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LLUNIO ARHOLIAD SAFON GYFFREDIN I OEDOLION SYDD YN DYSGU CYMRAEG

FEL AIL IAITH

Jillian Evans

Pwrpas y gwaith hwn yw asesu anghenion arholiadol oedolion 
sydd yn dysgu Cymraeg fel ail-iaith. Yr oedd nifer o oedolion 
yn sefyll Arholiad Safon Gyffredin (03) Cyd-Bwyllgor Addysg 
Cymru ac er iddynt fod yn llwyddiannus yn yr arholiad hwnnw, 
nid oedd yn berthnasol i'w hanghenion na'u profiad. 0 sylweddoli 
hyn, sefydlwyd prosiect gan y Cyd-Bwyllgor i benderfynu a oedd 
angen darparu arholiad a fyddai'n addas i oedolion.

Y peth cyntaf a wnaed oedd ceisio barn y dysgwyr eu hunain. 
Yr oedd yn bwysig cysylltu a myfyrwyr o bob safon a oedd yn 
dilyn y gwahanol gyrsiau Cymraeg i oedolion. Yn ogystal a cheisio 
eu barn am arholiad newydd, yr oedd yn angenrheidiol casglu 
gwybodaeth am y dysgwyr eu hunain. Anfonwyd holiaduron at ddysgwyr, 
a cheir adroddiad manwl ar eu hyraateb yn y traethawd hwn.

Y cam nesaf, wedi i'r syniad o arholiad gael derbyniad da, 
oedd penderfynu ar natur yr arholiad ei hun. Roedd hyn yn golygu 
arbrofi mewn dosbarthiadau Cymraeg a chyda phlant ysgol er mwyn 
safoni'r profion i gyfateb i Safon 03 o ran cynnwys ac anhawster. 
Pan oedd y profion yn barod, cynhaliwyd arholiad prawf yn I983- 
Dyfarnwyd Tystysgrif Adran Gymraeg Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru i'r 
ymgeiswyr llwyddiannus ac yn sgil ei Iwyddiant derbyniodd y Cyd- 
Bwyllgor yr arholiad yn Arholiad Safon Gyffredin (03) swyddogol 
yn 1984.

Yr oedd yr arholiad yn cael ei gynnig am y tro cyntaf yn 
1984, a cheir yn y traethawd hwn ddadansoddiad ohono, gan gynnwys 
astudiaeth o berfformiad yr ymgeiswyr yn 1984 ac yn ystod y cyfnod 
arbrofi. Dylai hyn fod o ddiddordeb i athrawon Cymraeg fel ail- 
iaith gan ei fod yn dangos gwendidau'r dysgwyr yn ogystal a'u 
cryfderau.



DESIGNING AN ORDINARY LEVEL EXAMINATION FOR ADULTS LEARNING WELSH

AS A SECOND LANGUAGE

Jillian Evans

The purpose of this work is to assess the examination 
needs of adults learning Welsh as a second language. A number 
of adults sat the Welsh Joint Education Committee Ordinary 
Level examination (03) and though they were successful in 
that examination, it was not relevant to their needs or 
experience. Realising this, the W.J.E.C. established a 
project to determine whether there was a need for an examination 
that would be suitable for adults.

The first thing to be done was to canvass the opinion of the 
learners themselves. It was important to contact students of all 
standards who attended the various Welsh courses for adults. As 
well as seeking their opinion of a new examination, it was 
essential to collect information about the learners themselves. 
Questionnaires were sent to learners and there is a detailed 
account of their responses in this thesis.

The next step, following a good reception for the idea of 
an examination, was to determine the nature of that examination. 
This meant experimental testing in Welsh classes and with school 
pupils in order to ensure that in terms of content and standard 
the test corresponded with Ordinary Level (03). When the tests 
were ready, a trial examination was held in 1983* The Welsh 
Department Certificate of the Welsh-Joint Education Committee was 
awarded to the successful candidates and following its success 
the examination was accepted by the W.J.E.C. as an official 
Ordinary Level Examination (03) in 1984.

The examination was offered for the first time in 1984, and 
there is an assessment of it in this thesis, including a study 
of the performance of the candidates in 1984 and during the 
experimental period. This should be of interest to teachers of 
Welsh as a second language as it highlights both the strengths 
and weaknesses of the learners.
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DgTTNIO AKOHEHION DTSGWYR

Mae anghenion dysgwyr iaitk yn newid yn gyson yn el eu 

hamgylchiadau a'u safon. Golyga hyn ei bod hi'n anodd dod i 

unrhyw gasgliadau hollol bendaat mewn arolwg e'r math hwn, ac etc 

mae'n besibl casglu digen o wybodaeth odd! wrth y rayfyrwyr dan 

sylw i ddeall eu hanghenion yn well. Dyma farn Cyngor Ewrop:

"Needs are not fully developed facts capable of 
being described in the same way as a house, for 
example. They are built up by the individual or 
a group of individuals from an actual complex 
experience. They are in consequence, variable, 
multiform and intangible. To identify them would 
entail gathering a certain amount of information 
concerning this experience, becoming aware of 
certain facts and translating them into a more or 
less precise expression." (I)

Mae angen, felly, edrych ar hanes, amgylchiadau a theimladau'r 

myfyrwyr. Mae ganddynt anghenion goddrychol a gwrthrychol. Gellir 

diffinio anghenion gwrthrychol yn weddol hawdd, ond i geisio 

darganfod anghenion goddrychol raae rhaid ystyried ffactorau 

cymdeithasol, crefyddol, diwylliannol a gwleidyddol. Wedyn, mae 

eisiau cyfuno'r wybodaeth hon a gwybodaeth am gyrsiau a safon y 

dysgwyr er mwyn creu darlun o'r oedolyn sydd yn dysgu Cyraraeg fel 

ail iaith.

I raddau helaeth, mae arolwg o'r math hwn wrth natur yn 

oddrychol. Mae'n cael ei seilio ar wybodaeth am siampl o bobl 

arbennig mewn lie arbennig ar adeg arbeanig. I geisio gwrthbwyso'r 

gwendidau hyn, detholwyd dysgwyr o bob safon o bob rhan o Gyraru a 

phenderfynwyd gwneud yr arolwg mor fanwl ag oedd yn bosibl.

Gan gyfeirio at waith Cyngor Ewrop yn y maes hwn eto (2), 

teimlwyd bod eisiau ystyried y canlynol yn yr arolwg:



(i) Barn y dysgwyr eu hunain - cyn ac yn ystod y cwrs. 

(ii) Yr athrawon, amgylchiadau dysgu, a natur y cyrsiau. 

(iii) Y cyrff sydd yn noddi neu yn rhyddhau pobl i ddysgu'r iaith. 

(iv) Y gymdeithas y mae'r dysgwyr yn byw yaddi.

Wrth edrych ar y categori cyntaf, sylweddolwyd y byddai'n 

anodd cynnwys pobl nad oeddynt wedi dechrau ar eu cyrsiau. Mae'r 

mwyafrif o gyrsiau Cymraeg i oedolion yn ddosbarthiadau aos (3) sydd 

yn golygu nad oes eisiau i'r myfyrwyr gofrestru ymlaen Haw, ac felly 

nid oes gwybodaeth ar gael am y dysgwyr eu hunain. Sut bynnag, 

gwelwyd cyfle i edrych ar gategori arall o ddysgwyr yn yr adran hon, 

sef y bobl a oedd wedi cwblh.au eu cyrsiau. Mae eu profiad yn werthfawr 

iawn o safbwynt raesur llwyddiant y cyrsiau ac ym rahle ac a phwy yr 

oeddynt yn siarad Cymraeg, os o gwbl. Roedd modd cysylltu 3 rhai o'r 

rhain trwy'r canolfannau a chlybiau dysgwyr led-led Cymru CO ac roedd 

canlyniadau arolwg gan Adran Addysg Prifysgol Banger ar gael hefyd (5).

Gan ei bod yn fwriad gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cymru ymchwilio i'r 

posibilrwydd o sefydlu arholiad safon '0' ar gyfer oedolion oedd yn 

dysgu Cymraeg, cynullwyd tim o athrawon profiadol o bob rhan o Gymru 

i ffurfio panel dan nawdd y Cyd-Bwyllgor. Gwaith y panel oedd llywio'r 

gwaith ymchwil cychwynnol a chyfrannu o'u profiad ym maes profi a 

dysgu Cymraeg fel ail iaith. Roedd aelodau'r panel, felly, yn 

ffynhonnell gwybodaeth berthaasol a gwerthfawr ar gyfer yr ail gwestiwn.

Er y gwelwyd pwysigrwydd y drydedd adran o safbwynt ieithoedd 

eraill, nid yw'n berthnasol iawn o safbwynt y Gymraeg. Mae rhai 

athrawon yn cael eu rhyddhau o'r ysgol i ddysgu Cymraeg (6), ac mae 

eraill yn cael eu noddi gan Fudiad Ysgolion Meithrin er mwyn iddyat 

weithio maes o law mewn grwpiau meithrin (7), ond,ar wahan i faes



addysg, mid yw pobl ym cael eu »oddi gan gyrff arbeamig i ddysgu'r 

iaith fel rheol. Ym lie gwneud hyn yn destua arolwg arbennig, 

felly, roedd aodd ei gynnwys yn yr arolwg cyfan. Penderfynwyd 

gwneud yr un fath a chwestiwn (iv), sef dylamwad y gymdeithas.

Y gwaith pennaf, felly, oedd darganfed y dull gorau o gynnal 

yr arolwg. Roedd dau bosibilrwydd i'w hystyried: naill ai cynnal 

cyfweliadau a myfyrwyr ail iaith, neu ddefnyddio holiadur. Wrth 

gofio'r elfennau gwakanol yr oedd angen eu cynnwys, byddai rhaid 

i gyfweliadau fod yn hir ac yn fanwl ac o ganlyniad yn waith 

llawn araser dros gyfnod hir. Yn ogystal a hyn, roedd angen gofyn 

nifer o gwestiynau personol am y teulu, er enghraifft, na fyddai 1 r 

dysgwyr yn hapus i'w hateb mewn cyfweliad. Mae holiadur, ar y Haw 

arall, yn ddi-enw, a hefyd

(i) Mae'n hawdd ei ddosbarthu a'i gasglu. 

(ii) Gellir cwmpasu nifer fawr o bobl. 

(iii) Ceir gwell cyfle i ofyn llawer o gwestiynau a chael atebion

manwl. 

(iv) Gellir dadansoddi'r atebion yn gymharol hawdd (er nad oes

cyfle i gywiro atebion aneglur). 

(v) Cydnabyddir bod holiadur yn ddull dibynadwy e gasglu

gwybodaeth (8).

HOLIADUR I DDYSQtfYR

Lluniwyd y drafft cyntaf o'r holiadur yn Saesneg er mwyn osgoi 

unrhyw broblemau deall i'r dysgwyr. Roedden ni wedi cymryd (ar gam, 

fel mae'n digwydd) mai Saesneg fyddai iaith gyntaf y dysgwyr i gyd. 

Rhannwyd yr holiadur yn bedair adran, yn ymwneud a:



I Y rayfyrwyr: eu cefndir a'u cyrsiau presennol.

II Eu rhesymau dros ddysgu Cymraeg.

III Eu cymdeithae.

IV Eu hagwedd tuag at arholiadau.

Anfonwyd copiau o'r drafft (gweler Atodiad I) at nifer o bobl yn 

y byd academaidd, gan gynnwys athrawon Cymraeg, er mwyn iddynt 

fynegi barn ar y cynnwys a'r ffurf. Ar sail eu hymateb, lluniwyd 

yr ail ddrafft, sef yr un terfynel (gweler Atediad II).

Y peth cyntaf roedd rhaid ei newid yn yr ail ddrafft oedd 

iaith yr holiadur. I roi cyfle i'r dysgwyr gorau ateb y cwestiynau 

yn Gynraeg pe mynnent, ysgrifennwyd yr holiadur yn ddwyieitheg y 

tro hwn. Wedyn, newidiwyd Rhan II o'r ail ddrafft i gydymffurfio a 

natur y cwestiynau eraill. Roedd yr un gwreiddiol wedi'i seilio ar 

ffurf Holiadur Aberystwyth (9), ond teimlwyd y byddai'n well cadw at 

yr un patrwm trwy gydol yr holiadur i osgoi cymhlethdod. Cadwyd nifer 

y cwestiynau agored i leiafswm er mwyn defnyddio cyfrifiadur i 

ddadansoddi'r atebion pe bai hynny'n ofynnol.

Diwygiwyd nifer o gwestiynau arbennig ac ychwanegwyd rhai eraill. 

Er enghraifft, yn Rhan I, newidiwyd rhai o'r cwestiynau mwyaf 

personol pan nad oedd angen y wybodaeth arbennig honn« arnom, neu pan 

nad oedd y cwestiwn yn rhoi'r ateb yr oeddem yn chwilio amdano. Er 

enghraifft, yn y drafft cyntaf gofynnwyd 

*f. Are you: single / married and/or living with partner /

separated / divorced / widowed

6. How many children do you have? None /I/2/3/ 1*/ More 

Yn yr ail ddrafft, rhoddwyd yn eu lie

4. Ydych chi'n: Briod ac/neu yn byw gyda chymar / Byw ar eich
pen eich nun



Are you: Married and/or living with partner/ Livimg alone 

6. Oes plant gennych chi? Oes / Nag oes

Do you have any children? Yes / No

Yn Rhaa I ychwanegwyd cwestiynau a oedd yn manylu ar y cyrsiau a'r 

gwersi, er enghraifft: 

13. Pa mor ami y mae'r dosbarth yn cwrdd?

17. Pa iaith a siaredir fel arfer yn ystod yr egwyl goffi?

18. Pa iaith a ddefnyddir gan eich tiwtor mewn sgwrs anffurfiol?

21. Oes Cymry Cymraeg yn ymweld a'ch dosbarthiadau chi?

2^f. Ydych chi'n defnyddio gwerslyfr gosod yn eich cwrs?

32. Ydy gwybodaeth aelodau'r dosbarth o'r Gymraeg yn amrywio'n

fawr?

Newidiwyd rhai cwestiynau hefyd i'w gwneud yn gliriach. Er enghraifft, 

roedd cwestiwn 9 (Rhan I) yn yr ail ddrafft yn fwy tebygol o roi'r 

ateb yr oedd ei angen arnom:

9- Os yw'n berthnasol, faint o Gymraeg astudioch chi yn yr ysgol? 

Yn hytrach na chwestiwn 7 yn y fersiwn cyntaf, sef:

At what age did you leave secondary school?

nad yw'n dweud dim byd wrthym am eu gwybodaeth o'r Gymraeg pan 

adawon nhw'r ysgol.

Yn Rhan III, ychwanegwyd y cwestiwn I (Ym mha sir rydych chi'n 

byw?) er mwyn i ni sicrhau digon o amrywiaeth o ran ardaloedd. Roedd 

hyn yn angenrheidiol o gofio na ofynnwyd am enwau na chyfeiriadau ym 

yr holiaduron. Ychwanegwyd rhai cwestiynau eraill ynglyn a'r 

gymdeithas ac ymateb yr oedolion i'r Cymry Cymraeg yn yr ardal:

3. A siaredir llawer o Gymraeg yn eich ardal chi?

4. Ydy pobl yn siarad Cymraeg yn eich cwmni chi?



5. Pan fydd y Gymraeg yn cael ei siarad, ydych chi'n teimlo:

yn unig / wedi eich brifo / yn eiddigeddus / wrth eich bodd / 

yn niwtral. 

ac yn y blaen.

Cadwyd Rhan IV fwy neu lai fel yr oedd, gan ychwanegu'r 

cwestiynau agored canlynol ar y diwedd er mwyn i'r dysgwyr ddatgan 

eu barn am eu cyrsiau ac am ddysgu'r iaith yn gyffredinol: 

9« Pa welliannau y careen chi eu gweld yn eich cwrs presennol?

10. Beth ydych chi'n disgwyl ei gael erbyn diwedd eich cwrs?

11. Beth, yn eich barn chi, yw'r peth pwysicaf y gellir ei wneud

droe ddysgwyr?

Wrth sicrhau fod y meysydd i gyd yn cael eu cynnwys yn yr 

holiadur, lluniwyd y cwestiynau yn 61 yr ystyriaethau a ganlyn: 

I. Yr Angen i Ddysgu Cymraeg 

(a) Y Teulu

Gallem ddisgwyl gweld mwy nag un math o ddarlun. Lyma rai 

posibiliadau:

(i) Rhywun di-Gymraeg sydd yn priodi i mewn i deulu Cymraeg ei iaith. 

(ii) Rhywun di-Gyaraeg y mae ei phlant/ei blant yn mynd i ysgol

Gymraeg. 

(iii) Rhywun di-Gymraeg y mae ei theulu/ei deulu, yn enwedig hen

berthnasau, yn siarad Cymraeg.

Wrth gymryd sefyllfa fel yr un gyntaf yn enghraifft, gallai iaith y 

teulu newid o Gymraeg i Saesneg, sefyllfa a fyddai'n annaturiol i'r 

teulu ac yn anodd i'r unigolyn nad yw'n siarad Cymraeg. Mewn ardal 

Gymraeg ei hiaith mae'n debyg y byddai'r cymdegion a'r ffriadiau yn 

siarad Cymraeg hefyd. Mae'n haws i rywun mewn sefyllfa felly ddysgu'r



iaith am eu bod nhw'n cael cyfle i ymarfer ac i glywed yr iaith 

o'u cwmpas.

