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Deall adroddiadau adborth dysgwyr unigol a 

chynnydd dysgwyr o Asesiadau Personol Rhifedd 

(Gweithdrefnol), Rhifedd (Rhesymu) a Darllen    
   

Mae'r canllawiau hyn yn tynnu sylw at rai pwyntiau allweddol a allai fod o gymorth i 
ymarferwyr wrth ystyried a defnyddio adborth ac adroddiadau dysgwyr i gefnogi 
dysgu, addysgu a chynllunio dilyniant.  
 
Mae hefyd yn nodi pa adroddiadau y dylid eu rhannu â rhieni/gofalwyr, ac yn ateb 
cwestiynau a allai fod gan rieni/gofalwyr.    
   

 

Beth yw diben yr asesiadau personol?   
   

Diben yr asesiadau personol yw helpu dysgwyr i wneud cynnydd drwy ddeall yr hyn 
maent yn gallu ei wneud, y pethau sydd angen iddynt weithio arnynt, a’u camau 
nesaf. Mae asesiadau personol yn darparu gwybodaeth fanwl am sgiliau dysgwyr 
unigol a dosbarthiadau cyfan, y gall athrawon ei defnyddio i gynllunio’r camau nesaf 
wrth ddysgu ac addysgu ac i gynllunio dilyniant.    
     
 

Beth yw asesiadau personol?    
 

Mewn asesiadau personol neu 'addasol' mae'r cwestiynau a/neu destunau (ar gyfer 
yr asesiad Darllen) a gaiff eu gofyn wedi'u seilio ar ymateb y dysgwr i'r cwestiwn 
blaenorol. Bydd dysgwr sy'n ateb cwestiynau'n gywir yn derbyn cwestiynau neu 
destunau sydd ychydig yn fwy heriol; bydd dysgwr sy'n ateb cwestiynau'n anghywir 
yn derbyn cwestiynau neu destunau ychydig yn haws. Mae’r broses hon yn parhau 
nes i’r asesiad ymdrin ag agweddau perthnasol ar y cwricwlwm a chasglu digon o 
wybodaeth am ymatebion y dysgwr. Mae hyn yn cynnig profiad asesu personol sy'n 
addasu lefel yr her ar gyfer pob dysgwr.    
   

Dewisir y cwestiynau ar gyfer asesiadau Rhifedd (Gweithdrefnol) a Rhifedd 

(Rhesymu) o ‘gronfa’ fawr o gwestiynau a gynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ym 

Mlynyddoedd 2 i 9. Mae Rhifedd (Gweithdrefnol) yn canolbwyntio ar gofio ffeithiau a 

gweithdrefnau rhifyddol. Mae Rhifedd (Rhesymu) yn canolbwyntio ar gymhwyso'r 

'adnoddau' rhifyddol hyn i ddatrys problemau mewn amrywiaeth o gyd-destunau.  

  
Caiff y testunau a'r cwestiynau ar gyfer yr asesiad Darllen eu dewis o 'gronfa' fawr o 
destunau a chwestiynau. Mae'r  asesiadau Darllen yn darparu gwybodaeth am ba 
mor dda y mae plentyn yn deall testun ac a yw'n gallu llunio safbwynt ar yr hyn y 
mae'n ei ddarllen.   
    

Mae’r asesiadau’n seiliedig ar y sgiliau a nodir yn y Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd Cenedlaethol (gweler hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-
sgiliau-trawsgwricwlaidd/). 
 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/
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Pa adroddiadau y dylid eu rhannu â rhieni/gofalwyr?   
  
Dyma'r adroddiadau ar ddysgwyr unigol y dylid eu rhannu â rhieni/gofalwyr:  
 

 adborth ar gyfer Rhifedd (Gweithdrefnol)  

 adborth ar gyfer Darllen (Cymraeg a/neu Saesneg, fel y bo'n briodol)  

 Adroddiadau cynnydd dysgwyr ar gyfer Darllen, Rhifedd (Gweithdrefnol) a 
Rhifedd (Rhesymu). 

 
Noder nad yw'n ofynnol i ysgolion rannu adborth ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) gyda 
rhieni/gofalwyr. Mae adborth unigol ar yr asesiad hwn wedi'i gynllunio i gael ei 
gyfryngu gan athrawon a chaiff ei gysylltu ag adnoddau i gefnogi datblygiad sgiliau. 
 
Mae dau animeiddiad ar gael ar gyfer rhieni/gofalwyr (gweler 

hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-

gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/#trosolwg), sy’n rhoi cyflwyniad i’r asesiadau ac yn 

esbonio’r adborth a’r adroddiadau. Efallai y bydd ysgolion am rannu’r rhain ar eu 

tudalennau gwe a’u sianeli cyfathrebu.    

