiliau a 

https://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy
https://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/animated-explainer/?skip=1&lang=cy
https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181204-understanding-feedback-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers-cy.pdf
https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181204-understanding-feedback-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers-cy.pdf
https://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/181204-understanding-feedback-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers-cy.pdf
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ddangoswyd drwy gyfrwng ymatebion ysgrifenedig i gwestiynau ar achlysur penodol 
pan fo pob dysgwr yn sefyll y profion dan yr un amodau. Mae’r ddau fath o asesiad yn 
darparu gwybodaeth ddefnyddiol, ond gwahanol.  
 

Mae’n ymddangos bod canlyniad prawf fy mhlentyn yn gwrthddweud 
y dyfarniad o asesiadau athrawon – beth mae hyn yn ei olygu? 

Gall asesiadau roi canlyniadau croes am sawl rheswm ac mae angen eu dehongli’n 
ofalus. Gall defnyddio canlyniadau o wahanol asesiadau godi cwestiynau pwysig a 
helpu i gael darlun cliriach o gryfderau a meysydd i’w gwella. 
 
Os yw canlyniad un o’r profion yn awgrymu bod dysgwr yn arddangos sgiliau nad yw’n 
eu harddangos yng ngwaith y dosbarth, yna mae’n bosibl bod arno angen mwy o 
anogaeth i gyfrannu’n hyderus at waith llafar a thrafodaethau dosbarth. Os yw 
canlyniad un o’r profion yn awgrymu nad yw dysgwr wedi arddangos yr holl sgiliau y 
mae’n eu harddangos yng nghyd-destun y dosbarth, yna gallai hyn fod oherwydd bod 
yn y prawf gwestiynau ar destunau lle nad yw ei ddysgu’n gwbl sicr neu oherwydd nad 
yw bob amser yn dangos ei waith gorau mewn ymatebion ysgrifenedig. Mae gan yr 
holl ffurfiau asesu eu cyfyngiadau a dyna pam mae’r arfer asesu gorau’n defnyddio 
amrywiaeth o wahanol gyfleoedd asesu, gan gynnwys profion ffurfiol. 
 

Sut y gall canlyniad prawf helpu i ddangos lle mae angen i’m plentyn 
wella? 

Mae’r cwestiynau unigol ym mhob un o’r Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) 
Cenedlaethol wedi’u cysylltu â’r datganiadau o ddisgwyliadau yn y Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh). Mae’r FfLlRh yn datgan canlyniadau 
disgwyliedig blynyddol ar gyfer llythrennedd a rhifedd. Gan mai yn yr ysgol y caiff y 
profion eu marcio, gall athrawon weld lle y ceir bylchau mewn gwybodaeth a 
dealltwriaeth a nodi beth ddylai’r blaenoriaethau dysgu nesaf fod ar gyfer unigolion a 
grwpiau dosbarth. (Mae’n bosibl bod eich ysgol eisoes yn defnyddio’r adnoddau 
diagnostig ar gyfer y Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol sydd wedi’u 
cyhoeddi ar wefan Dysgu Cymru yn learning.gov.wales/resources/browse-all/national-
reading-and-numeracy-tests-diagnostic-support-tools/?skip=1&lang=cy.  
 

Beth mae’r sgôr safonedig ar sail oedran yn ei ddweud wrthyf? 

(Gallai fod yn ddefnyddiol cyfeirio rhieni/gofalwyr at Profion darllen a rhifedd yng 

Nghymru – 2019: Gwybodaeth i rieni a gofalwyr plant ym Mlynyddoedd 2 i 9 sydd i’w 
weld yn learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-
information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy.)  
 
Mae’r sgôr safonedig ar sail oedran o bob un o’r profion cenedlaethol yn dangos pa 
mor dda y mae dysgwr unigol wedi ei wneud yn y prawf o’i gymharu â dysgwyr eraill 
o’r un oedran (mewn blynyddoedd a misoedd) a fu’n sefyll y prawf.  
 