0 edryda ar y sefyllfa o safbwynt y plant, mae'n debyg mewn 

ardal Gymraeg ei hiaith y byddant yn dysgu siarad Cymraeg yn yr 

ysgol beth bynnag. Ar y Haw arall, mewn ardaloedd di-Gymraeg erbyn 

hyn, mae llawer o bobl yn anfon eu plant i ysgolion Cymraeg ac mae 

cynnydd mawr wedi bod yn y nifer o grwpiau meithrin sydd yn derbyn 

plant ifanc ac yn bwydo'r ysgolion Cymraeg. Amcangyfrir fod 

I5»000 o blant dros bump oed yng Nghymru sy'n dod o deuluoedd di- 

Gymraeg yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl (10). Fel arfer, mae gan 

rieni gysylltiadau agos a'r ysgolion Cymraeg, weithiau am mai hwy a 

fu'n brwydro i sefydlu'r ysgol yn y He cyntaf. Mae cymdeithasau 

athrawon-rhieni yn gryf yn yr ysgolion Cymraeg, ac felly mae'r 

rhieni yn cael eu tynnu i mewn i weinyddiaeth yr ysgol ac yn trefnu 

gweithgareddau i'r plant y tu allan i'r ysgol. Mae'r berthynas 

rhwng rhieni ac athrawon yn y grwpiau meithrin yn agosach fyth. Mae'r 

grwpiau yn cael eu trefnu a'u rheoli gan y rhieni o safbwyat 

gweinyddiaeth ac maent yn codi arian i'w cynnal. Mae'r sefyllfa uchod 

yn un eithaf arferol, felly, yn enwedig yn Ne-ddwyrain Cymru ac mae'n 

amlwg y byddai ar rieni eisiau dysgu'r iaith er mwyn helpu eu plant 

yn yr ysgol. Ond y cwestiwn mwyaf diddorol yw pam yr oedd y rhieni 

wedi dewis anfon eu plant i ysgol Gymraeg ya. y lie cyntaf.

Tn wyneb y sefyllfa uchod, disgwylid gweld mwy o fenywod na 

dynion yn dysgu Cymraeg oherwydd y plant, gan eu bod hwy, gan amlaf, 

yn treulio mwy o amser gyda'r plant gartref. Pe byddai'r fan - neu'r 

tad - yn dysgu siarad Cymraeg, mae'n bosibl y byddai iaith y ty yn 

newid.



0 safbwynt hen berthaasau, ceir llawer o deuluoedd yn ardaloedd 

diwydiannol y De yn enwedig, sydd heddiw yn siarad Saesneg, ond a 

fu yn y gorffenaol yn deuluoedd Cymraeg. I rai pobl mae hanes eu 

teulu yn bwysig, ac yn ami iawn clywir pobl yn He Cymru yn cwyno am 

nad ydynt yn gallu siarad Cymraeg er eu bod nhw'n dod o deuluoedd 

sydd a'u gwreiddiau'n ddwfn yn yr ardal honno. Mae rhai yn teimlo'n 

grac am fod rhaid iddynt fynd drwy'r holl broses anodd o ddysgu'r 

iaith yr oedd eu teuluoedd yn ei siarad yn naturiol gartref yn y 

gorffennol. Clywir llawer o bobl nad ydynt wedi gwneud yr ymdrech 

i ddysgu Cymraeg yn dweud yr un pethau hefyd, ac er na allem eu 

beio am beidio a'i dysgu, mae rhaid bod teiraladau cryf iawn gan y 

rheini sydd yn dysgu Cymraeg mewn dosbarth nos. Weithiau, mae 

dylanwad byw gan aelod o'r teulu sydd yn dal i siarad ac/neu deall 

Cymraeg, ac mae'r rheini fel arfer yn hen berthnasau. Mae'n gallu 

golygu llawer i hen bobl sgwrsio yn eu hiaith gyntaf a rhywun yn y 

teulu.

Nid yw un o'r sefyllfaoedd uchod yn syml, a gall rhywun 

benderfynu dysgu Cymraeg am nifer o resymau teuluol end trwy geisio 

dychmygu'r math o ysgegiad teuluol sydd yn debyg o yrru rhywun i 

ddysgu'r iaith y gobaith oedd y byddai cyfle i'r dysgwyr eeboaio eu 

rhesymau i ni yn yr holiadur. 

(b) Y Gwaith

Ar gyfer rhai swyddi yng Nghytnru mae'r Qymraeg yn gymhwyster 

angenrheidiol, er enghraifft, yn y cyfryngau ac mewn addysg. Gyda 

diweithdra ar gynnydd, yn enwedig ymhlith pobl ifanc, gellir disgwyl 

i rai ddysgu Cymraeg i wella eu cyfle i gael swydd. Gellir cymryd 

hefyd y byddai ar y bobl hynny eisiau prawf o'u cymhwyster yn yr

8



iaith.

Mewn ardaloedd Cymraeg, wrth gwrs, byddai'r Gymraeg yn fantais 

ar gyfer pob swydd: yn y gwasanaeth iechyd; y gwasanaethau cymdeithasol; 

mewn slop neu mewn ffatri. 

(c) Diddordebau

Mae diddordeb mewn ieithoedd yn rheswm amlwg dros ddysgu Cynjraeg 

ac roedd hi'n bwysig gweld faint o bobl a oedd wedi dysgu ieithoedd 

eraill ers ymadael a'r ysgol. Mae hyn yn gallu bod yn arwydd o allu 

rhywun i godi iaith hefyd. Mae diddordeb yn hanes Cymru yn rheswm 

amlwg arall, gan fod yr iaith yn ffactor bwysig yn hanes y wlad. Mae 

llawer o lyfrau a phapurau sy'n ymwneud a hanes Cymru yn Gymraeg ac, 

yn ogystal, mae caneuon gwerin ac enwau lleoedd sydd hefyd mor bwysig 

mewn hanes. Er y byddai angen gwybodaeth dda o'r iaith cyn mentro 

cymryd mantais o'r deunydd hwn, mae rhai pobl wedi'i wneud yn y 

gorffennol oherwydd eu hawydd i astudio maes arbennig.

Wrth ddilyn eu diddordebau, mae pobl yn cael eu denu i youno 

a chlybiau a chymdeithasau ac yn cwrdd a phobl debyg. Mewn ardaloedd 

Cymraeg eu hiaith, byddai angen siarad yr iaith er mwyn ymuno'n 

llawn yn y gweithgareddau lleol, gan gynnwys clybiau a chymdeithasau. 

Byddai hyn yn bwysig iawn i rywun sydd wedi symud i fyw i ardal 

felly ac sydd yn ceisio gwneud ffrindiau newydd. Mae capeli, tafarnau 

a phapurau bro i gyd yn rhan o'r bywyd lleol ac mae rhaid ystyried y 

pethau hyn oil wrth geisio darganfod pam mae oedolion yn penderfynu 

dysgu Cymraeg.

Dangosodd yr arolwg a wnaethpwyd yn Aberystwyth yn 196? fod 

rhaglenni teledu a radio Cymraeg yn bwysig iawn i ddysgwyr. Mewn



gwirionedd, hwn oedd y rheawm pennaf i bobl ddysgu'r iaith. Gan 

i'r arolwg hwnnw gael ei wneud cyn i Sianel Pedwar Cymru ddechrau 

darlledu, fel yr arolwg hwn, disgwylid ymateb tebyg. Y newyddion, 

yn arbennig, oedd yn boblogaidd iawn yahlith y dysgwyr yn 196?, ac 

roedd hi'n bwysig i ni wybod a oedd dysgwyr 1981 o'r un farn, er 

mwyn i athrawon ddysgu'r patrymau arbennig sydd yn angenrheidiol i 

ddeall iaith anodd ffurfiol y newyddion.

Yn yr adran hon, gellir cynnwys teimladau gwleidyddol a 

gwladgarol. Er nad ydynt yn "ddiddordebau" fel y cyfryw, o ganlyniad 

i ymgyrchoedd dros ddyfodol yr iaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf 

mae llawer o bobl ddi-Gymraeg yn ymwybodol o'u Cymreictod. Mae hyn 

yn gysylltiedig, weithiau, a rhesymau teuluol, ac weithiau mae'n 

fwy o ddyletswydd gan bobl sydd yn mynd i fyw mewn ardal Gymraeg neu 

sydd yn dod i fyw i Gymru,

2. Rhesymau Eraill 

(a) Cymdeithasu

Er bod hyn yn dod o dan yr adran uchod pan ydyn ni'n son am 

gymdeithasu yn gyffredinol mewn ardal lie y siaredir Cymraeg yn y 

gymdeithas, mae ochr gymdeithasol dysgu Cymraeg yn bwysig droo ben. 

Mewn dosbarth mae'r dysgwyr yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cymryd 

rhan mewn gweithgareddau y tu allan i'r dosbarth, fel Noson Lawen 

neu Dwmpath Dawns. Mewn cyrsiau preswyl mae'r ochr gymdeithasol yn 

gallu bod yn bwysicach na'r gwersi ffurfiol gan fod defnyddio'r 

iaith o fewn awyrgylch anffurfiol yn gymorth mawr i'w defnyddio yn 

naturiol. Mae dysgu Cymraeg yn gallu bod yn llawer mwy na chyfle i 

ddysgu iaith newydd, felly. 0 bosibl, mae pobl sydd yn byw ar eu
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pennau eu hunain yn manteisio ar y cyfle i wneud ffrindiau 

newydd, yn enwedig pobl sydd wedi ymddeol ac sydd a digon o araser 

ar eu dwylo. I bobl ddi-waith hefyd, mae'n gyfle i wneud rhywbeth 

gwerthfawr a defnyddiol ac yn ami nid oes rhaid iddynt dalu am y 

cyrsiau os nad ydynt yn ennill cyflog.

Mae ffactor arall i'w ystyried wrth son am gymdeithasu, sef 

dylanwad ffrindiau sydd wedi dysgu Cymraeg yn llwyddiannus. Mae 

ar lawer o oedolion ofn dychwelyd i'r "ysgol", yn enwedig os na 

fuont yn hapus neu yn llwyddiannus gynt, ond wrth weld eu 

ffrindiau yn dysgu, ac yn mwynhau dysgu, mae'n bosibl y byddent yn 

magu mwy o hyder eu hunain. 

(b) Cefndir

Disgwylid bod llawer o'r myfyrwyr wedi dysgu rhywfaint o 

Gymraeg yn yr ysgol, a byddai hyn yn sylfaen i adeiladu arni. Er 

bod hyn, o bosibl, yn anfantais mewn cwrs Cymraeg llafar gan eu 

bod nhw wedi astudio'r iaith lenyddol yn hytrach na'r iaith lafar 

yn yr ysgol, mae'n golygu eu bod nhw'n gyfarwydd a phatrymau'r 

iaith a'i geirfa yn barod. Pe baent wedi astudio Cymraeg yn yr 

ysgol, byddai'n ddiddorol gwybod y rheswm iddynt rhoi'r gorau iddi.

Teimlwyd hefyd y byddai'n ddiddorol gweld a oedd unrhyw 

wahaniaeth rhwng atebion y bobl a oedd wedi cael eu geni yng 

Nghymru a'r bobl o wledydd eraill. Yn bendant, mae cefndir y teulu 

yn bwysig iawn i lawer o bobl, ac mae'n gallu bod yn arwyddocaol 

iawn yma.

3. Arholiadau

Yn gyntaf, roedd hi'n bwysig gweld faint o ddysgwyr a eedd
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wedi sefyll arholiad yn y Gymraeg o'r blaen, a pha arholiad oedd

hvmnw. Gwelwyd bod ymateb dysgwyr i arholiadau yn tueddu i

amrywio yn 61 eu safon, ond efallai y byddai rhai yn hapusach gyda'r

cwrs petai rhywbeth i anelu ato ar y diwedd. Mae arholiad, wrth gwrs,

yn gorfodi pobl i weithio'n galed yn ystod y flwyddyn os ydynt am

Iwyddo.

Ystyriwyd y posibilrwydd y byddai ofn arholiadau ar nifer o 

oedolion am nad oeddynt wedi llwyddo mewn arholiadau yn y gorffennol 

neu am nad oeddent yn gyfarwydd a phrofion ffurfiol. Gofynnwyd, felly, 

am eu barn am arholiadau yn gyffredinol, ac am awgrym ynglyn a'r 

ffordd orau i asesu'r gwaith. Nodwyd canlyniad arolwg yn 1956 (II);

"Do you think that an examination is a fair means of assessing the 

work done during the year?"

Yes - 6k 

No - 15

Penderfynwyd gofyn yr un cwestiwn i'r dysgwyr a chymharu'r ymateb. 

Ar yr un pryd nodwyd sylwadau Cyagor Ewrop ar gyrsiau dwys:

"The short intensive course rarely lends itself 
to testing by external examinations. Continuous 
assessment is all that can be used to evaluate 
the success of the learners." (12)

Rhoddwyd enghraifft o gyfundrefn raddedig o brofion i ddysgwyr ac 

athrawon ei hystyried. Er bod yr arholiad dan sylw yn un sydd yn 

cyfateb i Safon 0(3), sef prawf cynhwysfawr ar ddiwedd cwrs, mae 

athrawon yn gallu cynnal profion byrion yn y dosbarth drwy gydol 

y cwrs. Mae'r rhain yn gallu bod o gymorth i'r dysgwyr ac yn eu 

paratoi ar gyfer arholiad 0(3).

Roedd rhaid gofyn i'r dysgwyr nodi yra mha feysydd yr hoffent 

gael eu harholi er mwyn gweld y meysydd mwyaf perthnasol iddynt.
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Roedd y cwestiynau cyffredinol ar y diwedd yn rhoi lie i'r 

dysgwyr ddweud am beth yr oeddynt yn chwilio yn eu cyrsiau a 

beth yr oedd arnynt ei eisiau. Mae'r wybodaeth hon o werth i 

athrawon yn ogystal ag i ni yn yr arolwg.

k. Y Cwrs

Roedd angen gofyn cwestiynau uniongyrchol am y cyrsiau, yn 

gyntaf er mwyn sicrhau bod aelodau o bob math o gwrs gennym yn 

datgan eu barn am y cyrsiau hynny ac am arholiad i oedolion, ac 

yn ail o safbwynt gosod amodau ar y rhai a fyddai'n sefyll arholiad 

yn y dyfodol. Roedd hi'n bwysig dros ben bod y dysgwyr a fyddai a 

diddordeb mewn sefyll yr arholiad wedi cyrraedd y safon ddisgwyliedlg. 

Byddai methu arholiad i oedolion yn ergyd i rywun oedd wedi bod yn 

ymdrechu i ddysgu'r iaith ac nid oedd rheswra pam na ddylai pob un 

oedd yn sefyll yr arholiad basio a bwrw eu bod yn ddigon da.

Gan fod natur y cyrsiau gwahanol yn amrywio'n fawr, byddai'r 

gwersi hefyd yn amrywio. Ni fyddai'n bosibl, felly, osod canllaw fel 

mae'r Cyd-Bwyllgor yn gallu'i wneud gyda'r ysgolion, sef bod y plant 

yn sefyll Safon 0 ar 61 pum mlynedd o ddysgu. I rywun mewn dosbarth 

nos, byddai pum mlynedd yn golygu rhywbeth hollol wahanol i rywun 

sydd yn dilyn cwrs Wlpan tri mis. Yn hytrach, byddai rhaid edrych 

ar nifer yr oriau dysgu y maent wedi'u derbyn.

Gall y defnydd a wneir o'r egwyl goffi, oe oes un, gael cryn 

effaith ar y were oherwydd gellir ei defnyddio'n gyfle i ymlacio 

ac i sgwrsio yn anffurfiol yn Gymraeg a'r athro/athrawes. Mae hyn 

yn creu awyrgylch mwy cartrefol yn y dosbarth ac yn gwella'r 

berthynas rhwng y tiwtor a'r dysgwyr. Ar y Haw arall, gall fod yn
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wastraff araser dysgu os taw'r Saesneg yn unig sy'n cael ei siarad. 

Mae sgwrsio yn anffurfiol yn Qymraeg yn y dosbarth a'r tu allan i'r 

dosbarth yn bwysig iawn hefyd.

Er mynegi peth pryder ynglyn a'r cwestiynau am yr athrawon 

unigol (A oeddent wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith eu hunain; Beth 

oedd eu gwaith llawn-amser) penderfynwyd eu cadw yn yr holiadur 

am y rhesymau canlynol: 

(i) Mae athrawon profiadol neu broffesiynol yn gyfarwydd a

pharatoi dysgwyr ar gyfer arholiadau. 

(ii) Mae gan athrawon sydd wedi dysgu Cymraeg eu hunain well

ddealltwriaeth o broblemau'r dysgwyr, a gall presenoldeb

rhywun sydd wedi dysgu Cymraeg fel ail-iaith i safon uchel

roi mwy o hyder i'r dysgwyr.

Er mwyn llunio profion unigol a fyddai'n deg a phawb, roedd yn 

bwysig gwybod pa fath o ymarferion a oedd yn cael eu defnyddio yn y 

gwahanol ddosbarthiadau. Pe byddai Cymry Cymraeg yn ymweld a'r 

dosbarth i sgwrsio a'r dysgwyr, er enghraifft, byddai'r myfyrwyr 

yn fwy cyfarwydd a chlywed lleisiau ac acenion Cymraeg gwahanol. 

Mae'n ddigon hawdd i'r dysgwyr ddod yn gyfarwydd a siarad Cymraeg a'r 

athro/athrawes yn y dosbarth ond weithiau mae'n anodd iawn deall pobl 

eraill a chael yr hyder i fentro i siarad a rhywun arall. 0 safbwynt 

yr arholiad, mae'n bwysig i ni gael sicrwydd bod y dysgwyr yn gallu 

cynnal sgwrs ag arholwr allanol, er enghraifft, neu ddeall tapiau a 

lleisiau gwahanol arnynt. Gellid sicrhau bod y myfyrwyr yn cael eu 

paratoi yn iawn ar gyfer yr arholiad drwy ddosbarthu cyfarwyddiadau 

i athrawon ond ni ellir disgwyl i athrawon newid holl aatur eu cyrsiau 

er mwyn i'w myfyrwyr sefyll arholiad. Ni ddylai cyrsiau gael eu rheoli



gan arholiadau ond dylai'r dysgwyr sydd yn dilyn y cyrsiau gael 

cyfle i sefyll yr arholiadau sydd ar gael os mynnant. Dylai'r 

arholiad brofi'r hyn a ddysgir yn y dosbarth, ond dylai fod yn 

ymarferol ac yn ddefnyddiol mewn cyd-destun ehangach hefyd.