    
 

Adborth dysgwyr    
    
Mae adborth ar sgiliau ar gyfer dysgwyr unigol ar gael ar gyfer Darllen a Rhifedd 
(Gweithdrefnol) y diwrnod ar ôl cwblhau asesiad. Mae enghraifft o adroddiad adborth 
dysgwr yn Atodiad 1. Mae’n bosibl nad yw rhai rhieni/gofalwyr wedi arfer â dehongli 
adborth o’r fath, ond mae’n bwysig eu bod nhw’n gallu deall yr wybodaeth a roddir 
iddynt am eu plentyn a beth mae’n ei olygu i addysg a chynnydd eu plentyn. 
    

Anogir ysgolion i rannu'r adborth ar gyfer Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol) tra mae’n 
dal i fod yn berthnasol a chyfredol, a bydd athrawon/penaethiaid yn defnyddio eu 
barn broffesiynol i benderfynu yr adeg a'r dulliau mwyaf priodol ar gyfer rhannu 
adborth ac adroddiadau. Os caiff asesiadau eu cynnal ddwywaith mewn blwyddyn 
academaidd, dylai rhieni/gofalwyr dderbyn y ddwy set o adborth.    

    

Os bydd ysgolion am argraffu copïau o adborth dysgwyr unigol, dewiswch ‘argraffu’ 
yn y porwr a’i argraffu’n uniongyrchol. Mae cyfleuster hefyd ar gael ar y wefan 
asesiadau i argraffu adroddiadau ar gyfer mwy nag un dysgwr.   
 
Pan fydd rhieni/gofalwyr yn cael copi o adborth eu plentyn, gellir rhoi copi o'r canlynol 

i rieni/gofalwyr hefyd i’w helpu i ddehongli'r adborth hwnnw: 

 

 Darllen – Adborth yn dilyn asesiad personol – Darllen: Gwybodaeth i rieni a 

gofalwyr (gweler hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-

rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-

canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/) 

 Rhifedd (Gweithdrefnol) – Adborth yn dilyn asesiad personol – Rhifedd 

(Gweithdrefnol): Gwybodaeth i rieni a gofalwyr (gweler  

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/#trosolwg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/#trosolwg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/#trosolwg
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr/#trosolwg
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/understanding-feedback-following-a-reading-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/understanding-feedback-following-a-reading-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/understanding-feedback-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwy/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwy/
https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/understanding-feedback-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers/
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hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-

personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-

canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/) 

   

Ar gyfer Rhifedd (Rhesymu), mae adroddiad adborth ar gael i'r athro/athrawes y 
diwrnod ar ôl i asesiad gael ei gwblhau. Dylai'r adroddiad hwn gael ei gyfryngu gan 
athrawon. Mae’n rhoi gwybodaeth am gynnydd y dysgwr mewn meysydd Rhifedd 
(Rhesymu) allweddol a chaiff ei gysylltu â deunyddiau enghreifftiol Rhifedd 
(Rhesymu) y gall yr athro/athrawes eu defnyddio i helpu dysgwyr i ddatblygu eu 
sgiliau rhesymu naill ai'n unigol neu mewn grwpiau. Gall yr athro ddewis trafod 
cynnwys yr adroddiad hwn gyda dysgwr, ac am y rheswm hwn mae'r iaith yn yr 
adroddiad wedi'i chyfeirio at y dysgwr gan ddefnyddio datganiadau 'chi’. Nid yw'r 
adroddiad wedi'i gynllunio i'w gyhoeddi'n uniongyrchol i rieni/gofalwyr. Mae 
adroddiad enghreifftiol ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) yn Atodiad 1.  
 

Beth mae'r adroddiadau adborth dysgwyr ar gyfer Darllen a Rhifedd 
(Gweithdrefnol) yn ei ddweud wrthyf?    
   

Mae'r adroddiadau adborth dysgwyr ar gyfer Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol) yn 
tynnu sylw at gryfderau'r dysgwr fel y dangoswyd mewn asesiad penodol (y 
cwestiynau mwyaf anodd y gwnaeth eu hateb yn gywir) a’r meysydd y gallai fod 
angen eu datblygu (rhai o’r cwestiynau y gwnaethant eu hateb yn anghywir). Mae’r 
datganiadau yn seiliedig ar y sgiliau yn y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd (gweler  
hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-
trawsgwricwlaidd/#fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd), fel y mesurwyd yn yr asesiad. 
Mae’r adroddiad yn cyflwyno datganiadau yn ogystal â chwestiwn a/neu destun 
enghreifftiol ar gyfer pob datganiad (nid yr un cwestiwn yn union ag y cafodd y 
dysgwr). Bydd pob adran yn cynnwys hyd at bedwar datganiad, er y gallai fod llai na 
hynny os mai ychydig iawn o gwestiynau a atebodd y dysgwr, e.e. os yw’r dysgwr yn 
hepgor bron bob cwestiwn.   
   