 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/national-reading-and-numeracy-tests-diagnostic-support-tools/?skip=1&lang=cy.
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/national-reading-and-numeracy-tests-diagnostic-support-tools/?skip=1&lang=cy.
https://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy
https://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170413-information-for-parents-carers-2-9-cy.pdf.)
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170413-information-for-parents-carers-2-9-cy.pdf.)
http://learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/170413-information-for-parents-carers-2-9-cy.pdf.)
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Beth yw mesur cynnydd? 

Mae mesuriadau cynnydd o’r profion cenedlaethol yn dangos pa mor dda y mae 
dysgwr unigol wedi ei wneud yn y profion bob blwyddyn o’i gymharu â phob dysgwr 
arall fu’n sefyll y prawf yn yr un grŵp blwyddyn cwricwlwm cenedlaethol. Mae’n 
bosibl cymharu’r mesur cynnydd o un flwyddyn i’r llall i gael darlun o’r cynnydd dros 
gyfnod o amser. 
 

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng yr Asesiadau Personol Rhifedd 
(Gweithdrefnol) a’r Profion Rhifedd (Rhesymu)?  

Mae’r Asesiadau Personol Rhifedd (Gweithdrefnol) yn mesur sgiliau rhif, mesur a 
data. Mae’r Profion Rhifedd (Rhesymu) yn mesur pa mor dda y gall dysgwyr 
ddefnyddio’r hyn y maent yn ei wybod er mwyn datrys problemau. Mae’n bwysig i 
rieni/gofalwyr ddeall bod yr asesiadau gweithdrefnol a’r profion rhesymu’n 
canolbwyntio ar sgiliau gwahanol. 
 
Mae’n bosibl y bydd rhieni/gofalwyr am wybod sut y mae eu plentyn yn perfformio 
mewn gweithgareddau rhesymu o fewn yr ystafell ddosbarth neu wybod sut y gallen 
nhw gynorthwyo eu plentyn i ddatblygu’r sgiliau hyn. 
 

A ddylid cymharu canlyniadau’r Asesiadau Personol Rhifedd 
(Gweithdrefnol) a’r Profion Rhifedd (Rhesymu)? 

Gallai canlyniadau dysgwyr yn y profion rhesymu hyn fod yn eithaf gwahanol i’w 
canlyniadau yn yr asesiadau gweithdrefnol. Mae’n bwysig bod rhieni/gofalwyr yn deall 
bod y asesiadau/profion yn canolbwyntio ar wahanol sgiliau. Mae’r asesiadau 
gweithdrefnol yn mesur sgiliau rhif, mesur a data tra bo’r prawf rhesymu’n mesur pa 
mor dda y gall dysgwyr ddefnyddio’r hyn y maent yn ei wybod er mwyn datrys 
problemau. 
 

Pam nad oes canlyniad ar gyfer un o’r profion? 

Dylai canlyniadau gael eu darparu ar gyfer pob prawf y mae dysgwr wedi’i 
sefyll. Os oedd dysgwr yn absennol yn ystod cyfnod y prawf ac wedi methu â chymryd 
un prawf neu ragor, ni fydd canlyniad ar gael. Os penderfynwyd gan ysgol na ddylai 
dysgwr sefyll prawf penodol oherwydd na fyddai’n gallu cael mynediad ato, yna ni fydd 
canlyniadau i’w cael1. Pan fydd dysgwr wedi sefyll prawf grŵp blwyddyn gwahanol, 
efallai yr hoffech rannu gwybodaeth ddiagnostig gyda’u rhieni/gofalwyr. 
 

Mae fy mhlentyn wedi cyrraedd y sgôr safonedig ar sail 
oedran/mesur cynnydd uchaf bosibl – a yw’r profion yn gosod 
‘nenfwd’ ar gyflawniad? 