Roedd yr adran yn ymwneud a natur y cyrsiau yn anelu at 

ddarganfod pa safon roedd y dysgwyr wedi'i chyrraedd. Pe byddent 

yn defnyddio gwerslyfr gosod, ac yn gweithio trwy'r llyfr, byddai'n 

hawdd mesur eu safon. Mae rhestr o'r mathau o lyfrau maent yn gallu 

eu darllen hefyd yn rhoi rhyw amcan o'u safon.

0 gofio'r holl ffactorau hyn, roedd yr holiadur yn hir ac yn 

fanwl. Er ein bod yn gyfyngedig o safbwynt y math o arholiad y 

gallem ei gynnig ar ddiwedd yr arolwg, credid y byddai'r atebion 

yn werthfawr i athrawon ail-iaith o safbwynt adnabod eu dosbarthiadau 

eu hunain. Roedd rhaid cyrraedd sefyllfa lie roedd syniadau'r 

dysgwyr a syniadau'r athrawon yn cyfateb i'w gilydd yn ogystal a 

syniadau'r awdurdodau oedd yn rhedeg y cyrsiau. Fel y dywedwyd 

eisoes, mae anghenion ac amcanion dysgwyr yn raynd i newid fel mae'r 

cwrs yn mynd yn ei flaen. Bydd rhai yn sylweddoli nad yw'r iaith mor 

hawdd ei dysgu ag yr oeddynt yn ei feddwl cyn dechrau. Ar y Haw 

arall, bydd rhai yn mwynhau'r cwrs yn well nag yr oeddynt wedi ei 

ddisgwyl cyn dechrau. Cyfrifoldeb yr athrawon yw addasu eu gwersi 

yn ol anghenion eu dysgwyr ond er tnwyn i'r cyrsiau sydd ar gael fod 

yn berthnasol o'r dechrau, dylai'r awdurdodau hefyd fod yn 

yrawybodol o anghenion cyffredinol dysgwyr Cymraeg. Mae Cyngor 

Ewrop yn annog sefydlu canolfannau cynghori i'r rheini sydd yn



ystyried cwrs ail-iaith, er sicrhau eu bod nhw'n dewis y cwrs 

mwyaf addas i'w hanghenion (I3)»

In y diwedd mae popeth yn dibynnu ar y dyegwr:

"Everything starts from him and everything goes 
back to him. It is not merely in relation to him, 
but with him, and depending on his resources 
(time, available cash, personality, etc.) that 
his learning objectives will be defined, that the 
methods of judging when and how they have been 
attained will be selected, and that a curriculum 
of learning (by curriculum we understand all the 
means employed to attain the objectives: teacher, 
teaching materials, technical aids, methods, 
timetables, etc.) will be made available to him." (14)

Dim ond y dysgwyr, felly, sydd yn gallu rhoi i ni'r atebion i'r 

cwestiynau pwysicaf. Trwy gyfrwng eu hathrawon, anfonwyd 230 o 

gopiau o'r holiadur at ddysgwyr ym mhob rhan o Gymru.
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ATODIAD I

QUESTIONNAIRE

PART I

Please tick the most appropriate box unless asked otherwise.

I. Male Female

2. What is your age group?

16-20 21-25 26-30 31-35 36-^40 kl-k$ ^6-50

51-55 Over 55

Divorced Widowed

5. Place of birth:

3. What is your occupation?

k. Are you:

Single Married and/or living with partner Separated

6. How many children do you have?

None 123^ More than k

n
7. At what age did you leave secondary school? 

Ik or under 15 16 I? 18+

8. How long have you been learning Welsh?

1-3 months 3-6 months 6-12 months 12-18 months

18 months-2 years More than two years

9. What type of Welsh course/courses do you attend at present?

Partrtime.. Part-time Full-time 
evening class day class day class

10.How long does your course last? 

Up to 6 months 6 months-I year I year 2 years 3 years More

II.If longer than one year, is the second year course a continuation 

of the first year course?

Yes No

I6a. fi)



12. How long does each Welsh lesson last?

I hour 2 hours 3 hours More than 3 hours

13. Is there a coffee break during the lesson? 

Yes No

. If so, how long does it last?

Up to 10 10-20 20-50 
minutes minutes minutes

More than 30 minutes

15. Do you use any of the following in your classes?

Welsh games/puzzles Welsh songs/records Visual aids

Cassettes Drama Others

16. What is the full-time occupation of your teacher?

17- Has he/she learnt to speak Welsh? 

Yes No

18. Do you/will you be attending any residential Welsh courses? 

Yes No

19. Have you read many Welsh books?

I 2 3 ^ _5 More than 5

20. If so, what type of books have you read?

Novels Short stories Poetry History Factual

21. Have you learnt to speak any other languages since you left school? 

Yes No

22. Do you study any other subjects part-time? 

Yes No



PART II

For_what purposes are you learning Welsh? How important is each of the 
following to you?

Please tick the appropriate box. 
SADIQ AND TELEVISION 
I. News 
very important important average of some use no use

2. Drama
very

of some use important no use important average1 * ~^

3. Light Entertainment
very of some 

important important use average no use

r
k. Sport 

average
very 

no use of some use important important

FAMILY AND HOME

5. Marriage to a Welsh speaking partner

very
important no use average important of some use

i___i
6. Use with Children 
very
important average no use of some use important

7. Elderly members of Family 

Ufl_use important average of some use very important

TO HEAD WELSH

8. Light popular reading - newspapers etc.

no use very important of some use important average

9. Scholastic works

no use very important of some use important averaga-

10. General Literature
very important important average of some use no use

(ill)



BUSINESS AND PROFESSION 

II. Agriculture

v.important important average of some use no use

12. Shop and Trade
important v. important no usen of some use average

13. Education
no use v.important average of some use important

. Medical Profession and Social Services

important v.important no use of some use average

15. Banking
no use v.important average of some use important

16. Industry
average of some use no use v.important important

n
WORSHIP
Attending Welsh services(or listening to radio &television services)

I?. Church

average important no use v. important of some use

18. Chapel
of some use no use v.important important average

WELSH FUNCTIONS OR ENTERTAINMENT 

19. Eisteddfodau

of some use v.important average important no use

20. Cymanfa Ganu

v.important important no use of some use average

21. Noson Lawen

average no use of some use important v.important



POLITICAL AND SOCIAL REASONS 

22. Local Government

v.important important average of some use no use

23- Patriotism

v.important of some use important average no use

LH
2k. Joining in social life with friends

no use average v.important of some use important

INTEREST IN LANGUAGES

25- important no use average of some use v.important

26. OTHER REASONS



PART III

Please tick the appropriate box unless asked otherwise, 

27. In what kind of community do you live? 

village town city countryside

28. Are any of your friends Welsh-speaking? 

yes no

29. If so, have any of them learnt to speak Welsh? 

yes no

30. How did they learn Welsh?

31 From where are your Welsh-speaking friends drawn?

work formal social club/society personal friends

32. What are your interests/hobbies?

33. In the pursuit of these interests do you come into contact 
with Welsh speakers?

yes no

Do you make an effort to join clubs/societies/groups where 
you will have an opportunity to speak Welsh with others?

Aelwyd yr Urdd Merched y Wawr Plaid Cyraru Others

35. How long have you been thinking of learning Welsh?

Up to 6 months 6 months-I year 1-2 years Over 2 years

36. Have you been encouraged to laarn Welsh by your family? 

yes no

37. If you have children who attend Welsh schools, why were they 
sent there rather than to an English-speaking school?

smaller classes - 
more attention

Transport to and 
from school

Nearer than the 
English school

All-day care for children - 
convenient for working mothers

The children wished to 
attend the same school as 
their friends.
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38. Do you regard the Welsh school as the most reputable school in
your area:

yes no

39. Have you ever felt excluded from any of the following because 
you were unable to speak Welsh?

School Parent-Teachers 
Association

Local Eisteddfodau Local Community 
events

Welsh television programmes Other

to. Do you believe that it is important for Welsh people to be able 
to speak Welsh?

v.important important of little use of no use

Do you see Wales as a separate country with its own ancient 
language and culture that has to be preserved?

k2. Have you a good knowledge of Welsh history?

very good good fair poor not at all

Do you consider any of the following to be of great importance 
to you, in terms of understanding their meaning?

Welsh songs and anthems Welsh place names Welsh forms and
posters

Do you believe that you will be able to use your Welsh in your 
everyday life?

Never Occasionally Frequently Regularly Constantly
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PART IV

Please tick the most appropriate box unless asked otherwise.

^5« Have you ever thought of sitting an examination in Welsh? 

Yes No

n
k6. Do you think that an examination is a fair way of assessing the 

work done during the period of the course? 
Yes No

k7. Do you think that an examination would help you in your study 
of Welsh by giving you something to work towards?

Perhaps Not sure Definitely Probably Not at all

Would you consider it important to have some kind of qualification 
at the end of your course?

Yes No

Do you think that the present '0' level examination is a suitable 
test for you?

Yes No

50. If there was an alternative examination to the '0' level designed 
for adults who have learnt Welsh, would you be interested in 
sitting it?

Yes No

51- In your opinion, has your course prepared you well enough for 
an examination?

No Yes

52. What improvements can you suggest be made to the course in the 
following areas:

Oral work:

Reading skills:

Writing skills:

53. Have you any suggestions for an alternative form of assessment 
of the year's work, other than a single examination?



Do you think that a form of continual assessment in which 
grades were awarded at various stages of attainment would 
be a good idea?

NoYes

55« What, in your opinion, is the most valuable thing that can 
be done to help Welsh learners?



ATODIAD II

Mae Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru yn ymchwilio i'r posibilrwydd o 
ddarparu arholiad safon gyffredinol i oedolion sy'n dysgu Cymraeg. 
Maen nhw'n awyddus i glywed barn myfyrwyr, ac felly, lluniwyd yr 
holiadur yma i fesur y galw am arholiad o'r fath, ac i gasglu 
gwybodaeth a fydd yn ddefnyddiol wrth benderfynu natur yr arholiad 
hwnnw. A fyddwch gystal a chwblhau pob adran ac anfon yr holiadur 
yn 61 atom a fewn wythnos.

Diolch yn fawr

The Welsh Joint Education Committee are looking into the possibility 
of providing an examination of '0' level standard for adults who are 
learning Welsh. They are anxious to hear the student's opinions, and 
therefore this questionnaire was drawn up to estimate the demand for 
this kind of examination, and to collect information that would be 
useful in deciding the nature of the examination. Would you please 
complete each section, and return the questionnaire within a week.

Thank you

I6b.



HOLIADUR 

QUESTIONNAIRE

Rhan I

Part I

Rhowch / yn y blwch priodol oni ofynm'r yn wahanol, os gwelwch yn dda, 

Please tick the appropriate box unless asked otherwise.

1. Gwryw 

Male

Benyw 

Female

2. Beth yw eich oedran? 
What is your age group?

16-20 21-25

41-45

26-30 31-35 36-40

Dros 55 
Over

Beth yw eich gwaith chi? 
What is your occupation?

Ydych chi'n: 
Are you:

Briod ac/neu yn 
byw gyda chymar 
Married and/or 
living with partner

Byw ar eich pen 
eich hunan 
Living Alone

Man eich geni: 
Place of birth:

6. Oes plant gennych chi? 
Do you have any children?

Oes 
Yes

Nac oes 
No



I ba fath o ysgol uwchradd aethoch chi?
What type of secondary school did you attend?

Ysgol Uwchradd Fodern 
Secondary Modern

Ysgol Ramadeg/Ysgol Gyfun 
Grammar/Comprehensive

Ysgol Ganol/Dechnegol 
Central/Technical

Ysgol Fonedd (Ddyddiol & Phreswyl 
Private (Day & Boarding)

Aethoch chi i'r ysgol yng Nghymru? 
Did you attend school in Wales?

Do 
Yes

Naddo 
No

Os yw'n berthnasol, faint o Gymraeg astudioch chi yn yr ysgol? 
If relevant, how much Welsh did you study at school?

Ysgol Gynradd: 
Primary school:

Mwy na 5 gwers yr wythnos 
More than 5 lessons a week

Caneuon a gweddTau yn unig 
Songs and prayers only

1-5 gwers yr wythnos 
1-5 lessons a week

Dim 
None

Ysgol Uwchradd: 
Secondary school:

1 flwyddyn 
1 year

2 flynedd 
2 years

3 blynedd 
3 years

4 blynedd neu f 
4 years or mo^e

10. Pam y rhoddioch chi'r gorau i ddysgu Cymraeg? 
Why did you give up your study of Welsh?

I ddilyn pwnc arall
To pursue another subject

Oherwydd i chi adael yr ysgol 
Because of leaving school

Oherwydd nad oeddech chi'n hoffi'r pwnc 
You did not like the subject

Oherwydd anawsterau gyda'r cwrs 
Because of difficulties with the course



11. Pa mor hir ydych chi wedi bod yn dysgu Cymraeg y tro hwn? 
How long have you been learning Welsh this time?

1 tymor 
1 term

2 dymor 
2 terms

3 thymor 
3 terms

12-18 o fisoedd 
12-18 months

18-24 o fisoedd 
18-24 months

1 flwyddyn 
1 year

mwy na 2 flynedd 
more than 2 years

12. Pa fath o gwrs Cymraeg ydych chi'n ei ddilyn? 
What type of Welsh course are you doing?

(Gallwch nodi mwy nag un os bydd angen) 
(You may tick more than one if necessary)

Dosbarth nos 
Evening class

Dosbarth dydd rhan-amser 
Part-time day class

Cwrs Gohebol 
Correspondence Course

Dosbarth dydd llawn-amser 
Full-time day class

Cwrs Dwys Wlpan 
Intensive Wlpan course

13. Pa mor ami y mae'r dosbarth yn cwrdd? 
How often does the class meet?

Unwaith yr wythnos 
Once a week

Dwywaith yr wythnos 
Twice a week

Tair gwaith yr wythno 
3 times a week

Mwy na 3 gwaith yr wythnos 
More than 3 times a week

14. Pa mor hiw ydy pob gwers? 
How long is each lesson?

1 awr 
1 hour

2 awr 
2 hours

3 awr 
3 hours

Mwy na 3 awr 
More than 3 hours

15. Oes egwyl goffi in ystod y wers?
Is there a coffee break during the lesson?

Nac oes 
No

16. Os felly, pa mor hir ydy hi? 
If so, how long does it last?

10 munud 
10 minutes

10-20 o funudau 
10-20 minutes

20-30 o funudau 
20-30 minutes

mwy na 30 o funudau 
more than 30 minutes



17. Pa iaith a siaredir fel arfer yn ystod yr egwyl goffi?
What language is generally spoken during the coffee break?

Cymraeg 
Welsh

Saesneg 
English

Y ddwy 
Both

18. Pa iaith a ddefnyddir gan eich tiwtor mewn sgwrs anffurfiol?
What language does your instructor use in informal conversation?

Cymraeg 
Welsh

Saesneg 
English

19. Beth yw ei waith 11 awn amser e/hi?
What is his/her full time occupation?

20. Ydy e/hi wedi dysgu Cymraeg fel ail iaith?
Has he/she learnt Welsh as a second language?

Ydy 
Yes

Nac ydy 
No

21. Oes Cymry Cymraeg yn ymweld a'ch dosbarthiadau chi? 
Do Welsh speakers visit your classes?

Oes 
Yes

Nac oes 
No

22. A ddefnyddir y canlynol yn eich dosbarthiadau? 
Are any of the following used in your classes?

Gemau/Posau Cymraeg 
Welsh games/puzzles

Drama 
Drama

Driliau 
Drills

Caneuon/Recordiau Cymraeg 
Welsh songs/records

Cynorthwyon Gweld 
Visual Aids

Casetiau 
Cassettes

Rhywbeth arail 

Other

23. Faint o amser a dreulir bob wythnos yn adolygu gwersi? 
How much time is spent a week revising lessons?

10 munud 
10 minutes

45 o funudau 
45 minutes

20 o funudau 
20 minutes

1 awr 
1 hour

hanner awr 
half an hour

4 (iv)



24. Ydych chi'n defnyddio gwerslyfr gosod yn eich cwrs? 
Are you using a set text book with your course?

Enw 1

Ydw 
Yes

r llyfr

Nac 
No

ydw

Name of the book

25. Os felly, saw! penned ydych chi wedi ei darllen? 
If so, how many chapters have you read?

26. Ydych chi wedi darllen unrhyw lyfrau a baratowyd ar gyfer dysgwyr? 
Have you read any Welsh books prepared for learners?

Nofelau 
Novels

Hanesyddol 
Historical

Stori'au byrion 
Short stories

Ffeithiol 
Non-fiction

Barddoniaeth 
Poetry

27. Pa lyfrau Cymraeg eraill ydych chi wedi 'u darllen? 
What other Welsh books have you read?

28. Ydych chi wedi bod neu ydych chi'n bwriadu mynd i gyrsiau dydd/cyrsiau 
preswyl Cymraeg?
Have you attended/will you be attending any day/residential Welsh courses?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

29. Ydych chi wedi dysgu unrhyw iaith arall ers ymadael a'r ysgol? 
Have you learned any other language since leaving school?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

30. Fuoch chi erioed yn mynychu dosbarthiadau nos mewn testunau eraill 
o ran diddordeb personol?
Have you ever attended evening classes in other subjects as a form 
of leisure activity?

Do 
Yes

Naddo 
No



31. Pwy sy'n trefnu eich cyrsiau Cymraeg? 
Who organizes your Welsh courses?

Awdurdod Lleol 
Local Authority

Adran Efrydiau Allanol 
University Extra-Mural

Cymdeithas Addysg Y Gweithwyr 
Workers Education Association

Y Brifysgol 
Studies Department

Mudiad Ysgolion Meithrin 
Welsh Nursery Schools Movement

Urdd Gobaith Cymru 
Welsh League of Youth

Aral!

Other

32. Ydy gwybodaeth aelodau'r dosbarth o'r Gymraeg yn amrywio'n fawr?

Are there marked differences in the previous knowledge of Welsh 
of the members of your group?

Nac ydy 
No

33. Pa mor hir ydy eich cwrs? 
How long is your course?

0 dan 6 mis 
Under 6 months

2 flynedd 
2 years

6 mis - 1 flwyddyn 
6 months - 1 year

3 blynedd 
3 years

1 flwyddyn 
1 year

Mwy na 3 blynedd 
More than 3 years



Rhan II 

Part II

Pam rydych chi'n dysgu Cymraeg? 
Why are you learning Welsh?