Mae’r disgrifyddion ar waelod yr adroddiad yn cymryd canlyniad terfynol y dysgwr o’r 
asesiad ac yn ei fapio yn erbyn y gronfa gyflawn o gwestiynau. Mae’r disgrifydd 
cyntaf yn crynhoi’r sgiliau a gwmpesir gan y cwestiynau yn y gronfa sy’n berthnasol i 
lefel cyrhaeddiad cyfredol y dysgwr. Mae’r ail ddisgrifydd yn rhoi enghreifftiau sydd 
fymryn yn anoddach na’r cwestiynau sydd ar lefel cyrhaeddiad cyfredol y dysgwr.   
 

Beth sy'n digwydd os yw dysgwr yn gweithio ar frig y gronfa 
gwestiynau ar gyfer Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol)?    
   

Bydd dysgwyr sy’n gweithio ar frig y gronfa yn derbyn datganiad i ddweud eu bod 
wedi ateb y cwestiynau ar y lefel uchaf yn gywir ac efallai bydd angen symud ymlaen 
i gynnwys mwy heriol. Mae'n bwysig nodi bod y datganiad hwn yn berthnasol i'r 
sgiliau a asesir yn yr asesiad personol penodol hwnnw ac nid yw o reidrwydd yn 
golygu bod y dysgwr yn cyflawni ar frig ei flwyddyn gwricwlwm ym mhob agwedd ar 
Rifedd (Gweithdrefnol) neu Ddarllen. Mae canlyniadau'r asesiad yn ffurfio rhan o 
gyfres o wybodaeth ffurfiannol a fydd gan yr athro/athrawes ac felly ni ddylid eu 
hystyried na'u defnyddio ar eu pennau eu hunain. 

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adborth-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/%23fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/fframweithiau-r-sgiliau-trawsgwricwlaidd/%23fframwaith-llythrennedd-a-rhifedd
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Beth sy'n digwydd os yw dysgwr yn gweithio ar waelod y gronfa 
gwestiynau mewn Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol)?    
 

Bydd dysgwyr sy’n cyflawni ar waelod isaf y gronfa yn cael y cwestiynau hawsaf 
sydd yn y gronfa. Mae nifer o gwestiynau/testunau yn y gronfa wedi’u gosod ar lefel 
is na chynnwys Blwyddyn 2 y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Fodd bynnag, os 
nad yw’r dysgwr yn gallu ateb y cwestiynau hawsaf yn y gronfa, dylai’r 
athro/athrawes feddwl am ffyrdd eraill o asesu sgiliau’r dysgwr a’r meysydd i’w 
gwella.   
 
 

Beth mae'r adroddiad adborth unigol ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) 
yn ei ddweud wrthyf fel athro/athrawes? 
 
Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o asesiad y dysgwr, gan gynnwys ei gyrhaeddiad 
mewn pedair o'r pum elfen drawsgwricwlaidd ar gyfer Rhifedd yn Fframwaith 
Llythrennedd a Rhifedd y Cwricwlwm i Gymru, sef Rhuglder, Rhesymu rhesymegol, 
Dealltwriaeth gysyniadol a Chymhwysedd strategol. 
 
Rhuglder: a all dysgwyr weithio'n effeithlon, gan gofio a defnyddio ffeithiau, 
perthnasoedd a dulliau? 
 
Rhesymu rhesymegol: a all dysgwyr weithio'n greadigol a hefyd meddwl am eu 
hatebion? Sut y gallant fod yn siŵr eu bod yn gywir? 
 
Dealltwriaeth gysyniadol: mae'r cwestiynau hyn yn herio dealltwriaeth dysgwr – pa 
mor dda y mae'r dysgwr wedi deall yr hyn y maent wedi'i ddysgu? 
  
Cymhwysedd strategol: pa mor dda y mae dysgwr yn gallu penderfynu pa ddull i'w 
ddefnyddio. 
 
Sylwer nad yw'n bosibl asesu’r elfen sy’n weddill, sef Cyfathrebu â symbolau, drwy'r 
asesiadau personol. 
 
Mae'r adroddiad yn cymharu cyrhaeddiad y dysgwr ar draws y pedair elfen hyn, fel y 
gall athrawon weld unrhyw gryfderau neu feysydd penodol y gallai fod angen eu 
datblygu ymhellach. 
 
Ar gyfer pob elfen, bydd yr adroddiad yn cael ei ategu gan adnoddau sy'n cynnwys 
cwestiwn enghreifftiol a fydd ar y lefel fras a gyflawnir gan y dysgwr.   
 
Bydd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gwnaeth y dysgwr 
ymdopi gyda phob math o gwestiwn, ac a ddefnyddiwyd cliwiau ai peidio. Mae 
cliwiau’n dangos gwahaniaethu o ran cyrhaeddiad dysgwr: y lleiaf o awgrymiadau y 
mae'r dysgwr yn eu cyrchu, y lleiaf o gefnogaeth oedd ei hangen arno i gyrraedd yr 
ateb cywir. Os yn berthnasol, bydd yr adroddiad yn nodi a oes tystiolaeth bod y 
dysgwr wedi anwybyddu cwestiynau neu symud ymlaen yn gyflym iawn. 
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Sut ydw i'n defnyddio'r adroddiad adborth dysgwyr ar gyfer Rhifedd 
(Rhesymu) gyda fy nysgwyr? 
 