Fel unrhyw brawf, mae’r Profion Darllen a Rhifedd (Rhesymu) Cenedlaethol wedi’u 
pennu i asesu ystod gallu benodol. Yn eu hanfod, fe’u bwriedir i fesur y sgiliau mewn 

                                            
1
 Sylwer, er hynny, yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru ar gynhwysiant, y rhoddir sgôr safonedig ar sail 

oedran o lai na 70 i ddysgwyr absennol a dysgwyr a ddatgymhwyswyd at ddibenion adrodd yn y Casglu 
Data ar Brofion Cenedlaethol Cymru. 
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darllen neu rifedd a fyddai’n ddisgwyliedig ar draws y grŵp blwyddyn neu’r grwpiau 
blwyddyn a enwebir ar gyfer pob prawf. Os yw dysgwr unigol yn perfformio ar frig yr 
ystod gallu neu uwchlaw hynny, ni all canlyniad ei brawf nodi’n gywir bendraw ei allu 
darllen neu rifedd, a’r oll y gallwn ei ddweud yw bod ei sgôr safonedig yn uwch na’r 
gwerth uchaf a fesurir gan y prawf hwnnw. Nid yw hyn yn golygu, fodd bynnag, na ellir 
olrhain ei gynnydd mewn darllen neu rifedd dros amser, dim ond y bydd angen mwy o 
wybodaeth na’i sgoriau yn y profion i roi gwir ddarlun o’i gynnydd. Mae’n bosibl y bydd 
ar rieni/gofalwyr eisiau gwybod am unrhyw gamau a gymerir i roi i’w plentyn dasgau 
a/neu gyd-destunau sy’n rhoi mwy o her. 
 

A ddylwn gymharu sgoriau safonedig ar sail oedran fy mhlentyn o 
un flwyddyn i’r nesaf? 

Yn ei hanfod, ffordd o gymharu perfformiad un dysgwr mewn prawf gyda pherfformiad 
dysgwyr eraill yr un oed, ar yr adeg honno yn union, yw sgôr safonedig ar sail oedran. 
Felly, nid yw gwneud cymhariaeth uniongyrchol rhwng sgoriau safonedig o un 
flwyddyn i’r llall yn cael ei argymell. Mae’n bosibl y gallech weld bod newidiadau mawr 
wedi digwydd, e.e. mewn un flwyddyn benodol, gall sgôr dysgwr ddangos bod ei 
berfformiad yn debyg i’r rhan fwyaf o ddysgwyr yr un oedran (85–115) ond efallai, yn y 
flwyddyn nesaf, fod ei berfformiad ychydig yn well (116–125 efallai). Fodd bynnag, 
diben y mesur cynnydd yw olrhain cyflawniad plentyn dros gyfnod o amser. Y mesur 
cynnydd felly, yn hytrach na’r sgôr safonedig ar sail oedran, ddylai gael ei ddefnyddio 
wrth gymharu o’r naill flwyddyn i’r llall. 
 

A allaf ddefnyddio sgoriau’r profion i wirio a yw fy mhlentyn yn 
gwneud cynnydd? 

Drwy edrych ar y siart sy’n dangos mesuriadau cynnydd o bob blwyddyn y 
cynhaliwyd y profion, gall rhieni/gofalwyr weld sut y mae cyflawniad eu plentyn yn 
cymharu â’r dysgwyr eraill sy’n sefyll y profion yn yr un grŵp blwyddyn cwricwlwm 
cenedlaethol ar draws Cymru. Drwy gyflwyno’r canlyniadau yn y ffordd yma, gallwn 
weld a yw dysgwyr yn cadw at yr un safle o fewn eu grŵp blwyddyn dros gyfnod o 
amser a hefyd beth yw’r patrwm yn eu perfformiad. 
 

Mae brawddeg o dan pob canlyniad sy’n dweud wrth rieni/gofalwyr a yw safle eu 
plentyn yn y grŵp blwyddyn yn weddol gyson â’i safle y llynedd, yn uwch neu’n is. Mae 
hyn yn ddibynnol ar wybodaeth flynyddol o’r profion a hefyd y newid yn mesur cynnydd 
y dysgwr o flwyddyn i flwyddyn. Mae dysgwyr sydd â mesuriadau cynnydd sy’n weddol 
gyson dros gyfnod o amser yn gwneud cynnydd yn unol â’r holl ddysgwyr eraill yn eu 
grŵp blwyddyn. Gellid disgwyl rhai mân amrywiadau i fyny neu i lawr a gallai hyn fod 
oherwydd, er enghraifft, ffactorau megis amgylchiadau personol ar ddiwrnod y prawf 
dan sylw neu apêl papur prawf penodol. Drwy ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd o 
brofion blaenorol mae modd cyfrifo’r ystod ddisgwyliedig ar gyfer pob dysgwr. Bydd 
unrhyw beth y tu hwnt i’r ystod hon yn arwydd mai newid ym mherfformiad y dysgwyr 
sy’n gyfrifol am y gwahaniaeth. Os yw perfformiad dysgwr uwchlaw neu islaw ei 
berfformiad y llynedd, gall hynny awgrymu ei fod yn gwneud mwy o gynnydd neu lai o 
gynnydd na dysgwyr eraill yn ei grŵp blwyddyn ac efallai y bydd angen cymorth 
ychwanegol neu her ychwanegol arno. 
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Mae’r siartiau sampl isod yn dangos ambell batrwm yn y mesuriadau cynnydd. 