1. Teulu a ffrindiau: 
"Family and friend's:

I'w defnyddio gyda chymar sydd yn gallu siarad Cymraeg 
For use with a Welsh-speaking partner

I'w defnyddio gyda phi ant 
For use with children

I'w defnyddio gyda hen berthnasau 
For use with elderly members of

family

I'w defnyddio gyda ffrindiau yn eich bywyd cymdeithasol 
For use with friends in social life

2. I'w defnyddio ym myd busnes/galwedigaeth 
For use in business/profession

Addysg 
Education

Llywodraeth Leol 
Local Government

Siop a Masnach 
Shop and Trade

Bancio 
Banking

Gwasanaethau Cymdeithasol 
Social Services

Amaethyddiaeth 
Agriculture

Galwedigaeth Feddygol 
Medical Profession

Diwydiant 
Industry

Aral! 

Other

3. Ydych chi'n dysgu Cymraeg ar gynllun hyfforddiant mewn swydd? 
Are you learning Welsh on a day-release scheme from work?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

4. Fydd gwybodaeth o'r Gymraeg yn eich gwneud chi'n fwy cymwys yn eich gwaith? 
Will a knowledge of Welsh mean that you can be more efficient in your work?

Bydd 
Yes

Na fydd 
No



Adloniant Cymraeg: 
Welsh Entertainment:

Eisteddfod Cymanfa Ganu Noson Lawen

Pantomeim 
Pantomime

Disgo Cymraeg 
Welsh Disco

Twmpath Dawns 
Folk Dance

Cyngherddau'r Ysgol 
School Concerts

Clwb Gwerin 
Folk Club

Amrywigl: 
Miscellaneous:

I ddeall rhaglenni Cymraeg 
ar y radio a'r teledu 
To understand Welsh radio 
and television programmes

I fynd i eglwys/capel Cymrae 
To attend Welsh church/chapel

I ddarllen papurau newydd 
a chylchgronau Cymraeg 
To read Welsh newspapers 
and magazines

Oherwydd bod gennych diddordeb
mewn ieithoedd
Because of an interest in
Languages

I ddeall enwau lleoedd Cymraeg, caneuon Cymraeg, ac ati 
To understand Welsh place names, Welsh songs, etc.

Am resymau gwleidyddol/gwladgarol 
For political/patriotic reasons

Rhesymau eraill: 
Other reasons:



Rhan III 

Part III

Ym mha sir rydych chi'n byw? 
In what county do you live?

Ym mha fath o gymdeithas rydych chi'n byw? 
In what kind of community do you live?

Cefn gwlad 
Countryside

Pentref 
Village

Tref 
Town

Dinas 
City

A siaredir llawer o Gymraeg yn eich ardal chi? 
Is much Welsh spoken in your area?

Dim 
None

Ychydig 
A little

Cryn dipyn 
A fair amount

Llawer iawn 
A great deal

Ydy pobl yn siarad Cymraeg yn eich cwmni chi? 
Do people speak Welsh in your company?

Ydyn 
Yes

Nac ydyn 
No

Pan fydd y Gymraeg yn cael ei siarad, ydych chi'n teimlo: 
When you hear Welsh spoken, do you feel:

Yn unig 
Isolated

Yn niwtral 
Unaffected

Wedi eich brifo 
Offended

Yn eiddigeddus 
Envious

Wrth eich bodd 
Delighted

Oes llawer o ffrindiau gennych sy'n gallu siarad Cymraeg? 
Have you many Welsh-speaking friends?

Oes 
Yes

Nac oes 
No

Os felly, oes rhai ohonynt wedi dysgu siarad Cymraeg fel ail iaith? 
If so, have any of them learnt Welsh as a second language?

Oes 
Yes

Nac oes 
No



8. Ble ydych chi'n cwrdd a ffrindiau sy'n gallu siarad Cymraeg? 
From where are your Welsh-speaking friends drawn?

Gwaith 
Work

Clwb/Cymdeithas Ffurfiol 
Formal club/society

Ffrindiau personol 
Personal friends

Dosbarthiadau Cymraeg 
Welsh classes

Cymdeithas Rieni Athrawon mewn ysgol 
Parent-Teachers Association at school

Beth yw eich diddordebau/hobiau chi? 
What are your interests/hobbies?

10. Pan fyddwch yn dilyn y diddordebau hyn, ydych chi'n dod i gysylltiad 
a Chymry Cymraeg?
In the pursuit of these interests, do you come into contact with 
Welsh speakers?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

11. Ydych chi'n aelod o unrhyw glybiau/cymdeithasau sydd yn rhoi cyfle 
i chi ymarfer eich Cymraeg?
Are you a member of any clubs/societies where you have an opportunity 
to practice your Welsh?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

Enw'r clwb/cymdeithas: 
Name of club/society:

12. Fyddwch chi'n gallu defnyddio eich Cymraeg yn eich bywyd pob dydd? 
Will you be able to use Welsh in your everyday life?

Ambell waith 
Occasionally

Yn am 
Frequently

Byth 
Never

10 (X)



13. Pa mor hir y buoch chi'n meddwl am ddysgu Cymraeg cyn cofrestru? 
How long had you been thinking of learning Welsh before enrolling?

14. Ydy eich teulu wedi eich annog chi i ddysgu Cymraeg? 
Have your family encouraged you to learn Welsh?

Ydyn 
Yes

Nac ydyn 
No

15. Os ydy'n berthnasol, pam rydych chi'n anfon eich plentyn/plant i 
ysgol Gymraeg? Oherwydd:
If relevant, why do you send your child/children to a Welsh school? 
Because:

Dymuniad iddynt fod yn rhugl yn y Gymraeg 
You wish them to become fluent in Welsh

Mae'r dosbarthiadau 'n 11ai a chant fwy o sylw personol 
The classes are smaller - meaning more personal attention

Darperir cludiad yn 61 ac ymlaen i'r ysgol 
Transport to and from school is provided

Gofal trwy'r dydd - addas i famau sy'n gweithio a 
theuluoedd un rhiant
All-day care - convenient for working mothers and 
single-parent families

Am mae Gymraeg yw iaith reolaidd yr ysgol leol 
Welsh is the normal language of the local school

Am fod gan yr ysgol Gymraeg enw da yn yr ardal 
The Welsh school is the most reputable in the area

Am fod y plant eisiau mynd i'r un ysgol a'u ffrindiau
The children wanted to attend the same school as their friends

16. Pan fyddwch chi'n gweld gair Cymraeg newydd, allwch ddweud yn hyderus 
sut y bydd yn swnio?
When faced with a new Welsh word, can you confidently say what it will 
sound like?

Gallaf 
Yes

Na allaf 
No

11 (xi)



17. Ydy eich gwybodaeth o hanes Cymru: 
Is your knowledge of Welsh history:

Yn dda iawn 
Very good

Yn dda 
Good

Yn weddol 
Fair

Yn wael 
Poor

18. Oes gwybodaeth dda o ddaearyddiaeth Cymru gennych? 
Have you a good knowledge of Welsh geography?

Oes 
Yes

Mac oes 
No

19. Ydych chi'n ystyried bod gwybodaeth o'r pethau hyn yn: 
Do you consider a knowledge of these things is:

Bwysig iawn 
Very important

Bwysig ' 
Important i_

Weddol Bwysig 
Fairly important

Amherthnasol 
Irrelevant

12



Rhan IV

Part IV

1. Ydych chi wedi sefyll unrhyw arholiad yn Gymraeg? 
Have you sat any examinations in Welsh?

C.S.E. 
C.S.E.

Safon 0 
0 Level

Safon A 
A Level

Aral!:

Other:

Ydych chi wedi ystyried sefyll arholiad yn Gymraeg yn ddiweddar? 
Have you considered sitting an examination in Welsh lately?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

Ydych chi'n meddwl bod arholiad yn ffordd deg o fesur y gwaith 
rydych chi wedi ei wneud yn ystod y cwrs?
Do you think that an examination is a fair way of assessing the 
work done during the course?

Ydw 
Yes

Nac ydw 
No

Oes awgrymiadau gennych ynglyn a ffurf arall o brofi'r gwaith? 
Have you any suggestions for an alternative form of assessment?

Ydych chi'n meddwl y byddai arholiad yn eich helpu chi drwy fod yn nod 
i chi anelu ato?
Do you think that an examination would aid your study of Welsh by giving 
you something to aim for?

Nac ydw 
No

Ydy hi'n bwysig i chi gael rhyw fath o gymwysterau ar ddiwedd eich cwrs? 
Is it important to you to have some kind of qualification at the end of 
your course?

Ydy 
Yes

Nac ydy 
No

13 (xiii)



7. Beth yw eich barn chi o'r awgrym y dylid mabwysiadu cyfundrefn 
arholiadol wedi' i graddio, yn debyg i'r gyfundrefn raddedig a 
ddefnyddir yn arholiadau canu'r piano?
What is your opinion of the suggestion that a graded examination 
system should be adopted, similar to the system of piano grades?

Yn eich barn chi ym mha feysydd y dylid eich profi mewn arholiad?
In your opinion, in what areas should you be tested in an examination?
I  I

Gwaith Llafar 
Oral work

Darl!en 
Reading

Ysgrifennu 
Writing

Cyfieithu 
Translation

Deal!: 
Understanding:

Cymraeg lafar 
Spoken Welsh

Cymraeg ysgrifenedig 
Written Welsh

Pa welliannau y carech chi eu gweld yn eich cwrs presennol? 
What improvements can you suggest be made to your course?

10. Beth ydych chi'n disgwyl ei gael erbyn diwedd eich cwrs chi? 
What do you expect to get from your course?

11. Beth, yn eich barn chi, 
What, in your opinion, 
help Welsh learners?

yw'r peth pwysicaf y gellir ei wneud dros ddysgwyr? 
is the most valuable thing that can be done to

14
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CANLYNIADAU'R HOLIAKTR

Dychwelwyd I2k o'r holiaduron a ddosbarthwyd, sef 

siampl. Mae hyn yn dderbyniol yn 61 Moser a Kalton, sy'n honni 

na ellir dibynnu ar ganlyniadau holiadur y dychwelwyd llai na 20-30# 

ohonynt (I). Ymhlith yr holiaduron a ddychwelwyd roedd gennym 

ymateb oddi wrth ddysgwyr:

(a) o bob safon.

(b) o bob rhan o Gymru.

(c) o ardaloedd Cymraeg a di-Gymraeg.

Roedd llawer o'r dysgwyr wedi llenwi'r holiadur yn fanwl, ac roedd

yn bosibl gweld nifer o dueddiadau pendant.

Daeth yr holiaduron o'r siroedd canlynol:

Gwynedd

Clwyd

De Morg.

Powys

Gwent

Morg-Ganol -

Y Eysgwyr

39

16

3*

Ik

Ik

7

Roedd 60# yn fenywod, er bod y canran hwn yn amrywio o ardal 

i ardal. Roedd mwyafrif o fenywod yng Nghaerdydd, Bangor, Treorci 

a Wrecsam. Yng Ngwent roedd tri o'r pedwar ar ddeg yn fenywod ac ym 

Mhowys, bump o'r pedwar ar ddeg. Mae mwy o fenywod na dynion mewn 

llawer o'r dosbarthiadau Cymraeg. Gellir priodoli hyn i'r rhesymau 

canlynol : 

(a) Mae mwy o duedd ymhlith menywod i ddysgu iaith beth bynnag yr

oed.

18



(b) Mae mwy o fenywod nad ydynt yn mynd o'r cartref i weithio yn 

rhydd i fynd i ddosbarthiadau gyda'r nos.

(c) Mae menywod yn treulio mwy o amser gyda'r plant ac yn teimlo

y dylent eu helpu.

Roedd ^3 o'r menywod a holwyd mewn gwaith cyflogedig, a Ik 

yn eu disgrifio eu hunain yn wragedd ty(er bod rhai o'r menywod 

mewn gwaith cyflogedig yn wragedd ty yn ogystal). Roedd ?0# o'r 

rhai a chanddynt blant yn yr ysgol yn eu hanfon i ysgolion Cymraeg, 

ac roedd gan 2J>% o'r dynion blant mewn ysgolion Cymraeg. Mae'r plant 

yn fwy o ddylanwad ar famau na thadau, felly.

Ac wrth edrych ar sefyllfa addysg Gymraeg yn y gwahanol siroedd, 

gallem esbonio'r ffigurau uchod i ryw raddau. Yng Ngwent mae naw cylch 

meithrin a phedair uned Gymraeg (2), ac am nad oes cymaint o blant 

yn derbyn addysg Gynraeg yn y sir mae'n bosibl taw dyna'r rheswm bod 

llai o fenywod yn dysgu'r iaith. Nid yw'r sefyllfa ym Mhowys yn debyg 

(3) a ni allem honni bod ein ffigurau yn adlewyrchu'r sefyllfa yn 

union fel y mae.

Y rheswm pennaf sydd gan y rhieni dros ddewis addysg Gymraeg 

i'w plant yw er rawyn iddynt fod yn rhugl yn y Gymraeg. I I6# o'r 

dysgwyr y Gymraeg oedd iaith yr ysgol beth bynnag a chan fod 39 o'r 

holiaduron yn dod o Fangor mae hyn yn hawdd ei ddeall. Mae T7% yn 

dweud fod y plant yn cael mwy o sylw personol yn yr ysgolion 

Cymraeg, ond mae rhaid cofio fod y dysgwyr yn gallu nodi mwy nag 

un ateb i'r cwestiynau. Mewn rhai ardaloedd mae hyn wedi bod yn wir 

yn y gorffennol, ond raewn ardaloedd eraill raae'r ysgolion Cymraeg 

yn orlawn erbyn hyn. Sut bynnag, wrth edrych ar y ffigurau, mae hyn 

yn bwysig i nifer o'r rhieni (gweler Atodiad I).
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Mae 57# o'r bobl a holwyd eisiau defnyddio'r iaith gyda 

phlant. Er bod y ffigur hwn yn gysylltiedig a'r cwestiwn am yr 

ysgolion, mae'n gallu bod o bwys i bobl ifainc sydd yn meddwl am 

y dyfodol, ac i bobl a phlant hyn sydd yn astudio Cymraeg fel 

pwnc ysgol uwchradd, yn ogystal a neiniau a theidiau plant mewn 

ysgolion Cymraeg.

Roedd I9# yn bwriadu defnyddio'r iaith gyda chymar, a bron 

cymaint eisiau ei defnyddio gyda hen berthnasau (gweler Atodiad 2). 

Yn wir, dywed 86 fod eu teuluoedd wedi'u hannog i ddysgu Cymraeg. 

Cnd a ffrindiau roedd 69# eisiau siarad Cymraeg ac roedd llawer 

iawn yn adnabod Cyrary Cymraeg a phobl a oedd wedi dysgu Cymraeg fel 

ail-iaith, Mae'n aralwg bod hon yn elfen bwysig iawn, a bod 

dylanwad ffrindiau yn sylweddol. Roedd y bobl a holwyd yn cwrdd a'r 

ffrindiau hyn yn y gwaith, mewn clybiau a. chymdeithasau, trwy'r 

ysgolion, ac wrth gwrs, yn y dosbarth. Yn y cyswllt hwn mae'n 

ddiddorol gweld cynifer o'r dysgwyr yn nodi "dysgu Cymraeg" yn un 

o'u diddordebau ymhlith amrywiaeth eang o ddiddordebau eraill. 

Mae'n debyg y byddai'r dysgwyr yn cwrdd a ffrindiau oedd yn gallu 

siarad Cymraeg yn yr Eisteddfod, mewn nosweithiau llawen, ac mewn 

cyngherddau ysgol, y pethau mwyaf poblogaidd o safbwynt adloniant.

Am fod y dysgwyr yn fwy tebygol o ddod i gysylltiad a Chymry 

Cymraeg yn eu hardaloedd eu hunain ar 51 iddynt ddechrau dysgu'r 

iaith, sef trwy gyfrwng y gweithgareddau'n gysylltiedig a'r cwrs, 

nid yw'n syndod mai dim ond 13$ sydd yn dweud na siaredir Cymraeg 

o gwbl yn eu hardaloedd (sef 17 o'r dysgwyr). Itywed y mwyafrif fod 

pobl yn siarad Cymraeg yn eu presenoldeb ac maent wrth eu bodd yn
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clywed yr iaith o'u cwmpas. Dywedodd wyth eu bod yn teimlo'n unig, 

ac roedd pedwar ar hugain yn teimlo'n eiddigeddus. Mae'r rhain i 

gyd yn gallu bod yn rhesymau dros ddysgu Cymraeg. Ddywedodd neb eu 

bod nhw wedi'u brifo, sydd yn dangos nid oedd y dysgwyr yn anhapus 

fod Cymry Cymraeg yn siarad eu hiaith eu hunain ym mhresenoldeb 

pobl ddi-Gynraeg. Cafwyd rhai cwynion am agwedd y Cymry Cymraeg 

tuag at ddysgwyr, yn enwedig y ffaith eu bod nhw'n tueddu i droi 

i'r Saesneg yn hytrach na siarad yn araf ac yn syml a dysgwyr. Er 

hynny, ar wahan i bedwar o'r dysgwyr, byddai pob un yn gallu 

defnyddio Cymraeg yn eu bywyd pob dydd. I fod yn optimistaidd, 

byddai hyn yn golygu y byddent yn gwneud ymdrech wirioneddol i 

siarad yr iaith y tu allan i'r dosbarth. Hefyd, mae'r ffaith i dros 

hanner y dysgwyr ystyried dysgu'r iaith ers blynyddoedd yn dangos 

eu bod nhw o ddifri. Mae hyn yn ddiddorol o safbwynt arall hefyd. 