Dylai'r adroddiad hwn gael ei gyfryngu gan athrawon. Bydd athrawon yn penderfynu 
a ddylid rhannu’r wybodaeth yn yr adroddiad gyda'u dysgwyr ai peidio, a sut i 
ddefnyddio'r adnoddau cysylltiedig. Nid oes angen rhannu'r adroddiad â 
rhieni/gofalwyr ac nid yw ar gael i'w ryddhau i'r dysgwr. 
 
Mae'r cylch (marciwr) ar gyfer pob elfen o resymu rhifiadol ar y siart yn cael ei ategu 
gan gwestiwn enghreifftiol a gweithgareddau awgrymedig drwy hyperddolen. Mae'r 
cwestiwn yn cyfateb i'r lefel fras o hyfedredd a gyflawnir gan y dysgwr yn yr elfen 
honno. Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, bod y cwestiynau enghreifftiol a'r 
gweithgareddau awgrymedig yn cwmpasu'r continwwm llawn o her ac anhawster, ac 
felly dylai eu priodoldeb ar gyfer dysgwyr neu grwpiau unigol gael eu hasesu gan 
athrawon cyn eu defnyddio yn yr ystafell ddosbarth. 
 
Yn ogystal â chwestiynau enghreifftiol ceir dulliau enghreifftiol, gyda thestun 
esboniadol, a gwybodaeth am wallau cyffredin a chamsyniadau.  
 
Er mwyn adeiladu ar y dysgu o'r asesiad ac o'r cwestiwn enghreifftiol, mae dau 
weithgaredd dosbarth awgrymedig wedi’u cynnwys. Gellir defnyddio'r rhain gyda 
dysgwyr unigol, grwpiau bach neu'r dosbarth cyfan. Cefnogir y gweithgareddau gyda 
thestun ategol i’r athro/athrawes sy’n cynnig ffyrdd o herio dysgwyr, atebion ac yn 
nodi’r sgiliau yr ymdrinnir â hwy yn y gweithgaredd.  
 
Gellir cael gafael ar yr un adnoddau drwy’r adroddiad proffil sgiliau grŵp hefyd. 
 
Ceir hefyd ganllaw byr ar ddefnyddio'r cwestiynau enghreifftiol a'r gweithgareddau 
awgrymedig i gefnogi cynnydd drwy ddolen yn yr adroddiad.  
 
Efallai y bydd athrawon am ddefnyddio'r adroddiad hwn i ddechrau sgwrs gyda'r 
dysgwyr yn eu dosbarth ac i archwilio’r camau nesaf i ddatblygu eu sgiliau rhesymu.  
Gall yr athro ddefnyddio'r cwestiynau enghreifftiol a'r gweithgareddau cysylltiedig i 
ddatblygu gweithgareddau unigol neu grŵp sy'n cefnogi ac yn ymestyn y dysgu.  
 
 

Adroddiadau cynnydd dysgwyr    
   

Yn ogystal â'r adborth ar sgiliau, mae adroddiadau dysgwyr unigol ar gynnydd ar 
gael y diwrnod ar ôl i bob asesiad gael ei gymryd. Mae'r rhain yn dangos y sgôr 
safonedig ar sail oedran ar gyfer yr asesiad diweddaraf. Cyfrifir y sgôr safonedig ar 
sail oedran drwy gymharu sgôr asesu dysgwr unigol â sgoriau dysgwyr eraill yng 
Nghymru a anwyd yn yr un flwyddyn a mis. Mae rhagor o wybodaeth am gyfrifo 
sgoriau safonedig ar sail oedran wedi'i chynnwys isod. Ceir enghraifft o adroddiad 
cynnydd dysgwr yn Atodiad 2.      
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Dylid rhannu adroddiadau cynnydd dysgwyr â rhieni/gofalwyr. Gall ysgolion ystyried 
pryd i’w rhannu, e.e. gallant benderfynu gwneud hyn yn ystod nosweithiau rhieni 
wrth roi adborth ar sgiliau dysgwyr ar yr un pryd.   

 

Pan gaiff rhieni/gofalwyr gopi o adroddiad cynnydd eu plentyn, gellir rhoi copi o'r 

canlynol iddynt hefyd: 

 

 Rhifedd (Gweithdrefnol) – Adroddiad cynnydd asesiad personol – Rhifedd 

(Gweithdrefnol): Gwybodaeth i rieni a gofalwyr (gweler 

hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-

personol/deall-adroddiad-y-dysgwr-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-

gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/) 

 Darllen – Adroddiad cynnydd asesiad personol – Darllen: Gwybodaeth i rieni a 

gofalwyr (gweler hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-

rhifedd/asesiadau-personol/deall-yr-adroddiad-cynnydd-dysgwyr-yn-dilyn-

asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/  

 Rhifedd (Rhesymu) – Adroddiad cynnydd asesiad personol – Rhifedd 

(Rhesymu): Gwybodaeth i rieni a gofalwyr (gweler hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-

gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/adroddiad-cynnydd-

asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr). 