Mesur cynnydd: Darllen Saesneg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yn 2019, mae safle eich plentyn yn gyson â'i safle yn 2018. 

 
Nawr, ym Mlwyddyn 9, mae’r dysgwr hwn wedi gwneud cynnydd yn unol â’r dysgwyr 

eraill yn ei grwp blwyddyn ers sefyll y profion ym Mlwyddyn 3. Mae’r mân amrywiadau 
yn y mesur cynnydd bob blwyddyn i’w disgwyl. 

Mesur cynnydd: Darllen Cymraeg 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Yn 2019, mae safle eich plentyn yn is na'i safle yn 2018. 

 
Mae canlyniadau profion y dysgwr hwn yn dangos ei fod wedi gwneud cynnydd cyson 
o ran ei ddarllen Cymraeg rhwng 2013 a 2018, a bod y dysgwr wedi cynnal ei safle o 
fewn y cohort – hyd at 2019 pryd y gwelwyd gostyngiad yn y mesur ar gyfer 
perfformiad. Mae’r frawddeg o dan y tabl yn dangos bod mesur perfformiad y plentyn y 
tu allan i’r ystod ddisgwyliedig. Mae’r siart yn awgrymu nad yw’r dysgwr hwn, o’i 
gymharu â dysgwyr eraill a safodd y prawf yn 2019, wedi gwneud cystal â’r disgwyl o 
ystyried ei ganlyniadau blaenorol. Byddai’n werth archwilio a oes unrhyw elfen o’r 
cwricwlwm a ddilynwyd ym Mlwyddyn 9 y mae’r dysgwr hwn wedi ei weld yn arbennig 
o anodd. 
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Mesur cynnydd: Rhifedd (Rhesymu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yn 2019, mae safle eich plentyn yn gyson â’I safle yn 2018. 

 
Roedd y dysgwr hwn yn absennol ar gyfer y prawf yn 2016 ac felly nid oedd yn bosibl 
cael darlun cyflawn o’i berfformiad dros gyfnod o amser. Rhwng 2018 a 2019, mae ei 
sefyllfa o’i gymharu â dysgwyr eraill ym Mlwyddyn 9 wedi llithro ychydig, ond mae’r 
frawddeg o dan y tabl yn dangos fod ei berfformiad o fewn yr ystod ddisgwyliedig o 
hyd ond nid yw hyn o reidrwydd yn adlewyrchu diffyg cynnydd sylweddol. Byddai 
tystiolaeth o asesiadau athrawon o fudd i bennu a oes mater yn peri pryder. 
 

Gwybodaeth dechnegol ar sgoriau profion a graddfeydd 

Mae sgoriau safonedig megis y sgôr safonedig ar sail oedran a’r mesur cynnydd ar 
gyfer y profion cenedlaethol yn aml yn cael eu defnyddio gyda phrofion sydd â’r bwriad 
o fesur gallu grwpiau mawr o unigolion. Mae hyn oherwydd nad yw gwybod nifer neu 
ganran y marciau cywir mewn prawf yn ddigon i roi darlun llawn o ba mor dda y mae 
dysgwr neu grŵp o ddysgwyr wedi gwneud yn eu prawf. Er enghraifft, mae’n anodd 
barnu a yw canlyniad o 70 y cant mewn prawf yn dda neu beidio heb wybodaeth am 
berfformiad dysgwyr eraill. Os 70 y cant oedd y sgôr uchaf, o’i gymharu â dysgwyr 
eraill, mae hynny’n ganlyniad da. Fodd bynnag, os dyna oedd y sgôr isaf, yna nid yw’n 
ganlyniad da. Dadansoddir canlyniadau profion o bob ysgol i baratoi graddfeydd sgôr 
safonedig er mwyn galluogi gwneud cymariaethau ystyrlon rhwng unigolion a grwpiau. 
 