Mae'n amlwg o'r ymateb fod llawer o'r dysgwyr a chanddynt blant mewn 

ysgolion Cymraeg. Mae ar y rhain eisiau dysgu'r iaith er mwyn helpu'r 

plant ond bu llawer o'r rhain yn meddwl am ddysgu'r iaith ers 

blynyddoedd cyn cael y plant. Erbyn hyn, felly, mae eu rhesymau dros 

ddysgu yn gysylltiedig yn uniongyrchol a'r plant, ond nid yw'r unig 

reswm dros ddysgu. Roeddynt yn meddwl amdano pan ddewisent ysgol 

Gymraeg i'w plant. Roeddem yn gobeithio y byddai rhai o'r atebion 

yn gymorth i ddeall y rheswm arall hwn. Yn sicr, roedd llawer o'r 

dysgwyr yn dweud eu bod nhw'n dysgu Cymraeg am eu bod nhw'n Gymry, 

ond ni allem ei esbonio'n bellach na hynny.

Roedd 79 o'r rhai a holwyd mewn gwaith cyflogedig, a ~$k ohonynt 

yn gweithio mewn addysg. Er bod 36 o'r farn y byddai'r Gymraeg yn
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fantais iddynt yn eu gwaith, dim ond 7 a oedd ar gynlluniau 

hyfforddiant mewn swydd. Nid oedd ond k yn "swyddogol" ddi- 

waith, tri o Loegr ac un o Gymru. Roedd II wedi ymddeol, ac 

roedd deuddeg yn fyfyrwyr. Roedd tri o'r rayfyrwyr yn dod o 

Gymru 1 n wreiddiol ac o'r lleill roedd saith o Loegr, un o 

Bortiwgal ac un o'r Eidal. Roedd y rhain a'r bobl ddi-waith o'r 

farn y byddai'r iaith yn fantais iddynt wrth chwilio am waith yng 

Nghymru. Roedd canran uchel o athrawon ymhlith y bobl a holwyd (33)» 

ac mae hyn yn bwysig wrth ystyried addysg Gymraeg. Hyd yn oed os 

nad ydynt yn bwriadu dysgu mewn ysgolion Cymraeg neu ysgolion 

dwyieithog, byddai'n fantais i blant gael athrawon dwyieithog.

O'r rheini a oedd wedi yraddeol, dim ond 4 a oedd yn byw ar eu 

pennau eu hunain, ac felly awydd i ddefnyddio eu hamser hamdden i 

ddysgu Cymraeg yn hytrach na chwilio am gyfle i gymdeithasu yw eu 

cymhelliad nhw. Ond o safbwynt diddordeb mewn ieithoedd, dywed 30 

o'r dysgwyr eu bod nhw wedi dysgu iaith arall ar 61 ymadael a'r 

ysgol, sef 2k% . Mae diddordeb mewn ieithoedd, felly, yn ffactor 

bwysicach nag y disgwylid. Er hyn, ni ofynnwyd pa ieithoedd yr 

oeddynt wedi'u hastudio, sydd yn drueni. Roedd yr un peth yn 

wir am y cwestiwn sydd yn dilyn hwnnw. Roedd 75 o'r dysgwyr wedi 

mynychu dosbarthiadau nos mewn testunau eraill (er y dylid nodi fod 

y 30 a astudiodd iaith arall yn gynwysedig yn y ffigur hwn) ond ni 

wyddom pa destunau. Nid oes gennym ddigon o fanylion, felly, i ddod 

i unrhyw gasgliadau pendant yn hyn o beth, ond mae'n dda gweld fod 

cynifer o oedolion yn manteisio ar ddosbarthiadau nos a drefnwyd 

gan awdurdodau lleol. Mae'n bosibl, wrth gwrs, fod ar ral pobl eisiau
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ehangu eu gwybodaeth mewn sawl maes a'u bod nhw'n dilyn pob math 

o gwrs gan gynnwys y Gymraeg. Nid ydynt, efallai, yn dysgu Cymraeg 

am unrhyw reswm arbennig.

O'r I2k o ddysgwyr a lanwodd yr holiadur cafodd chwe deg eu 

geni y tu allan i Gyraru (gweler Atodiad 3)« Am na ddisgwylid ffigur 

mor uchel a hwn, ni ofynnwyd am reswm iddynt ddod i fyw yng Nghymru. 

Ond yn ddiddorol, o'r rheini a oedd a gwybodaeth dda o hanes Cymru 

nid oedd gwahaniaeth sylweddol rhwng y Cymry a'r lleill, ac mae'r 

cyfanswm yn isel iawn (18). Roedd gan y Cymry fwy o wybodaeth 

gyffredinol am hanes eu gwlad, er nad oeddynt yn teiralo'n gryfach 

na'r lleill ei fod yn bwysig. Mynegodd rhai a oedd wedi symud i 

Gymru fod rhyw ddyletswydd arnynt i ddysgu iaith y wlad yr 

oeddynt yn byw ynddi nawr.

Roedd deall rhaglenni teledu a radio yn bwysig, ac roedd deall 

papurau, teitlau caneuon, enwau lleoedd ac yn y blaen yn weddol 

bwysig. Mae gan nifer resymau gwleidyddol a gwladgarol dros ddysgu 

Cymraeg hefyd. Ir unig beth a oedd yn aralwg o lai o bwys oedd 

defnyddio'r iaith yn yr eglwys neu yn y capel. Wrth gwrs, gellir 

cymryd mai lleiafrif o bobl sydd yn mynd i'r eglwys neu'r capel 

heddiw, beth bynnag, ac felly nid yw'r ffigur isel hwn yn 

gysylltiedig ag unrhywbeth arwyddocaol ynglyn a'r iaith (Atodiad k)»

Addysg

Gan fod cyn lleiad o'r bobl a holwyd ym dod o Gymru'n 

wreiddiol, ac ychydig iawn yn dod o'r Gogledd a'r Gorllewin, nid 

oedd yn syndod gweld mai kS yn unig oedd wedi astudio unrhyw 

Gymraeg o gwbl yn yr ysgol uwchradd. Eto i gyd, o'r rhain roedd



bron hanner wedi astudio'r iaith fel pvmc am bedair blynedd neu 

fwy. Golyga hyn fod I9# o'r dysgwyr dan ystyriaeth wedi astudio 

Cymraeg i safon weddol uchel yn yr ysgol. Er na allem honni fod 

y ffigurau'n adlewyrchu'r sefyllfa yng Nghymru gyfan, mae canran 

mor uchel mewn dosbarth i ddechreuwyr yn gwneud tipyn o 

wahaniaeth. Gwelir, o ganlyniad, fod llawer yn dweud fod 

gwahaniaethau raawr yng ngwybodaeth flaenorol aelodau'r dosbarth 

o'r iaith. Yn wir, roedd rhai yn anhapus ynglyn a'r sefyllfa, 

fel y gwelir o'u hatebion i gwestiwn 9 (Khan IV), er enghraifft:

"Not to mix real beginners with students who have 
some knowledge of the language - the gap at the 
beginning is enormous and can be off-putting for 
the beginners (especially conversation classes)."

Y rheswra pennaf a oedd gan y dysgwyr dros roi'r gorau i'r iaith 

yn yr ysgol oedd dewis pwnc arall, neu adael yr ysgol. Mae'n 

haws deall pam mae pobl sydd wedi dysgu rhywfaint o Gymraeg yn y 

gorffennol yn dod i ddysgu'r iaith eto. Nid oes darpariaeth ar 

gyfer plant sydd yn gadael yr ysgol ar 61 blynyddoedd o astudio'r 

iaith er mwyn iddynt ddatblygu neu ymarfer yr hyn y raaent wedi'i 

ddysgu, ac o ganlyniad ceir llawer o oedolion sydd yn edifaru nad 

oeddynt wedi manteisio ar yr addysg a gawsant yn yr ysgol. Mae lie, 

efallai, i ddosbarthiadau ar gyfer pobl sydd wedi cyrraedd Safon 

0, er enghraifft, a fyddai'n osgoi sefyllfa lie mae rhaid i 

ddechreuwyr gymysgu a phobl sydd a gwybodaeth o'r iaith eisoes ac 

mae rhaid i'r bobl hynny ddechrau o'r dechrau eto.

Mae amrywiaeth yn safon y dysgwyr unigol o fewn dosbarth yn 

ei gwneud hi'n anodd i roi canllawiau pendant o'r safon y dylai'r 

dysgwyr fod wedi'i chyrraedd cyn sefyll yr arholiad. Mae natur y



dosbarthiadau a'r cyrsiau gwahanol yn ei gwneud hi'n hollol 

anymarferol i farnu safon y dysgwyr yn 6l y flwyddyn. Nid oedd 

yr atebion a geid ar y llyfrau gosod yn gymorth chwaith yn hyn 

o beth. Ychydig iawn o'r dysgwyr a oedd wedi enwi llyfrau, a llai 

fyth yn dweud faint o'r llyfr yr oeddynt wedi'i ddarllen. Byddai 

rhaid, felly, benderfynu ar gyfanswra o oriau cyswllt a'r iaith 

er mwyn i'r dysgwyr farnu eu safon eu hunain a gwybod a oeddent 

yn barod i sefyll yr arholiad neu beidio. Gellid paratoi 

enghreifftiau o'r math o gwestiwn y gallant ei ddisgwyl hefyd.

Gan fod *f8 o'r dysgwyr wedi astudio Cymraeg yn yr ysgol 

uwchradd, roedd yn syndod gweld bod 23, sef bron hanner, wedi 

sefyll arholiad safon 0 yn Gymraeg. Wrth gofio natur y dysgu yn 

yr ysgolion, gellir cymryd fod y rheini a oedd wedi cymryd yr 

iaith yn bwnc ysgol yn sefyll arholiad ffurfiol ar ddiwedd y cwrs. 

Gellid tybio fod y rawyafrif a aeth i ysgolion gramadeg wedi sefyll 

rhai arholiadau ffurfiol - a chan fod 85 o'r dysgwyr dan ystyriaeth 

wedi raynd i ysgolion gramadeg byddent yn weddol gyfarwydd ag 

arholiadau o'r fath. Dim ond saith a oedd wedi sefyll arholiadau 

eraill yn yr iaith, ond mae'n ddiddorol fod y mwyafrif wedi bod yn 

eitha llwyddiannus o safbwynt eu haddysg ysgol. Ai dyraa'r bobl sydd 

yn tueddu i ddilyn dosbarthiadau pellach yn oedolion? Unwaith eto, 

nid oedd siampl yr arolwg yn ddigon cynhwysfawr i ni honni fod hyn 

yn wir yn gyffredinol.

Ni welwyd gwahaniaeth rhwng y bobl o Gymru a'rlLeill o 

safbwynt ynganu geiriau Cymraeg newydd. Dim ond 22 a oedd yn ei 

chael hi'n anodd. Nid oedd gwahaniaeth chwaith rhwng y bobl a oedd 

wedi cael addysg yng Nghymru a'r lleill yn hyn o beth.
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Y Cyrsiau

Mae Atodiad 5 yn dangos ararywiaeth y gwahanol gyrsiau yr 

oedd y dysgwyr a holwyd wedi'u dewis. Gwelir yn y graff mai'r 

dosbarth nos sydd yn cwrdd unwaith yr wythnos yw'r cyfrwng rawyaf 

poblogaidd, a chan fod mwy o ddosbarthiadau nos yng Nghymru nag 

unrhyw fath arall o ddosbarth, dyma'r canlyniad a ddisgwylid. Maent 

hefyd yn rhad, ac yn gyfleus i bobl mewn gwaith. Wrth gwrs, mae 

rhai yn dilyn mwy nag un dosbarth ar y tro. Er enghraifft, gellir 

dilyn dosbarth nos a chwrs dwys tri mis ar yr un pryd, neu fynd 

ar gyrsiau penwythnos neu gyrsiau haf. Byddai hyn yn effeithio ar 

safon y dysgwyr unigol yn y dosbarth hefyd. Mae'r Wlpan yn 

boblogaidd yn ogystal. Ar y cyfan, mae'r dysgwyr yn derbyn dwy 

neu dair awr o ddysgu'r wythnos.

Ymddengys fod amser coffi yn gyfle i nifer fawr o'r dysgwyr 

ymarfer eu Cymraeg mewn sefyllfa anffurfiol. Roedd 70 ohonynt yn 

cael egwyl yn ystod y wers, a dim ond saith oedd yn siarad 

Saesneg yr adeg honno. Dywedodd 37 eu bod nhw'n siarad y ddwy iaith 

a chwech yn unig oedd yn siarad Saesneg mewn sgwrs anffurfiol a'r 

athrawon. Byddai'r ffigurau'n amrywio yn 61 safon y dysgwyr, ond 

mae'n debyg bod ymdrech ar ran y dysgwyr i ymarfer y Gymraeg ar bob 

cyfle.

Bu 90 o'r bobl a holwyd yn dysgu Cymraeg ers blwyddyn neu fwy, 

a ^9 o'r rheini am fwy na dwy flynedd (Atodiad 6). Mae'r cyrsiau 

preswyl yn boblogaidd, gyda 61% naill ai wedi bod ar gyrsiau felly 

neu'n bwriadu mynd yn y dyfodol. Mae hyn yn dda o gofio bod cyrsiau 

preswyl yn weddol ddrud fel arfer, ac i bobl mewn gwaith mae'n
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golygu treulio penwythnos neu wythnos o'u gwyliau ar gwrs Cyraraeg. 

Hoedd y canlyniadau felly'n galonnogol ar un olwg, sef bod 

ymroddiad ar fan mwyafrif y dysgwyr beth bynnag oedd eu rhesymau 

dros ddysgu'r iaith.

Trefnwyd mwyafrif y cyrsiau gan Awdurdodau Lleol (sef y 

dosbarthiadau nos) ac Adran Allanol y Brifysgol. Yn ogystal, mae 

~LJ>% o'r dysgwyr dan ystyriaeth yn dilyn cyrsiau Urdd Gobaith Cymru.

Ychydig o wybodaeth a gafwyd am yr athrawon eu hunain, yn 

bennaf am nad oedd y dysgwyr yn gwybod yr atebion. Roedd nifer 

ohonynt yn athrawon neu ddarlithwyr llawn-araser, ac nid oedd ond 

ychydig wedi dysgu Cymraeg fel ail-iaith eu hunain.

Y Gwersi

Yn 61 yr atebion, yn ogystal a phopeth a restrwyd, roedd yr 

athrawon yn defnyddio cerddoriaeth, drama, papurau a chylchgronau 

a hyd yn oed dawns werin yn y gwersi i gyflwyno'r iaith mewn 

ffordd ddiddorol. A barnu wrth nifer y dysgwyr mae Cymry Cymraeg yn 

ymweld a'u dosbarthiadau nhw, maent yn gyfarwydd a chlywed 

tafodieithoedd gwahanol, ac o safbwynt yr awduron mwyaf poblogaidd 

a restrir,megis Kate Roberts, Islwyn Ffowc Elis, T. Llew Jones. 

T. Rowland Hughes a Saunders Lewis, gwelir bod rhai o'r dysgwyr wedi 

cyrraedd safon uchel yn eu darllen. Nid yw'n glir ai yn ystod y 

gwersi y darllenir y llyfrau neu yn eu hamser nhw eu hunain. Fel y 

disgwylid, mae llyfrau plant yn boblogaidd gan fod ar rieni eisiau 

darllen i'w plant yn Gyraraeg. Mae'n amhosibl cyffredinoli o 

safbwynt safon y deunydd darllen ond mae'n aralwg fod diddordeb mewn 

llenyddiaeth Cymraeg.
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Ymddengys fod rhai o'r dysgwyr yn treulio cryn dipyn o amser 

tu allan i'r dosbarth yn adolygu eu gwaith er mwyn datblygu eu 

sgiliau darllen a siarad. Gan fod symud ymlaen at ddarllen nofelau 

Cymraeg yn gam mawr ar 61 astudio'r iaith mewn dosbarth sydd yn 

canolbwyntio ar siarad yn anad dim arall, mae'n bosibl mai'r 

rheini a oedd wedi astudio'r iaith yn yr ysgol yw'r bobl sydd yn 

darllen y llyfrau uchod. Byddent wedi astudio'r iaith lenyddol yn 

yr ysgol ynghyd a'r ffurfiau a welir mewn llyfrau Cymraeg. Byddai'n 

anodd iawn i ddysgwyr ymgymryd a'r gwaith os nad oedd ganddo rhyw 

wybodaeth flaenorol o'r iaith ysgrifenedig ffurfiol.

Yr Arholiad

Yn gyffredinol, bu'r ymateb i'r syniad o gynnal arholiad 

arbennig i oedolion yn ffafriol. Roedd 50# o'r farn bod arholiad yn 

ddull teg o brofi safon gwaith ar ddiwedd cwrs. Roedd rhai yn 

ffyrnig yn erbyn y syniad o ddwyn profion ffurfiol i mewn i broses 

dysgu Cymraeg ond yn wahanol i arholiadau ysgolion, wrth gwrs, ni 

fyddai'r arholiad hwn yn orfodol o gwbl. Roedd y mwyafrif yn 

croesawu'r syniad o arholiad y gallent ddewis ei sefyll, felly. 

Apeliai'r syniad o asesu parhaol at nifer o'r dysgwyr hefyd a doedd 

bron dim un awgrym ynglyn a dull arall o asesu. Roedd J>k% o'r 

dysgwyr wedi ystyried sefyll arholiad yn Gymraeg yn ddiweddar, sydd 

yn gyfartaledd gweddol uchel o ystyried natur y cyrsiau Cymraeg. 

Roedd barn y dysgwyr yn amrywio yn 61 eu safon: 

Khan IV (2) Ydych chi wedi ystyried sefyll arholiad yn ddiweddar? 

(Y nifer sydd yn ateb "Ydw" yn 6l eu hamser dysgu)
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Tymor 2 fiymor 5 Thymor Blwyddyn I2-I8 Mis 

3356 22# M# 6156

Mis Mwy 

29%

Mae gan bobl sydd wedi bod mewn dosbarthiadau ers I2-I8 mis fwy o 

ddiddordeb mewn sefyll arholiad. Efallai eu bod nhw'n teimlo eu 

bod wedi cyrraedd safon dderbyniol wrth siarad, darllen ac ysgrifennu'r 

iaith, a bod arnynt eisiau profi eu sgiliau cyarthrebol. Gwelir bod 

llai o'r dysgwyr mwy profiadol yn ystyried sefyll arholiad, efallai 

am eu bod nhw wedi dechrau defnyddio'r iaith fwy yn eu bywyd 

beunyddiol ac o ganlyniad yn dechrau meddwl amdani yn llai fel pwnc 

dosbarth a mwy fel cyfrwng cyfarthrebu a phobl eraill. Maen nhw'n 

gwybod eu bod nhw'n croesi'r bont ac felly nid oes arnynt eisiau 

tystysgrif i brofi hynny.