 

Os bydd ysgolion am argraffu copïau o adroddiad cynnydd dysgwr unigol, dylid 
dewis ‘argraffu’ yn y porwr ac argraffu’n uniongyrchol. Mae cyfleuster hefyd ar gael i 
argraffu adroddiadau ar gyfer mwy nag un dysgwr ar y wefan asesiadau.   
 
 

Beth mae adroddiad cynnydd dysgwr yn ei ddweud wrthyf?    
    

Mae adroddiad cynnydd dysgwr yn defnyddio'r data o'r asesiadau a gynhaliwyd hyd 
yma i lunio darlun o gynnydd y dysgwr dros amser.     

    
 

Adroddiad cynnydd dysgwr, adran 1    
   
Mae'r siart yn cynnwys yr holl asesiadau ar-lein y mae'r dysgwr wedi'u cwblhau hyd 
yma. Mae'r sgôr cynnydd – y gwerth y tu ôl i'r symbol ar gyfer pob asesiad a farciwyd 
ar y siart – yn sgôr safonedig. Caiff ei chyfrifo drwy gymharu canlyniad y dysgwr 
unigol â chanlyniadau ar gyfer dysgwyr eraill yn ei grŵp blwyddyn yng Nghymru. 
950–1050 yw'r ystod sgoriau a 1000 yw'r cyfartaledd (a ddangosir gan y llinell 
doredig ar y siart). Mae'r sgôr hon ar gael i ysgolion a chaiff ei rhestru mewn 
adroddiadau grŵp.  
    

Mae'r llinellau dotiog yn dangos ystod arferol y dysgwr, yn seiliedig ar yr asesiadau a 
gwblhawyd hyd yma. Gall yr ystod gynyddu neu ostwng dros amser wrth i ddata 
ddod i law ar fwy o asesiadau a gwblhawyd gan bob dysgwr. Gall safle dysgwr ar y 
siart amrywio o un asesiad i'r llall am sawl rheswm, e.e. os bydd yn cwblhau dau 

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/understanding-the-learner-report-following-a-numeracy-procedural-personalised-assessment-guidance-for-parents-and-carers/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adroddiad-y-dysgwr-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adroddiad-y-dysgwr-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-adroddiad-y-dysgwr-yn-dilyn-asesiad-personol-rhifedd-gweithdrefnol-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-yr-adroddiad-cynnydd-dysgwyr-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-yr-adroddiad-cynnydd-dysgwyr-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/deall-yr-adroddiad-cynnydd-dysgwyr-yn-dilyn-asesiad-personol-darllen-canllawiau-i-rieni-a-gofalwyr/
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/adroddiad-cynnydd-asesiad-personol-rhifedd-rhesymu-gwybodaeth-i-rieni-a-gofalwyr
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asesiad, un ar ddechrau'r flwyddyn ysgol ac un tua diwedd y flwyddyn ysgol, gall 
ymddangos fel petai’n gwneud mwy o gynnydd cadarnhaol o gymharu â dysgwyr 
eraill.     
   
 

Adroddiad cynnydd dysgwr, adran 2    
   

Y sgôr safonedig ar sail oedran a gofnodwyd ar gyfer asesiad diweddaraf y dysgwr 
sy'n cael ei rhoi yma. Caiff y sgôr safonedig ar sail oedran ei chyfrifo drwy gymharu 
sgôr asesiad dysgwr â sgoriau disgyblion eraill yng Nghymru a anwyd yn yr un mis 
a'r un flwyddyn.  
  

70–130 yw'r ystod sgoriau a 100 yw'r cyfartaledd.    
 
 

Adroddiadau grŵp sydd ar gael i ymarferwyr 
 

Yn ogystal ag adroddiadau adborth a chynnydd dysgwr unigol, a'r adnoddau a'r 
gweithgareddau ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) a ddisgrifir uchod, atgoffir ymarferwyr 
bod yr adroddiadau grŵp canlynol hefyd ar gael ar gyfer pob pwnc: 
 

 proffil sgiliau grŵp (elfennau o’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd)  

 proffil grŵp (diagram gwasgariad) 

 llwybrau dysgwyr 

 adroddiad cynnydd grŵp. 

 
Gall ymarferwyr addasu'r adroddiadau hyn, e.e. drwy ddewis cyfnod o amser a naill 

ai dewis yr unigolion y maent am eu gweld mewn adroddiad grŵp neu 

ddosbarthiadau/grwpiau blwyddyn cyfan. Er enghraifft, gellir creu adroddiad i 

adlewyrchu grwpiau o ddysgwyr â gallu gwahanol o fewn y dosbarth neu gall 

athrawon ddewis dysgwyr y maent yn gwybod eu bod yn fwy abl a thalentog (MAT) 

neu'n gymwys am brydau ysgol am ddim (eFSM). 