Sgôr safonedig ar sail oedran 
Wrth ddatblygu’r raddfa sgôr safonedig ar sail oedran, gosodir y sgôr cyfartalog o 
bob prawf i fod yn gyfwerth â sgôr safonedig o 100. Yna, byddai disgwyl i tua dwy 
ran o dair o’r dysgwyr sy’n sefyll y prawf gael sgôr safonedig ar sail oedran o rhwng 
85 a 115. Felly, gallai sgôr safonedig ar sail oedran o lai na 85 awgrymu bod dysgwr 
yn cael cryn drafferth gyda’r sgiliau darllen neu rifedd (rhesymu) a brofwyd. Yn yr un 
modd, gallai sgôr o fwy na 115 awgrymu bod dysgwr yn arddangos sgiliau darllen 
neu rifedd (rhesymu) datblygedig iawn am ei oed. 
 
Mae pob prawf wedi’i ddylunio ar gyfer grŵp oedran penodol ac mae’n ffocysu ar yr 
ystod o sgiliau darllen a rhifedd (rhesymu) a ddisgwylir ar gyfer y grŵp oedran hwnnw; 
ni all unrhyw brawf asesu ystod diddiwedd o allu. Mae hyn yn golygu, i ddysgwyr sydd 
ar begynau eithafol yr ystod gallu yn eu grŵp oedran, na all sgoriau safonedig ar sail 
oedran o’r profion wir fesur terfynau eu sgiliau. Er enghraifft, gallai dysgwyr sy’n 
datblygu sgiliau darllen yn llawer arafach nag eraill yn eu grŵp blwyddyn gael sgôr 
safonedig ar sail oedran o ‘lai na 70’. Mae hyn, mewn gwirionedd, yn golygu na all y 
prawf hwn, ar ei ben ei hun, ddarparu digon o wybodaeth am sgiliau darllen dysgwyr, 
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neu feysydd lle y mae angen gwelliant. Efallai yr hoffai rhieni/gofalwyr wybod pa 
wybodaeth arall y gall yr ysgolion ei defnyddio’n sail i’r gwaith dysgu ac addysgu ar 
gyfer y dysgwyr hyn er mwyn sicrhau y diwellir eu hanghenion. 
 
Yn yr un modd, dim ond sgôr safonedig ar sail oedran sydd ‘yn fwy na’ yr uchafswm 
sgôr y gellir ei gael yn y prawf, y gellir ei roi i ddysgwyr sy’n gwneud yn dda iawn. 
Gwyddom fod y dysgwyr hyn wedi gwneud yn dda iawn yn y prawf hwn, ond ni allwn 
fesur pa mor dda y gallent fod wedi gwneud pe byddai cwestiynau’r prawf wedi eu 
galluogi i berfformio hyd eithaf terfynol eu gallu. Efallai yr hoffai rhieni/gofalwyr wybod 
pa wybodaeth arall y gall ysgolion ei defnyddio i siapio dysgu ac addysgu ar gyfer y 
dysgwyr hyn er mwyn iddynt allu fod yn fodlon y byddant yn cael eu herio’n ddigonol 
yn y dyfodol. 
 