Mae'r atebion cadarnhaol i'r cwestiwn nesaf yn dilyn yr un 

patrwm fwy neu lai:

(3) Ydych chi'n meddwl y byddai arholiad yn eich helpu chi drwy fod 
yn nod i chi anelu ato?

I Tymor 2 Dymor 3 Thymor Blwyddyn I2-I8 Mis

33ft 6756 kk% kk% 67% 

18-24 Mis Mwy

7956 59*

Mae dysgwyr sydd yn weddol rugl yn yr iaith yn ami yn eu cael eu 

hunain mewn sefyllfa anodd. Nid oes digon o hyder ganddynt i siarad 

Cymraeg a phawb, a gellir cyrraedd pwynt pan ddefnyddir yr esgus o 

fod yn ddysgwr i osgoi mentro eich galw eich hanan yn Gymro/Gymraes



Cymraeg. Y canlyniad i hyn yw siarad Cymraeg a phawb, wrth gwrs. 

Mae'n bosibl y gallai arholiad i oedolion fod yn nod iddynt, a 

gallai pasio arholiad o'r math roi mwy o hyder iddynt. Gwelwyd 

bod tipyn o wahaniaeth rhwng ymateb menywod a dynion i'r 

cwestiynau :

(6) Ydy hi'n bwysig i chi gael rhyw fath o gymhwyster ar ddiwedd 
eich cwrs?

Ateb: Ydy Menywod Dynion

22%

(5) Ydych chi'n meddwl y byddai arholiad yn eich helpu chi drwy fod 
yn nod i chi anelu ato?

Ateb: Ydy Menywod Dynion

Gellir priodoli hyn i'r f faith bod cyraaint o fenywod yn famau, ac yn 

dysgu'r iaith er mwyn ei siarad a'r teulu. Mae'n bosibl hefyd fod 

dynion yn fwy cystadleuol o ganlyniad i natur ein cymdeithas a'r 

duedd draddodiadol o ddisgwyl i'r dyn fod yn uchelgeisiol. Gellir 

gwahaniaethu rhwng grwpiau eraill yn eu hymateb i gwestiwn 6. Dim 

ond un o'r dysgwyr di-waith a oedd o'r farn bod cyrahwyster yn bwysig, 

a dim ond pump o'r myfyrwyr. Mae'n debyg fod myfyrwyr yn sefyll 

digon o arholiadau'n barod, heb son am un ychwanegol yn Gymraeg. Ond 

o'r rheini a nodwyd yn barod y byddai 'r Gymraeg yn fantais iddynt yn 

eu gwaith, roedd naw yn meddwl bod cymhwyster yn bwysig. Nid oedd 

unrhyw gysylltiad rhyngddynt o safbwynt natur eu gwaith. Gellir 

casglu, felly, mai siarad Cymraeg, ac nid prawf o'u gallu yn yr 

iaith sydd yn bwysig.

Mae gwrthgyferbyniad yn yr atebion yn yr adran hon. O'r hyn a 

ddywedwyd yn barod, down i'r casgliad bod angen ar y dysgwyr brawf
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o'u gallu i sgwrsio yn Gymraeg a Chymry Cymraeg, yn hytrach nag 

ennill cymhwyster ffurfiol er ei rawyn ei hun. Ond mae'r ymateb 

i gwestiwn 8 yn wahanol:

(8) Yn eich barn chi ym mha feysydd y dylid eich profi mewn 
arholiad?

gwaith llafar/darllen/ysgrifennu/cyfieithu/deall Cymraeg llafar/

deall Cymraeg ysgrifenedig.

Mae llawer o'r dysgwyr wedi nodi mwy nag un ateb, wrth reswm, ond 

o'r atebion i gyd gwelir fod cymaint o bwyslais ar ysgrifennu a 

darllen ag sydd ar siarad a deall Cymraeg. Mae cyfieithu yn weddol 

boblogaidd hefyd. Mae'n siwr bod y dysgwyr yn meddwl yn nhermau 

arholiadau ffurfiol yn 61 eu profiad addysgol blaenorol a'r math o 

arholiad y mae eu plant yn ei sefyll, ac mae hyn yn lliwio eu 

hatebion. Yn wir, roedd llawer o'r dysgwyr wedi nodi pob maes. 

Teimlwyd bod yr atebion eraill, nid yn unig ar yr arholiad ond am 

y dysgwyr unigol, yn rhoi llawer mwy o wybodaeth i ni na'r atebion 

i'r cwestiwn hwn.

At ei gilydd, gellir dweud fod yr ymateb i'r arholiad yn fwy 

positif nag y disgwylid.

Sylwadau'r Dysgwyr

Roedd y myfyrwyr wedi cyfrannu nifer o syniadau ac 

awgrymiadau diddorol a defnyddiol ynglyn a gwella'r cyrsiau a 

helpu dysgwyr. Gellir meddwl y bydd y rheini'n ddefnyddiol i 

athrawon a threfnwyr cyrsiau Cymraeg.

(9) Gwelliannau i'r Cwrs: Barn y mwyafrif oedd y dylai'r cyrsiau 

fod yn hwy gyda gwersi dros yr haf a thrwy'r gwyliau eraill. Teimlai
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rhai y dylent gael eu hysbysebu'n well ac y dylent fod yn llai 

costus. Mae'n amlwg bod rhai wedi sylwi ar y math o beth y gellir 

ei ddefnyddio yn y dosbarth o'r holiadur ei hun, er enghraifft, 

casetiau, ac yn awgryrau y dylai pob athro/athrawes gymryd mantais 

o'r holl ddefnyddiau sydd ar gael. Roedd ar un neu ddau eisiau 

gweld elfen fwy ffurfiol i'r gwersi, sef rawy o ysgrifennu a 

darllen, ond roedd y rhain mewn lleiafrif bach.

Ynglyn a llyfrau hefyd, roedd rhai o'r dysgwyr wedi tynnu 

syniadau o'r holiadur, ac roeddynt yn dweud yr hoffent ddarllen 

mwy o lyfrau i ddysgwyr.

(10) Beth ydych chi'n disgwyl ei gael erbyn diwedd eich cwrs chi? 

Bron yn ddieithriad yr ateb oedd "siarad Cymraeg" a "chymryd rhan 

ym mywyd Cyraraeg yr ardal".

(11) Y peth pwysicaf y gellir ei wneud dros ddysgwyr; Roedd llawer 

o'r atebion yn ymwneud a phethau ymarferol megis sefydlu cymdeithas 

i ddysgwyr, cael rawy o raglenni teledu a radio i ddysgwyr a mwy o 

gyrsiau Cymraeg. Yn ogystal a hyn, teiralai llawer o'r dysgwyr y 

dylai Cymry Cymraeg wneud mwy o ymdrech i siarad a nhw yn Gymraeg. 

Dyma rai o'r sylwadau:

"Patient and tolerant persistence in speaking slowly 
and allowing the learner to blunder around finding 
his/her way with a little help."

"A significant number of native speakers insist on 
switching to English unless the person to whom they 
are speaking is completely fluent. This attitude is 
very disconcerting for learners and helps kill the 
language. It is fortunately mainly prevalent in the 
older generation."

"Educate the Welsh-speaking population to welcome 
and tolerate Welsh learners: on this depends the 
future of the language."



"A large amount of people I know(who are Welsh speakers) 
tend to think it's a big joke and sometimes make me 
feel foolish if I make a mistake."

Mae'n amlwg o'r uchod fod eisiau llawer mwy o amynedd ar ran y 

Cymry Cymraeg er mwyn i ddysgwyr Iwyddo a chael eu derbyn yn y 

gymdeithas. Byddai'n fwy pwysig i bobl sydd wedi dod i fyw yng 

Nghymru (gan fod cymaint ohonynt yn yr arolwg hwn) sydd yn gwneud 

cymaint o ymdrech a'r Cymry eu hunain i gadw'r iaith yn fyw. 

Byddai mwy o hysbysebu a chynlluniau yn anelu at y Cymry Cymraeg 

yn angenrheidiol er mwyn newid eu hagwedd nhw tuag at ddysgwyr.

Un syniad da gan ddysgwr oedd cael rhestr yn swyddfa'r 

Gwasanaethau Cymdeithasol o'r bobl leol a oedd eisiau help yn y 

ty, er enghraifft, ac a oedd yn fodlon cyflogi neu ddefnyddio 

dysgwr a siarad Cymraeg a fe/hi ar yr un pryd. Byddai hyn yn fwy 

ymarferol mewn pentrefi ac mewn ardaloedd Cymraeg eu hiaith, ond 

mae'n syniad y gellid ei ddefnyddio yn y dyfodol gan grwpiau lleol 

i ddysgwyr.

Ac yn olaf, roedd gan un dysgwr ateb syml iawn, sef pilsen 

"rhoi hyder i siarad"!

Casgliadau

Prif swyddogaeth yr holiadur oedd darganfod pam roedd pobl yn 

dysgu Cymraeg, raesur y galw am arholiad i oedolion, a cheisio barn 

am y math o arholiad y dylai fod. Wrth asesu'r ymateb, gellir nodi 

rhai o'r atebion i'r cwestiynau uchod.

Yn gyntaf, y ddau reswm pwysicaf dros ddysgu Cymraeg oedd i'w 

defnyddio gyda phlant a ffrindiau ac i ddeall rhaglenni teledu a 

radio. Roedd y rhesymau'n "bersonol", felly, ac o ganlyniad
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ymddengys mai siarad a deall yr iaith lafar yw'r sgiliau 

pwysicaf ac felly y sgiliau y dylid canolbwyntio arnynt mewn 

arholiad. Ar yr un pryd, mae rhaid ystyried anghenion y bobl 

y raae ganddynt ddiddordeb mewn gwella eu sgiliau darllen ac 

ysgrifennu, ond mater o benderfynu ar bwyslais yw hyn.

Roedd yr holiadur wedi llwyddo yn yr ystyr ei fod wedi 

cadarnhau rhai o'n rhagdybiau, a thynnu ein sylw at rai pethau 

eraill. Roedd un dysgwr wedi dweud ar y diwedd mai ar gyfer 

Cymry oedd yr holiadur yn hytrach nag i bobl o wledydd eraill, 

ac roedd hynny'n wir. Roedd y cwestiynau ar y teulu a chefndir, 

er enghraifft, wedi eu hanelu at Gymry. Dylid sicrhau yn y 

dyfodol nad ydym yn cymryd yn ganiataol mai Cymry di-Gymraeg yn 

unig sydd yn dysgu'r iaith gan fod cymaint o bobl o Loegr yn 

enwedig wedi'u cynnwys yn yr arolwg hwn.

Roedd y canlyniadau'n dangos hefyd fod digon o ddiddordeb 

mewn arholiad i oedolion i ni fwrw ymlaen a'r gwaith o'i lunio. 

Cyn gwneud hynny, edrychwyd ar ganlyniadau holiadur Bangor, a 

oedd, i raddau helaeth, yn cadarnhau'r casgliadau hyn. Awn 

ymlaen yn yr adran nesaf i ystyried yr holiadur hwn.
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HOLIADUR BANGOR

Defnyddiwyd canlyniadau'r holiadur hwn (gweler Atodiad I ) er 

nad oeddem wedi cymryd rhan yn ei baratoi na'i ddosbarthu. Roedd 

y gwaith wedi'i wneud gan Adran Allanol Coleg Prifysgol Gogledd 

Cymru, Bangor yn 1980 er mwyn asesu llwyddiant eu cyrsiau Wlpan. 

Dosbarthwyd 150 o gopiau i gyn-Wlpanwyr Bangor a'r cylch a fu ar 

gyrsiau rhwng 1975 a 1979. Dychwelwyd 50 ohonynt, a gwelir 

tebygrwydd pendant rhwng atebion y dysgwyr ym y Gogledd ac atebion 

y dysgwyr a lanwodd yr holiadur a drafodwyd yn y bennod ddiwethaf.

Bu 75# o'r dysgwyr a oedd wedi yraateb yn dilyn cyrsiau 100 awr, 

a 25$ cyrsiau 200 awr. Dyma rai o'r casgliadau. 

i) Mae J>k% o'r dysgwyr yn defnyddio'r iaith bob dydd, ac o'r

rheini mae 31$ yn ei siarad gartref a 25% yn y gwaith (gweler 

Atodiad 2). Mae'r iaith yn cael ei siarad hefyd yn y siopau, 

a chyradogion, yn y dafarn, ac yn y blaen. Er bod y ffigurau 

yn weddol uchel ym mhob maes, mae rhaid cofio mai ardal Gymraeg 

ei hiaith yw hon ac felly gellir tybio y byddai'r canlyniadau'n 

wahanol mewn ardaloedd eraill.

ii) Mae ffigurau'r bobl a ddywed eu bod yn siarad Cymraeg nawr ac 

yn y man (unwaith yr wythnos neu lai) yn dangos yr un patrwm, 

er nad yw'r gwahaniaeth rhwng y ffigur uchaf (sef 37# gartref/ 

yn y gwaith/yn y dafarn) a'r ffigur isaf (yn y capel/mewn 

cymdeithas 23$) mor aralwg a'r gwahaniaeth yn yr holiadur arall. 

iii) Mae 26.5# yn dweud nad ydynt yn siarad Cymraeg o gwbl. Mae hwn 

yn gyfartaledd gweddol uchel, mwy na chwarter y myfyrwyr, a 

hynny mewn ardal Cymraeg ei hiaith. Nid oes cwestiwn sy'n 

ceisio canfod y rheswra pam nad ydynt yn siarad Cymraeg (diffyg
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hyder, er enghraifft) ond mae rhai o'r dysgwyr yn awgrymu 

hyn yn eu sylwadau ar ddiwedd y ffurflen.

iv) Nid oedd gwahaniaeth sylweddol rhwng ymateb y bobl a ddilynodd 

cyrsiau 100 awr a'r rheini a aeth ar gyrsiau 200 awr.

v) Mae llawer o'r dysgwyr (57$) wedi mynd ymlaen i ddilyn cyrsiau 

eraill fel cyrsiau haf, dosbarthiadau nos, ac yn y blaen. Mae 

hyn yn bwysig o safbwynt yr holiadur arall. Dengys yr ystadegau 

yn hwnnw fod amrywiaeth mawr yng ngwybodaeth flaenorol aelodau'r 

dosbarth o'r Gyraraeg ac mae ffigurau Bangor yn cadarnhau hyn. 

Mae cyn-Wlpanwyr yn raynychu dosbarthiadau eraill ar 61 i'r cwrs 

orffen, ac mae'n amlwg y byddai eu gwybodaeth yn fwy na'r rheini 

sydd wedi dilyn cyrsiau rhan-amser sydd yn cwrdd unwaith yr 

wythnos, efallai.

vi) Roedd 68^ yn edrych ar raglenni teledu neu yn gwrando ar raglenni 

radio Cymraeg. Ymysg y rhaglenni a enwyd mae'r newyddion yn 

bwysig iawn (roedd yr arolwg hwn hefyd wedi'i gynnal cyn Sianel 

Pedwar Cyraru) yn ogystal a rhaglenni plant a rhaglenni cwis. Mae'n 

ddiddorol edrych ar y rheswra dros boblogrwydd y rhaglenni a enwyd. 

Mae'r dysgwyr yn dweud ei bod hi'n hawdd deall y newyddion yn 

Gymraeg ar Si gwrando ar y newyddion yn Saesneg gan eu bod nhw'n 

gallu deall beth sy'n cael ei ddweud. Mae rhaglenni plant a 

rhaglenni cwis yn hawdd oherwydd bod llawer o ailadrodd, ac mae'r 

cyflwynwyr yn tueddu i siarad yn fwy araf. Mae arolwg Aberystwyth 

(I) yn cadarnhau'r pwynt am y newyddion.

Sylwadau'r Dysgwyr

Mae sylwadau llawer o'r dysgwyr ar y cwrs yn ddiddorol iawn.



Ar 61 gadael y cwrs roedd rhai o'r dysgwyr wedi colli hyder yn 

llwyr. Dywedodd rhai raai oherwydd nad ydynt yn cael cyfle i 

ymarfer bob dydd mae eu hyder wedi diflannu ond os nad ydynt yn 

ymarfer bydd eu hiaith yn gaethygu. Y peth pwysicaf yw ymarfer yr 

iaith, ac er na ellir disgwyl i bob dysgwr Iwyddo, mae'n drist bod 

cymaint mewn ardal lie mae digon o gyfle i siarad Cymraeg yn 

anghofio'r hyn a ddysgwyd ar y cwrs. Roedd un neu ddau yn dweud nad 

oeddent yn gwneud yr ymdrech oherwydd nad oedd rhywun yno i'w 

gwthio nhw a'u gorfodi nhw i siarad Cymraeg ac felly roedd yn haws 

siarad Saesneg. Roedd rhai hefyd yn son am broblem yr ydym wedi son 

amdani yn barod, sef diffyg cwrs atodol.

Ond roedd rhai o'r atebion mwyaf diddorol yn ymdrin a phroblera 

benodol sgwrsio a phobl:

"I was so nervous when attempting to speak Welsh that 
I never listened properly to the question and what 
was being said because of this - so I did not 
understand, so I did not reply."

"I still take quite a long time translating when 
listening to conversation and then the hard bit 
comes preparing an answer in Welsh."

Mae'r atebion uchod yn dangos pwysigrwydd profion gwrando a deall. 

Mae rhaid i ddysgwyr ymarfer gwrando yn ofalus er mwyn deall yr hyn 

sydd yn cael ei ddweud, a gall profion sydd yn profi'r sgil hwn ar 

ei ben ei hun fod yn gymorth yn hyn o beth.