 

Mae pob adroddiad yn cynnwys ystod o wybodaeth ar gyfer y grŵp, gan gynnwys 

sgoriau safonedig ar sail oedran a sgoriau cynnydd. Ar gyfer Rhifedd (Rhesymu), 

mae'r proffil sgiliau grŵp yn cynnwys dolenni i adnoddau i helpu i gefnogi datblygiad 

sgiliau rhesymu rhifyddol. 

 
    

Pryd y cynhaliwyd y broses safoni ar gyfer pob asesiad? 
 
Cynhaliwyd y safoni ar gyfer Rhifedd (Gweithdrefnol) yn haf 2019 gan ddefnyddio’r 
data asesu ar gyfer blwyddyn academaidd 2018–2019, ac mae'n seiliedig ar 
flwyddyn nodweddiadol o weithgarwch. 
 
Cynhaliwyd y safoni ar gyfer Darllen Cymraeg a Saesneg yn haf 2021 gan 
ddefnyddio’r data asesu ar gyfer blwyddyn academaidd 2020–2021. 
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Cynhaliwyd y safoni ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) yn haf 2021 gan ddefnyddio data 
asesu o'r treialon Rhifedd (Rhesymu) a gynhaliwyd yn ystod tymhorau’r hydref a'r 
haf.   
 
 

Pam mae'r sgoriau safonedig yn cael eu disgrifio ychydig yn 
wahanol ar gyfer asesiadau gwahanol yn yr adroddiadau? 
 
Mae'r banc o gwestiynau a ddefnyddiwyd ar gyfer asesiadau personol wedi'u saernïo 
yn erbyn y data gan bob dysgwr yng Nghymru a gymerodd bob asesiad dros gyfnod 
estynedig, a'r sgoriau safonedig a gynhyrchwyd ar gyfer y garfan honno mewn 
blwyddyn benodol. Yna defnyddir hyn fel llinell sylfaen i ddyfarnu sgoriau safonedig 
yn y blynyddoedd dilynol, hyd at y pwynt yr ystyrir y byddai’n fuddiol i broses safoni 
newydd gael ei gwneud.  
 
Mantais defnyddio'r un broses safoni dros amser yw ei bod yn ei gwneud yn symlach 
olrhain cynnydd dysgwyr unigol a chymharu ar draws grwpiau o ddysgwyr (e.e. 
Blwyddyn 4 eleni a Blwyddyn 4 y llynedd).   
 
Cwblhawyd y safoni Rhifedd (Gweithdrefnol) gyda data a gynhyrchwyd cyn y 
pandemig (mewn blwyddyn nodweddiadol), sy'n golygu nad oedd y pandemig 
COVID-19 yn effeithio ar y dysgwyr (ar y pryd). Mae'r adroddiadau cynnydd Rhifedd 
(Gweithdrefnol) yn nodi bod y cynnydd a ddangosir ar y siart wedi’i gyfrifo ar sail 
cymhariaeth â phob plentyn arall yn y grŵp blwyddyn ledled Cymru 'mewn blwyddyn 
ysgol nodweddiadol’.   

 
Oherwydd y tarfu a achoswyd gan y pandemig, mae'n bosibl y bydd sgoriau rhai 
dysgwyr ar gyfer asesiadau Rhifedd (Gweithdrefnol) yn 2020–2021 a 2021–2022 yn 
is nag y disgwylid fel arall. Efallai fod cyrhaeddiad yn yr asesiadau nawr yn wahanol i 
gyrhaeddiad y garfan a ddefnyddiwyd gennym i safoni'r asesiadau cyn COVID, e.e. 
mae'n bosibl y bydd y cymedr ar gyfer y garfan gyfan yn is/uwch na phan gynhaliwyd 
y safoni, er ei bod yn debygol y bydd perfformiad dysgwyr yn amrywio.   
 
Oherwydd amseriad cyflwyno'r asesiadau eraill, cynhaliwyd y safoni ar gyfer Darllen 
(Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd (Rhesymu) drwy ddefnyddio data o flwyddyn 
academaidd 2020–2021, a oedd yn dilyn ac yn cynnwys y tarfu ar ddysgu oherwydd 
COVID-19. Mae hyn yn golygu bod dysgwr sy'n cymryd yr asesiadau hyn bellach yn 
cael ei gymharu â dysgwyr eraill y mae COVID wedi effeithio ar eu profiad dysgu, 
e.e. mae sgôr cynnydd o 1000 (y sgôr cymedrig) er enghraifft yn dangos bod y 
dysgwr yn gweithio ar y lefel gyfartalog ar gyfer ei garfan.   
 
Ar ddyddiad addas yn y dyfodol, efallai y byddai'n fuddiol gwneud newidiadau i 
sicrhau bod pob pwnc yn cyd-fynd â’i gilydd. Fodd bynnag, yn y cyfamser dylai 
athrawon nodi'r gwahaniaethau a ddisgrifir uchod wrth ystyried sgoriau safonedig ar 
sail oedran eu dysgwyr ym mhob asesiad.  
 