Y mesur cynnydd 

Y mesur cynnydd cyfartalog sydd wedi’i bennu ar gyfer pob prawf yw oddeutu 1000. 
Byddai disgwyl i ryw ddwy ran o dair o ddysgwyr sy’n sefyll y prawf gael sgôr 
safonedig rhwng 980 a 1020 (h.y. sgoriau sydd o fewn un gwyriad safonol o’r canolrif). 
Mae gan ddysgwyr o fewn y braced hwn fesur cynnydd sydd yn unol â’u cyfoedion yn 
yr un grŵp blwyddyn. Mae gan ddysgwyr sy’n sgorio y tu allan i’r ystod hon (h.y. llai na 
980 a mwy na 1020) fesur cynnydd sydd naill ai’n is na’r rhan fwyaf o ddysgwyr yn eu 
grŵp blwyddyn, neu’n uwch na’r rhan fwyaf o ddysgwyr yn eu grŵp blwyddyn. Yn yr un 
modd ag y mae gwerthoedd o 70 a 140 yn isafswm ac yn uchafswm ar gyfer sgoriau 
safonedig ar sail oedran, yr ystod ar gyfer mesuriadau cynnydd yw 950 i 1050. 
 
Wrth gymharu mesuriadau cynnydd dros gyfnod o amser, gellir disgwyl mân 
newidiadau. Byddai dysgwr sy’n gwneud cynnydd fel y disgwyl yn cynnal mesur 
cynnydd gweddol gyson rhwng un pwynt mewn amser a’r nesaf gan y byddai’n aros at 
ei gilydd yn yr un safle cymharol yn ei grŵp blwyddyn. Byddai codi’n sylweddol yn y 
mesur cynnydd rhwng dau bwynt mewn amser neu fwy yn awgrymu bod y dysgwr 
wedi gwneud mwy o gynnydd na’i gyfoedion a byddai cwymp sylweddol, yn yr un 
modd, yn awgrymu bod y dysgwr wedi gwneud llai o gynnydd na dysgwyr eraill yn y 
cohort. 
 
Wrth gymharu sgoriau profion ar wahanol adegau, mae’n bwysig cofio y gellir 
disgwyl mân newidiadau, felly dylid gwneud dyfarniadau ynghylch y newidiadau ar sail 
dadansoddiad ystadegol i asesu a yw’r gwahaniaethau a welir rhwng un adeg ac adeg 
arall yn rhai sylweddol2. Gan fod papurau’r profion cenedlaethol yn newydd bob 
blwyddyn, dim ond wrth edrych yn ôl y gellir gwneud y dadansoddiad hwn. O ran y 
pynciau a brofwyd yn 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 mae’r canlyniadau wedi’u 
dadansoddi i weld pa mor fawr y mae’n rhaid i newid yn y mesur cynnydd fod i fod yn 
sylweddol. Mae’n rhesymol defnyddio maint y newid hwn fel dangosydd o’r hyn sy’n 

gynnydd sylweddol yn y mesur cynnydd rhwng 2018 a 2019. Mae’r frawddeg 
newydd yn yr adran ar y mesur cynnydd ar Daflenni Canlyniadau’r Disgyblion sy’n 
dweud wrth y rhieni/gofalwyr a yw safle eu plentyn yn gyson â’i safle y llynedd, neu’n 
uwch neu’n is, yn cael ei chyfrifo drwy ddefnyddio’r dull hwn yn seiliedig ar 
arwyddocâd ystadegol. 

                                            
2
 Ystyr gwahaniaethau sy’n ‘ystadegol sylweddol’ yw bod y newid o ran sgôr o un flwyddyn i’r llall yn 

annhebygol o fod wedi digwydd ar hap a damwain. 
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Nid yw gwerthoedd y mesuriadau cynnydd ar gyfer dysgwyr unigol yn cael eu 
cynnwys yn Nhaflenni Canlyniadau’r Disgyblion, ond maent ar gael yn ffeiliau data’r 
ysgol. 
 
Mae yna rai achosion lle na ellir dangos cynnydd o flwyddyn i flwyddyn. Er enghraifft, 
dim ond un mesur perfformiad sydd gan ddysgwyr ym Mlwyddyn 2, ac felly ni ellir 
cymharu eu mesur cynnydd dros amser nes eu bod ym Mlwyddyn 3. Mewn rhai 
achosion, mae'n bosibl na wnaeth dysgwyr ddilyn y llwybr safonol drwy grwpiau 
blwyddyn y cwricwlwm, ac felly ni ellir cymharu eu safle eleni â'u safle y llynedd. 
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