Yr oedd rhai o'r bobl hyn o'r farn bod dysgu iaith yn syniad gwael 

o ystyried eu hoedran nhw. Roedd rhai eraill yn cwyno am nad oeddynt 

wedi dysgu'r dafodiaith leol, a rhai eraill yn dweud nad yw Cymry 

Cymraeg yn fodlon siarad Cyraraeg yn araf a nhw. Yn hyn o beth 

mae yraateb y dysgwyr ym Mangor yn debyg i ymateb y dysgwyr i'r



holiadur arall. Dywed un dysgwr yn y Gogledd:

"Israel presumably has an urgent need to absorb large 
numbers of immigrants and to encourage them to speak 
a common language - hence learners will live and 
work in a Hebrew speaking environment encouraging 
the speedy aquisition of a lengthy vocabularly of 
everyday words and a familiarity with the sounds and 
structure of the language...
...In Wales on the other hand, virtually everyone 
speaks English and there is widespread indifference 
among the Welsh speaking population of Wales to the 
efforts of newcomers to learn the native tongue. Adult 
learners operate within a vacuum and without the 
communal support which seems to be the basic premise 
of the Wlpan method."

Er bod y sylw uchod yn cyfeirio at natur y cwrs Wlpan, mae hefyd yn 

dweud rhywbeth am ymddygiad y Cymry Cymraeg tuag at ddysgwyr, ac 

ymateb y dysgwyr i hwnnw. Mae'n wir i bob cwrs hefyd yn yr ystyr bod 

rhaid i'r dysgwyr gael cefnogaeth a chydweithrediad pobl eraill er 

mwyn llwyddo. Nid yw iaith yn cael ei dysgu mewn dosbarth yn unig.

Er bod yr arolwg hwn yn canolbwyntio ar un ardal arbennig mae'r 

canlyniadau yn debyg i ganlyniadau'r holiadur arall o safbwynt 

defnyddio'r iaith ac, i raddau, o safhwynt teimladau ynglyn a dysgu 

Cymraeg a'r problemau i gyd eydd yn gallu codi wrth fynd drwy'r holl 

broses. Mae'r dysgwyr yn siarad Cymraeg a'r teulu, a ffrindiau ac yn 

mwynhau rhaglenni teledu a radio.

Mae un peth pwysig y dylid son amdano, sef y ffaith bod bron pob 

un o'r dysgwyr wedi ateb i'r holiadur dwyieithog yn Saesneg ac nid 

yn Gymraeg. Er bod y cyrsiau Wlpan yn canolbwyntio ar sgiliau 

siarad a deall yr iaith lafar roedd diffyg hyder llawer o'r dysgwyr 

yn eu gallu i ysgrifennu'r iaith wedi'i adlewyrchu yn hyn o beth.

(I) Williams, Ina Tudno.HOLIADUH I OEDOLION SYDD YN DYSGU CYMRAEG 
FEL AIL IAITH, Adran Addysg Coleg Prifysgol Cyraru, Aberystwyth.

1967.
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ATODIAD I 

HOLIADGR I GYN-WIPANWYR Y GOGLEDD

Enw.......

Cyfeiriad.

Dyddiad a Lleoliad eich cwrs.......................................

Pa mor ami yr ydych yn defnyddio'r Gymraeg erbyn hyn?

a. Bob dydd 

b. Unwaith yr wythnos 

c. Llai nag unwaith yr wythnos 

ch. Bob yn awr ac yn y man

d. Dim o gwbl 

Ble rydych chi'n defnyddio'r Gymraeg?

a. Gartre

b. Wrth siarad a chymdogion

c. Yn y gwaith 

ch. Yn y siopau a'r swyddfeydd

d. Mewn clwb neu dafarn 

dd. Yn y capel

e. Rhyw gymdeithas fin nos

A ydych wedi mynychu ynrhyw ddosbarthiadau eraill? (Ar 6l yr Wlpan) 

Ble? Pa fath o gwrs? ..............................................

A ydych yn gwrando ar y Gymraeg a. Ar y radio?

b. Ar y teledu? 

Pa raglenni sydd yn apelio atoch? ..............

A ydych yn cofio unrhyw ymadroddion arbennig o'r cwrs'

A oes gennych chi unrhyw sylwadau eraill am y cwrs

39a.
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ARHOLIAD SAFON GYFFREDIN 0(3) CYD-BWYLLGOR ADDYSG CYMRD AC ADDASRtfYDD 

YR ARHOUAD 0 SAFBWYNT OEDOLION

Mae'r Cyd-Bwyllgor yn cynnig tri arholiad ar gyfer gwahanol 

ddosbarthiadau o ymgeiswyr, sef:

(a) CYMRAEG 01 ar gyfer ymgeiswyr sydd a'r Gyraraeg yn iaith gyntaf 

iddynt.

(b) CYMRAEG 02 ar gyfer yrageiswyr sydd a'r Gyraraeg yn ail iaith iddynt.

(c) CYMRAEG 03 ar gyfer ymgeiswyr sydd wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol

gan ddefnyddio'r un cyfryngau ag a ddefnyddir i ddysgu iaith estron.

Mae rhaid i brifathrawon dystio bod pob ymgeisydd wedi cyflawni'r

amod hon.

Gan fod arholiad tebyg i Gyraraeg 03 dan ystyriaeth, dylid edrych ar 

natur y papurau a dosbarthiad y marciau yn yr arholiad hwnnw.

Seilir papurau'r arholiad ar y llyfryn "Geirfa a Chystrawennau 

Cyraraeg" sydd yn rhestru prif batrymau'r iaith ynghyd a geirfa o tua 

7,500 gair. Mae un papur ysgrifenedig 24- awr (03a), sydd yn werth 110 

o farciau ac yn cynnwys y profion canlynol:

1. Cyfansoddi darn creadigol yn Gymraeg ar sail teitl unigol, sgerbwd 

(stori neu sgwrs) neu stribed o ddarluniau (225-250 o eiriau).

2. Cyfansoddi ffeithiol, megis llythyr, adroddiad neu erthygl (tua 

100 o eiriau).

3. Cyfieithu o Saesneg i Gymraeg: darn ymgomiol ei natur.

4. Prawf darllen a deall Cymraeg ysgrifenedig: y cwestiynau a'r

atebion i fod yn Gymraeg.

Yn ogystal mae prawf gwrando a deall 3A awr (03b). Yn hwn mae'r ymgeiswyr 

yn gwrando ar gaset ac yn rhoi atebion ysgrifenedig wedi eu seilio

IK)



ar ddarn o ryddiaith neu agwrs yn Gymraeg. Mae'r cwestiynau a'r 

atebion yn Gymraeg. Mae'r prawf hwn yn werth 30 o farciau.

Mae hefyd brawf llafar sydd yn werth 60 o farciau. Mae'n cynnwys 

prawf sgwrsio, yn seiliedig ar restr o destunau y mae'r Cyd-Bwyllgor 

wedi'i pharatoi. Mae pob ysgol neu goleg yn arholi'r plant i gyd ac 

yn recordio siampl gynrychloliadol ohonynt ar gaset. Mae'r casetiau 

a'r marciau i gyd yn cael eu hanfon at y Prif Arholwr. Gofynnir hefyd 

gwestiynau ar y penodau a astudiwyd o lyfr "Golwg ar Gymru, ei Hanes 

a'i Phobl" Ivor Owen. Disgwylir i ymgeiswyr astudio unrhyw ddwy o 

bum penned o'r llyfr hwn.

Yr ail ran o'r prawf llafar yw prawf cyfansoddi llafar. Mae'r 

ymgeiswyr yn adrodd stori am ddigwyddiadau a ddisgrifir mewn cyfres 

o luniau a roir iddynt gan yr arholwr. Mae ganddynt gyfnod byr ymlaen 

Haw i edrych ar y lluniau ac ymbaratoi. Arholir ymgeiswyr allanol sydd 

heb gael eu hasesu gan ysgol neu goleg gan yr arholwr allanol.

Ceir rhestr o destunau sgwrsio a chwestiynau enghreifftiol yr 

arholiad llafar yn y cyfarwyddiadau. Maent yn cynnwys: 

A. Ameer, dyddiadau, etc. 

B. Bywyd pob dydd. 

C. Ardal. 

CH. Amser hamdden. 

D. Gwyliau. 

DD. Teithio. 

£. Bwyd a diod. 

F. Gweithio. 

FF. Yr ysgol



G. Y tymhorau

NG. Cyraru (yn seiliedig ar "Golwg ar Gymru, ei Hanes a'i Phobl"). 

Yn ogystal a'r uchod, ceir cwestiynau cyffredinol. Dyraa rai 

enghreifftiau:

1. Soniwch am un o arwyr yr hen Gymru,

2. Beth wyddoch chi am yr Iberiaid/yCeltiaid/y Khufeiniaid?

3. I ba ran o Gymru byddwch chi'n hoffi mynd ar eich gwyliau? Pam?

k. Soniwch am leoedd/pethau yn eich ardal chi fyddai'n debyg o 

apelio at dwristiaid.

5. P'un ydy'r cyfnod mwya diddorol i chi yn hanes llenyddiaeth 

Cymru? Dywedwch ychydig frawddegau am y cyfnod hwnnw.

6. Beth wyddoch chi am un llenor Cymraeg sy wedi ysgrifennu yn y 

ganrif yma?

7. Dywedwch ychydig am ganu ysgafn Cymraeg heddiw.

8. Beth wyddoch chi am gerddorfeydd/opera/arlunio yng Nghymru heddiw?

9. Dywedwch ychydig am y newidiadau ym mywyd Cymru heddiw.

10. Siaradwch ychydig am Eisteddfodau.

Y Papur Ysgrifenedig

Os edrychwn ar y papur hwn o safbwynt oedolion, y peth cyntaf 

sydd yn ein taro ni yw'r ffaith ei fod yn cyfrif am 110 o farciau, sef 

55$ o'r holl farciau. Mae dosbarthiadau Cymraeg i oedolion fel arfer 

yn canolbwyntio ar wedd llafar yn hytrach nag ar sgil ysgrifennu, ac 

felly byddent dan anfantais yn hyn o beth. 0 safbwynt natur iy 

cwestiynau eu hunain,gallem edrych ar bapur arholiad 1982 fel enghraifft 

(Atodiad I). Mae dewis o bedwar teitl:

(a) Fy hoff dymor o'r flwyddyn.

(b) Stori yn gorffen a'r geiriau "....a dyna ddiwrnod gorau'r



gwyliau i mi". 

(c) Fy mhenblwydd nesaf. 

(ch) Pencampwraig yr ysgol.

Dim ond yr olaf sydd yn deitl anaddas i oedolion, efallai, ond gan 

fod cyfres o luniau'n amlinellu'r stori, nid oedd rhaid iddynt 

ddychmygu stori and adrodd yr hanes yn unig. 0 safbwynt y cynnwys, 

felly, nid yw raor anaddas. Eto i gyd, nid yw yn berthnasol iawn i 

brofiad nau anghenion oedolion sydd yn dysgu Cyraraeg. 

Gyda'r llythyr (cwestiwn 2) raae'r un peth yn wir:

(a) Rydych chi wedi symud i fyw i ardal arall. Ysgrifennwch eich 

llythyr cyntaf at un o'ch ffrindiau yn yr hen ysgol.

(b) Mae'r Prifathro'n cynnig gwobr am yr erthygl orau ar sut i 

gadw'n iach ac yn heini. Beth ydy eich syniadau chi?

Gall oedolion addasu'r teitlau rywfaint, ond unwaith eto nid ydynt yn 

ddefnyddiol o safbwynt anghenion oedolion.

Mae'r trydydd cwestiwn yn gyfieithiad o Saesneg i Gymraeg. Sgwrs 

rhwng dau fachgen ydyw, ond nid yw'r cynnwys mor bwysig. Yr hyn sydd 

yn bwysig yw'r ffaith na fyddai oedolion yn gyfarwydd a chyfieithu o 

gwbl mewn llawer achos oherwydd natur eu dosbarthiadau. Mae cyfieithu 

yn sgil arbennig na all llawer o siaradwyr dwyieithog ei gyflawni, hyd 

yn oed. Ceir yr un broblem gyda chwestiwn 4, darllen a deall. Nid yw'r 

darn yn rhy anodd ond raae deg cwestiwn yn seiliedig arno ac mae 

rhaid i'r ymgeiswyr ysgrifennu'r atebion yn Gymraeg ac mewn 

brawddegau cyfan. Mae hwn hefyd, felly, yn brawf ysgrifennu.

0 safbwynt marciau unigol y profion uchod, gwelir bod y cyfieithiad 

yn werth 30 o farciau, y darn darllen a deall 20 o farciau, y darn



creadigol 40 o farciau, a'r cyfansoddiad ffeithiol 20 o farciau. 

Mae'r cyfieithiad, felly, yn hawlio canran sylweddol o'r marciau

Y Prawf Gwrando a Deall (Atodiad 2)

Yn hwn, mae rhaid i'r ymgeiswyr wrando ar sgwrs ar gaset heb wneud 

nodiadau o unrhyw fath ac wedyn maert yn cael pum munud i astudio'r 

deuddeg cwestiwn sydd yn eu llyfrau ateb. Ar yr ail ddarlleniad, 

rhennir y darn yn dair adran. Mae'r ymgeiswyr yn cael tair munud ar 

61 clywed pob adran i ateb y cwestiynau sydd yn perthyn i'r adran honno. 

Maent yn clywed y darn i gyd unwaith eto, a gallant gywiro eu hatebion 

yn ystod y darlleniad hwn. Mae'n werth I5& o'r holl farciau.

Cynnwys y darn yn 1982 oedd sgwre rhwng gohebydd Radio Cymru a phar 

a oedd yn cystadlu mewn rali ceir, ac fel mae'n digwydd mae'n ddiddorol 

i oedolion. Ond unwaith eto, natur y prawf ei nun yn hytrach na chynnwys 

y prawf yw'r broblem. Mae rhaid ysgrifennu atebion yn Gymraeg.

Y Prawf Llafar

Hwn yw'r prawf y byddai'r oedolion yn debyg o rhagori ynddo, ond 

mae'n cyfrif am 3>0# o'r marciau yn unig. Er bod y rhestr o deatunau 

sgwrsio wedi'i llunio ar gyfer plant yn bennaf, byddai'r arholwyr 

yn addasu eu cwestiynau ar gyfer oedolion, ac felly o safbwynt 

cynnwys, yr unig eitem a all fod yn anaddas yw'r gyfres o luniau y 

mae rhaid i'r yrageisydd adrodd stori wedi ei seilio arni.

Er bod cynnwys y papur arholiad yn anaddas, ni fyddai oedolion 

yn cael unrhyw broblem oherwydd hyn. Yn bwysicach, er y gallai



llawer o oedolion Iwyddo yn yr arholiad hvra a chael cymhwyster, 

nid yw yn berthnasol iawn o safbwynt ei gynnwys nac yn ddefnyddiol 

o safbwynt bod yn ymarferol iddynt yn eu gwaith. Ni fyddant yn gorfod 

cyfieithu, yn enwedig o'r Saesneg i'r Gymraeg, yn eu bywydau pob 

dydd, er ei bod yn bosibl y byddai rhyw alw arnynt i gyfieithu o'r 

Gymraeg weithiau i bobl eraill. Mae'n debyg na fyddai angen iddynt 

ysgrifennu llawer o Gymraeg chwaith, ac eto raae canran uchel y 

marciau'n dibynnu ar waith ysgrifenedig. Nid ydynt yn cael cyfle, 

felly, i arddangos eu sgiliau yn yr iaith lafar a chael eu barnu 

ar hynny.

Nid oes cofnod gan Gyd-Bwyllgor Addysg Cyraru o nifer yr oedolion 

sydd yn sefyll Safon 03 bob blwyddyn, ond derbyniwyd nifer o geisiadau 

ganddynt am arholiad newydd a fyddai'n adlewyrchu'r pwyslaie a roddir 

ar waith llafar yn eu dosbarthiadau nhw. Mae rhywfaint o ddiddordeb 

mewn ennill cymhwyster yn y Gymraeg ymhlith oedolion, felly, ac mewn 

un coleg yng Ngwynedd (I) yr oedd tua ?0 o oedolion wedi sefyll 

arholiad 03 rhwng 1975 a I98l. Ymhlith athrawnn a thiwtoriaid yr 

oedd galw am arholiad newydd hefyd, ac felly y cam cyntaf oedd mesur 

y galw hwnnw a cheisio barn ar y math o arholiad a ddylai fod. Mae 

hyn, o reidrwydd, yn golygu edrych yn gyntaf ar anghenion oedolion 

sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.



ATODIAD I

CYD-BWYLLGOR ADDYSG CYMRU 

Tystysgrif Addysg Gyffredinol

Safon Gvffredin

WELSH JOINT EDUCATION COMMITTEE

General Certificate of Education 

Ordinary Level

CYMRAEG O3(a)

A.M. DYDD LLUN, 7 Mehefin 1982

(2'/: Awr)

Mae pedlar cwesti\\n ar y papur vma: rhaid eu hateb nhw \ gyd. 

[There are four question.1, on this paper; they must all be answered.]

1. Ysgrifennwch rhwng 225 a 250 o eiriau yn Gymraeg ar un o'r testunau canlynol. Nodwch nifer y 

geiriau ar y divvedd.

[ Write, in Welsh, a composition of between 225 and25Q words on one of the following subjects. State at 

the end the number of words used.] [40]

(a) Fy hoff dymor o'r flwyddyn. (My favourite season of the year.)

(b) Stori yn gorffen a'r geiriau ". ... adynaddiwrnodgorau'rgwyliauimi".^ story ending with 

the words ". . . . and that was the best day of the holidays for me".)

(c) Fy mhenblwydd nesaf. (My next birthday.)

Os ydych chi eisiau, gallwch chi ddatblygu unrhyw rai o'r awgrymiadau isod. 

[If you wish, you may develop any of the suggestions given below.} 

(i) Dyddiad : oed. 
(ii) Edrych ymlaen ato ? Pam ? 

(iii) Fydd anrheg arbennig ? 
(iv) Sut byddwch chi'n dathlu ?

(ch) Pencampwraig yr ysgol. (The school champion.)

Edrychwch ar y stribed lluniau sy ar dudalen 2. Ysgrifennwch y stori'n llawn gan ddefnyddio 

amserau gorffennol y ferf. Gallwch chi ddefnyddio'r amser presennol mewn sgwrs.