Mae’n bwysig nodi bod yr asesiadau at ddefnydd ffurfiannol er mwyn i athrawon ym 
mhob ysgol a gynhelir gael gwybodaeth am sgiliau darllen a rhifedd eu dysgwyr, a 
dealltwriaeth gyffredin o’u cryfderau a’r meysydd i’w gwella o ran y sgiliau hynny. 
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Wrth gynllunio dilyniant, anogir athrawon i roi ystyriaeth lawn i'r sgiliau a nodwyd gan 
yr asesiadau (nid y sgoriau yn unig), ochr yn ochr ag unrhyw wybodaeth berthnasol 
arall yn yr ystafell ddosbarth. 
 

Mae'r asesiadau’n canolbwyntio ar ddeall cynnydd a sgiliau dysgwyr, ac ni ddylid eu 

defnyddio at ddibenion perfformiad ysgol nac atebolrwydd.  

    
 

A allaf weld rhai o’r cwestiynau a roddwyd i ddysgwr?    
    

Gellir gweld cwestiynau enghreifftiol sy’n berthnasol i bob datganiad sgiliau a restrir 
yn adborth dysgwr ar gyfer Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol) drwy glicio ar y botwm 
‘PDF cwestiynau enghreifftiol’ pan fydd yn mewngofnodi i’w gyfrif Hwb. Mae'r 
cwestiynau enghreifftiol hyn, sy'n debyg i'r cwestiynau y mae'r dysgwyr yn eu derbyn 
yn yr asesiadau ond nid yn union yr un fath, hefyd ar gael ar Hwb. Mae cwestiynau 
enghreifftiol ar gael ar gyfer Rhifedd (Gweithdrefnol) (gweler 
hwb.gov.wales/go/54e3y6), Darllen (Cymraeg) (gweler hwb.gov.wales/go/vfa7qt) a 
Darllen (Saesneg) (gweler hwb.gov.wales/go/pvwuwt). Mae cwestiynau enghreifftiol 
a gweithgareddau dosbarth ar gyfer Rhifedd (Rhesymu) ar gael drwy’r dolenni yn 
adborth unigol dysgwyr a hefyd yn y proffil sgiliau grŵp. Mae'r adnoddau hyn wedi'u 
cynllunio i athrawon eu defnyddio ar ôl asesiad i gefnogi cynnydd mewn sgiliau 
rhesymu. 
 
    

A oes modd defnyddio’r cwestiynau enghreifftiol i ymarfer?    
    
Diben y cwestiynau enghreifftiol ar gyfer Darllen a Rhifedd (Gweithdrefnol) yw helpu 
dysgwyr, athrawon a rhieni/gofalwyr ddeall pa feysydd o’r Fframwaith Llythrennedd a 
Rhifedd y mae gan ddysgwyr gryfderau ynddynt a’r meysydd y gellir eu gwella. Ar ôl 
yr asesiadau Rhifedd (Rhesymu), bydd gan athrawon fynediad at adnoddau, gan 
gynnwys cwestiynau enghreifftiol a gweithgareddau, y gallant eu defnyddio i gefnogi 
datblygiad sgiliau. Diben yr asesiadau yw darparu gwybodaeth am sgiliau dysgwyr er 
mwyn cefnogi cynnydd, ac felly mae 'ymarfer' cyn cymryd yr asesiadau yn ddiangen, 
ac ni fwriedir i’r cwestiynau enghreifftiol gael eu defnyddio at y diben hwn.    
 
   

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng dyfarniad asesiad athro ac adborth 
dysgwr o asesiad?    
    

Mae dyfarniadau asesiad athro yn deillio o sail dystiolaeth fawr dros amser. Gallant 
ystyried sgiliau’r dysgwr yn ystod sesiynau arsylwi, gwaith llafar, trafodaeth yn y 
dosbarth, tasgau a phrosiectau estynedig a gwaith grŵp, er enghraifft. Mae adborth 
dysgwr o asesiad yn cynnig cipolwg o sgiliau’r dysgwr ar yr adeg y cynhaliwyd yr 
asesiad hwnnw. Bydd athrawon yn ystyried yr adborth hwn law yn llaw â 
gwybodaeth arall sydd ganddynt am sgiliau dysgwyr yn yr ystafell ddosbarth, er 
mwyn cynllunio eu dysgu. Mae’r ddau fath o asesiad yn darparu gwybodaeth 
ddefnyddiol ond gwahanol.    
    

https://hwb.gov.wales/playlists/view/9892ca98-1c36-4d6d-a54a-3bb019295d8f/en/1
https://hwb.gov.wales/playlists/view/9892ca98-1c36-4d6d-a54a-3bb019295d8f/en/1
https://hwb.gov.wales/playlists/view/9892ca98-1c36-4d6d-a54a-3bb019295d8f/en/1
https://hwb.gov.wales/playlists/view/9892ca98-1c36-4d6d-a54a-3bb019295d8f/en/1
https://hwb.gov.wales/share/d3a024fc-06e2-4165-9df8-d716b5737e70/cy
https://hwb.gov.wales/go/vfa7qt
https://hwb.gov.wales/go/pvwuwt
https://hwb.gov.wales/go/vfa7qt
https://hwb.gov.wales/go/vfa7qt
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Mae adborth asesu dysgwr i’w weld yn gwrthddweud dyfarniad 
asesiad athro – beth mae hyn yn ei olygu?    
    

Gall mathau gwahanol o asesiadau a ddefnyddir roi adborth gwahanol. Gall fod sawl 
rheswm am hyn, ac felly mae angen dehongli’r adborth yn ofalus. Mae defnyddio 
canlyniadau asesiadau gwahanol yn gallu codi cwestiynau pwysig a helpu i gael 
darlun cliriach o’r cryfderau a’r meysydd sydd angen eu gwella.  
    

Os yw adborth dysgwr yn awgrymu bod dysgwr yn dangos sgiliau nad yw’n eu 
dangos yn ystod gwaith yn yr ystafell ddosbarth, yna efallai fod angen mwy o 
anogaeth ar y dysgwr i gyfrannu’n hyderus at waith llafar a thrafodaeth yn y 
dosbarth. Os yw’r adborth asesu’n awgrymu nad yw’r dysgwr wedi dangos yr holl 
sgiliau mae’n eu dangos yng nghyd-destun yr ystafell ddosbarth, yna gallai hyn fod 
am nad yw’n dangos ei waith gorau mewn cyd-destun asesu bob amser. Mae gan 
bob math o asesiadau gyfyngiadau a dyna pam mae arferion gorau wrth asesu yn 
manteisio ar amrywiaeth o gyfleoedd asesu gwahanol.    
    
 

Pam nad yw dysgwr wedi cael adborth asesu neu adroddiad 
cynnydd ar gyfer 2019–2020 a/neu 2020–2021? 
  

Yn ystod blwyddyn ysgol 2019–2020, nid oedd rhai ysgolion wedi defnyddio'r 
asesiadau personol cyn i ysgolion gau o ganlyniad i’r pandemig yng ngwanwyn 
2020.  
 
Yn ystod blwyddyn ysgol 2020–2021, roedd yr asesiadau personol ar sail 
'ymdrechion rhesymol’. Roedd hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i ysgolion wneud eu 
hymdrechion gorau i ddefnyddio'r asesiadau lle bo’n bosibl i gefnogi dysgwyr i wneud 
cynnydd yn eu sgiliau darllen a rhifedd. Fodd bynnag, fe wnaeth Llywodraeth Cymru 
ganiatáu hyblygrwydd i ysgolion lunio barn broffesiynol ar les dysgwyr unigol ar ôl 
iddynt ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth, gan gydnabod hefyd bod ysgolion yn 
wynebu heriau ymarferol a logistaidd wrth drefnu asesiadau. 
 
Felly ni fydd rhai dysgwyr wedi cymryd asesiadau yn ystod 2019–2020 a/neu 2020–
2021, ac ni fydd adborth na chynnydd wedi’u dangos ar gyfer y cyfnodau hyn. 
 
 

Cymorth i ymarferwyr    
    

Mae'r llawlyfr gweinyddu’r asesiadau a chanllawiau eraill ar gael ar Hwb (gweler 
hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-
personol/#canllawiau-i-ysgolion) 
    
Mae canllaw i ddefnyddwyr ar amserlennu a hwyluso'r asesiadau, fideos hyfforddi a 

gweminarau hyfforddi a recordiwyd ymlaen llaw ar ddefnyddio adroddiadau adborth a 

chynnydd hefyd ar gael ar y wefan asesu wrth fewngofnodi i Hwb.    

    

https://hwb.gov.wales/draft-curriculum-for-wales-2022/reading-and-numeracy-assessments/personalised-assessments/#guidance-for-schools
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/#canllawiau-i-ysgolion
https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/asesiadau-darllen-a-rhifedd/asesiadau-personol/#canllawiau-i-ysgolion
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Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr asesiadau personol, cysylltwch â’r ddesg 
gymorth (ffôn: 029 2026 5099, ebost: cymorth@asesiadaupersonol.cymru) 
     

            

mailto:cymorth@asesiadaupersonol.cymru
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Atodiad 1: Enghraifft o adborth dysgwr – Rhifedd (Gweithdrefnol)   
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Enghraifft o adborth dysgwr – Darllen Cymraeg      
  

  



14  

  

Enghraifft o adborth dysgwr – Rhifedd (Rhesymu)   
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Atodiad 2: Enghraifft o adroddiad cynnydd dysgwr – Rhifedd 

(Gweithdrefnol)   
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



16  

  

Enghraifft o adroddiad cynnydd dysgwr – Darllen Cymraeg    
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Enghraifft o adroddiad cynnydd dysgwr – Rhifedd (Rhesymu) 
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