[Look at the picture strip on page 2 and write (he story in full using the past tenses. The present tense 

may be used in conversation. ]

(i) Trosodd./Turn over.
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2. Ysgrifennwchrhwng 100 a 1 lOoeiriauynGymraegar naillaifaj neu(b) isod. Nodwchnifery geiriau 
ar y diwedd.

[Write, in Welsh, between 100 and 110 words on either (a) or (b) below. State at the end the number of 
words used.] [20]

Naill ai, (a) Rydych chi wedi symud i fyw i ardal arall. Ysgrifennwch eich llythyr cyntaf at un 
o'ch ffrindiau yn yr hen ysgol.
(You have moved to live in another area. Write your first letter to one of your friends 
in the old school.)

Neu, (b) Mae'r Prifathro'n cynnig gwobr am yr erthygl orau ar sut i gadw'n iach ac yn heini. 
Beth ydy eich syniadau chi ?
(The headmaster is offering a prize for the best article on how to keep healthy and fit. 
What are your ideas ?)

3. Cyfieithwch i'r Gymraeg. (Translate into Welsh.) [30]

The sky was blue and the sun warm. In the garden, John was lying on the lawn with a book open in 
front of him. But he wasn't reading! "The weather is always fine during important exams," he 
thought. "I'd like to be on the beach now without anything on my mind but enjoying myself."
Suddenly the back door opened and his mother shouted:
"John! Someone to see you!"

John shut the book and jumped to his feet but Gareth had come out to the lawn.
"What are you doing here ?" he asked. "Lounging in the sun when you should be working hard!"
John laughed. He could ask Gareth the same question.
"Come with me to the disco in the Y.M.C.A. tonight" said Gareth.
"What ? But the exam is on Monday!"
"You must relax a little. There are lots going from the class."
"I don't know. I'm far behind with my work."
"And me too! But it doesn't matter."
"Well alright. What time 9"

"I'll call for you about eight o'clock."
Gareth went home and John decided that he was going to work hard for two hours. But when eight 
o'clock came he had not done any more because he could not think of anything but the disco.
Did he enjoy himself at the disco ? Not much. He was thinking of his work! 

Exams are strange things!

lounging - lolian 
relax - ymlacio

Trosodd./Turn over.



Darllenwch y darn canlynol yn ofalus ac atebwch y cwestiynau yn Gymraeg ac mewn brawddegau 
llawn.

[Read the passage carefully and answer the questions in Welsh, and in complete sentences.] [20]

Chwilio am swydd

Doedd Huw ddim yn arbennig o dda am ysgrifennu traethawd na siarad Ffrangeg na chofio ei 
wyddoniaeth. Roedd yn gas ganddo waith cartref a pharatoi ar gyfer arholiadau. Pan ddaeth cyfle 
iddo adael yr ysgol, felly, doedd dim rhyfedd iddo ddewis mynd.

Ond mynd i ble ? Dyna gwestiwn doedd Huw ddim wedi ceisio'i ateb. Mynd o'r ysgol oedd yn 
bwysig ar y pryd. Doedd dim ots i ble - roedd yn rhydd!

Daeth diwedd tymor y Pasg. Dyna ddechrau chwilio'r papurau a mynd i'r Swyddfa Gyflogi bob 
wythnos i chwilio am waith. Roedd yn barod i wneud unrhyw waith, ond gweithio yn yr awyr 
agored, fel codi tai, fyddai orau ganddo. Roedd nifer o swyddi'n mynd, ond roedd llawer o bobl yn 
ceisio amdanyn nhw, ac ar 61 tair wythnos, penderfynodd Huw bod rhaid iddo fynd ar y dol.

Wrth i'r amser fynd heibio aeth Huw yn eitha digalon ac roedd ei fam yn dechrau poeni amdano. 
Dim ond ei fam oedd gan Huw ac roedd ei chyflog hithau yn y siop ddillad yn ddigon bach. Er 
gwaetha hynny, penderfynodd hi brynu anrheg ddrud iawn i Huw ar ei benblwydd - motor beic 
ail-law a gostiodd hanner can punt. Roedd eisiau gwneud llawer o waith arno - glanhau, peintio a 
hefyd trwsio'r peiriant, ond meddyliodd y byddai'n rhywbeth i Huw wneud a'i amser.

(i) Oedd Huw yn dda yn ei waith ysgol ?

(ii) Oedd hi'n anodd iddo fe benderfynu gadael yr ysgol ?

(iii) Pryd gadawodd e'r ysgol ?

(iv) Sut roedd e'n chwilio am swydd ?

(v) Mewn swyddfa hoffai e weithio ?

(vi) Pam roedd hi'n anodd cael swydd ?

(vii) Pam roedd ei fam yn poeni amdano ?

(viii) Faint o bobl oedd yn y teulu ?

(ix) Ble roedd ei fam yn gweithio ?

(x) Sut roedd motor beic £50 yn anrheg ddrud ?



ATODIAD g

CYFR1NACHOL (CONFIDENTIAL)
Ni fwriedir y papur hwn and i'r a thro sy'n rhoddi'r prawf.

CYD-BWYLLGOR ADDYSG CYMRU WELSH JOINT EDUCATION COMMITTEE

Tystysgrif Addysg Gyffredinol General Certificate of Education
Safon Gyffredin Ordinary Level

CYMRAEG WELSH O3 (b) Cyfarwyddiadau

PRAWF GWRANDO A DEALL 
AURAL COMPREHENSION TEST

CYFARWYDDIADAU PR ATHRO SY'N CYNNAL Y PRAWF 

P.M. DYDDGWENER, 18 Mehefin 1982

(V., Awr)

Rhodder y prawf gan yr A thro sy'n gyfrifol am y dosbarth. Ceir y prawf cyf an, seftri darlleniadyn olynolo'r 
darn ardudalen 2. ary easel. Dylidstopio'r recordydd-casetarddiweddydarlleniadcyntaf, acarddiwedd 
pob adran yn ystod yr ail ddarlleniad.

Dylid dosbarthu'r llyfrau cwestiwn/ateb i'r vmgeisw \r cvn dechrau 'r prawf, ondni chaniateir iddynt agor y 
llyfrau tan ddiwcdd v darlleniad cvntaf.

I ddechrau, darllenir y darn drwyddo unwaith. Ni chaniateir i'r ymgeiswyr wneud nodiadau o unrhywfathyn 
ystod y darlleniad hwn. Ar 61 y darlleniad cyntaf yma, dylid stopio'r peiriant a rhoi pum munud i'r 
ymgeiswyr astudio'r cwestiynau yn eu llyfrau a gwneud nodiadau.

Ynail, darllenir y darn unwaith eto. Rhenniry darlleniad hwn yndair adran, fel ygweliryny darn ardudalen 
2. Aral pob adran, dylidstopio'r peiriant a rhoitairmunud i'r ymgeiswyr atebycwestiynau sy'n perthyn 
i'r adran honno. Ni chaniateir i'r ymgeiswyr ysgrifennu tra bo unrhyw un o'r adrannau yn caelei darllen.

Yn drydydd, darllenir y darn drwyddo unwaith eto. Caniateir i'r ymgeiswyr gywiro eu hatebion yn ystod y 
trvdydd darlleniad hwn; rhodder pum munud o seibiant cyn casglu'r sgriptiau.

Mae'r cwestivnau ar y darn, sydd wedi'u hargraffu yn llyfr-ateb yr ymgeisydd, yn ymddangos hefyd ar 

dudalen 3 yn y llyfr hwn.

Trosodd.



Cyfarwyddyd llafar.

Cyflwyniad: Mae'r stori hon yn son am Rail Geir Gogledd Cymru, ac mae gohebydd Radio Cymru 
wedi mynd i Langollen i weld y ceir yn cychwyn.

Gohebydd: Wel dyma ni yn Llangollen. Man cychwyn Rail Geir Gogledd Cymru 1982. Mae 
cannoedd o bobl yma ar strydoedd y dre a chroeso i chi sy'n ymuno a ni rwan ar y radio. 
Mae pedwar deg o geir yn y ras - un car yn mynd i ffwrdd bob dau funud, a phawb yn 
cystadlu yn erbyn y cloc. Mae'r tywydd yn sych ac felly fe ddylen ni weld amser cyflym 
heno rhwng Llangollen a Dolgellau.

Mae wyth car eisoes wedi mynd a dyma'r nawfed car yn dod at y llinell rwan. Bob 
Watkins o Lerpwl yn gyrru a Dilwyn Michael yn darllen y map iddo. Mae'r faner i fyny 
-ac i ffwrdd a nhw i'r tywyllwch.

Mae un par diddorol yn cystadlu yma heno - Robin Williams a Pauline Davies - ie 
merch, a fe awn ni draw i gael sgwrs efo nhw.

Gohebydd: Robin, Pauline, sut mae ?

Robin a Da iawn diolch. / lawn diolch. 
Pauline:

Gohebydd: P'un ohonoch chi sy'n gyrru heno ?

Robin: Fi sy'n gyrru heno a Pauline yn darllen y map.

Gohebydd: Ydych chi, Pauline, yn gyrru weithiau ?

Pauline: Rydw i wedi gyrru unwaith neu ddwy, ond mewn rali bwysig fel hon, Robin sy bob 
amser yn gyrru. Dydy o ddim yn gyrru'n well na fi cofiwch, ond rydw i'n gallu darllen 
map yn well nag o!

Gohebydd: la wel... Dydy Robin ddim yncytuno!... Ond dwedwch Robin, trin ceir ydy'chgwaith
chi?

Robin: Nage wir. Gweithio mewn swyddfa ydw i ac athrawes ydy Pauline. Dim ond hobi ydy 
gyrru ceir.

Pauline: Ie. Mae'n dipyn o newid o fod o flaen dosbarth!

Gohebydd: Ydy wir. Ond does dim llawer o ferched yn gwneud hyn Pauline ? Sut dechreuodd eich 
diddordeb chi mewn ceir ?

Pauline: Wel mae'r ateb yn syml. Mae fy mrawd yn cadw garej yn ymyl Harlech, ac mae 
diddordeb mawr ganddo fo mewn ceir cyflym. Mae'r teulu i gyd yn siarad am geir amser 
brecwast, amser cinio ac amser swper! Dyna pam mae diddordeb gen innau mae'n siwr.

Gohebydd: Ydy hi'n hobi ddrud ?

Robin: Nag ydy, nid i ni, achos brawd Pauline biau'r car 'ma, a fo sy'n gofalu amdano fo ac yn 
talu am bopeth - teiars, petrol - popeth! Rydyn ni'n Iwcus iawn.

Gohebydd: I ddod nol at y ras heno, disgrifiwch y daith i mi Robin.

Robin: Cychwyn o Langollen 'ma, ynte, ac i lawr yr A5 tua Croesoswallt, yna troi tua mynydd y 
Berwyn ar hyd y ffyrdd cul ac i lawr i'r Bala. Y ffordd fawr wedyn o'r Bala i Ddolgellau 
ac aros yno dros nos, diolch byth, achos mi fyddwn ni wedi blino'n lan. Yna bore fory, 
cychwyn tua Bangor.

Gohebydd: Faint o amser gymerwch chi i gyrraedd Dolgellau ?



Robin:

Gohebydd: 

Pauline:

Gohebydd:

Robin a 
Pauline:

Mae'n anodd dweud. Mae'n dibynnu llawer sut bydd pethau yn y mynyddoedd. Mae'n 
hawdd colli'ch ffordd yn y wlad ac felly colli amser.

Oes gobaith gennych chi i ennill heno ?

Oes rydw i'n meddwl. Mae'r car yn un cyflym iawn a hefyd rydw i'n gwybod y ffordd yn 
eitha da. Bydd hynny'n help mawr.

Wel, mae'n bryd i chi fynd nol at eich car rwan. Diolch am y sgwrs, a phob Iwc. 

Diolch / Diolch yn fawr.

1. Beth ydy enw'r rali ?

2. O ble mae'r ceir yn cychwyn ?

3. Pam dylen nhw weld amser cyflym rhwng Llangollen a Dolgellau ?

4. Oedd y ras wedi dechrau pan ddechreuodd y gohebydd siarad ar y radio ?

5. Pauline neu Robin sy'n gyrru fel arfer mewn rali ?

6. Beth ydy gwaith Robin a Pauline ?

7. Sut dechreuodd diddordeb Pauline mewn ceir ?

8. Pam dydy hi ddim yn hobi ddrud i Robin a Pauline ?

9. I ble maen nhw'n gobeithio cyrraedd heno ?

10. Pryd byddan nhw'n mynd i Fangor ?

11. Pa ran o'r daith ydy'r mwyaf anodd ? Pam ?

12. Pam mae Pauline yn meddwl bod gobaith da ganddyn nhw i ennill ?



NATUR ARHOLIAD ADDAS I OEDOLION

Roedd rhaid paratoi arholiad a fyddai'n berthnasol i anghenion 

a phrofiad y dysgwyr ac a fyddai'n cloriannu gwaith oriau o ddysgu 

iaith. Roedd rhaid iddo hefyd fod yn rhwydd i'w weinyddu a'i sgorio. 

Wrth benderfynu ar gynnwys papur a fyddai'n cydymffurfio a'r amodau 

uchod roedd rhaid ystyried y canlynol:

i) Canlyniadau'r holiadur a ddosbarthwyd ytahlith dysgwyr. 

ii) Gwaith yrachwil diweddar yn y maes hwn. 

iii) Ffurf arholiadau ail-iaith eraill ym Mhrydain,

Trafodwyd ymateb y dysgwyr eu hunain yn y bennod gynt, ac felly 

edrychwn ar rai arholiadau mewn ieithoedd eraill a gynigir gan 

fyrddau arholi ym Mhrydain. I ddechrau, mae'n werth son am waith 

pwysig a gwerthfawr nifer o awdurdodau addysg lleol yra raaes nodau 

graddedig. Bu'r rhain yn llwyddiannus raewn ysgolion uwchradd yn Swydd 

Efrog, yr East Midlands a nifer o siroedd eraill erbyn hyn t ond 

edrychwn yn gyntaf ar waith Lothian yn yr Alban yn y maes hwn. Hwn yw'r 

arbrawf pwysicaf o safbwynt datblygu'r maes llafur a dulliau profi, 

er bod yr awduron yn dal i arbrofi. Mae'n cynnwys tri math o brawf:

1. Prawf diagnostig o ffwythiannau cyfathrebol a ffurfiau. Mae gan 

bob disgybl gerdyn a rhestr o weithgareddau arno. Wrth i bob un 

gael ei feistrioli rhoir marc ar y garden.

2. Profion gwrando, darllen, sgwrsio, ysgrifennu (Lefel 3 ymlaen) a 

project (Lefel k ymlaen). Yr athro sydd yn paratoi'r profion ac 

mae'r marciau (yn seiliedig ar gynllun asesiad parhaol) yn cael 

eu hychwanegu at farciau'r prawf diagnostig. Maent yn cyfrif am 

2/3 o'r marciau i gyd ar bob lefel.



3. Profion i asesu gallu'r dysgwyr i ddefnyddio'r iaith ar sail 

ehangach nag yn y profion eraill, ac yn cyfrif am draean o'r 

marciau terfynol.

Cofnodir perfforraiad pob unigolyn yn y profion unigol ar gerdyn 

record sydd gan y disgybl yn yr ysgol ac sydd ar gael i gyflogwyr ac 

yn y blaen ar 6l iddynt ymadael a'r ysgol.

Cynigir profion ar bedair lefel. 

Lefel I

fihestr o eitemau gwrando a darllen ynghyd a chwestiynau aml-ddewis 

a chwestiynau agored; llythyr oddi wrth ffrind yn yr iaith estron 

a chwestiynau yn Saesneg yn arwain at ateb yn Saesneg; cwestiynau 

agored yn dilyn darn o sgwrs ar dap. 

Lefel 2

Fel Lefel I, ynghyd a chwestiynau agored yn dilyn darnau darllen byr 

a dilys. 

Lefel 3

Profion darllen fel Lefel I a 2, ynghyd a llythyr yn yr iaith estron 

ac eitemau gwrando. 

Lefel *f

Profion darllen fel yr uchod; llythyr yn yr iaith estron; ysgrifennu 

nodyn at ffrind; eitemau gwrando o'r cyfryngau.

Ar bob lefel ceir profion llafar trafodaethol a rhyngweithiol. 

Yn yr un cyntaf mae'r athro/athrawes yn chwarae rol brodor o'r wlad 

estron ac raae rhaid i'r disgybl ei noli. Yn yr ail brawf mae dau 

ddisgybl yn cyfnewid gwybodaeth a barn. Yr athrawon sydd yn raarcio 

perffonniad y dysgwyr ar sail eu gallu i gyfathrebu a deall.

Yn ol y lefel parheir y profion ysgrifennu am ryw awr i ddwy awr.



Mae'r profion llafar yn parhau am wyth munud. Er mwyn llwyddo, 

disgwylir i'r yrageiswyr ennill 70 y cant.

Mae cynllun Lothian a chynlluniau tebyg mewn ardaloedd eraill 

yn llwyddiannus am nifer o resymau. Yn gyntaf, yr athrawon eu hunain 

sydd yn llunio ac yn gweinyddu'r profion o fewn fframwaith cynllun 

ehangach, ac felly, er nad oes ganddynt reolaeth Iwyr, raaent yn gallu 

gosod profion addas i'w disgyblion nhw. Yn ail, raae'r dysgyblion yn 

cael prawf o'u gallu i ddefnyddio'r iaith fel mae'r cwrs yn mynd 

ymlaen. Gall hyn fod yn hwb iddynt barhau i astudio'r pwnc. Mewn rhai 

siroedd, er enghraifft yn Swydd Efrog a Ehydychen, roedd y cynlluniau 

wedi'u hanelu at y llai galluog yn wreiddiol. Y bwriad oedd iddynt fod 

yn hwb i'r disgyblion hyn a rhoi mwy o hyder iddynt, er nad yw'r 

cynlluniau'n gyfyngedig i'r llai galluog erbyn hyn. Y drydedd fantais 

yw bod yr athrawon yn gallu cynnal y profion ar unrhyw adeg yn ystod 

y cwrs a gall y goreuon a'r gwannaf gymryd y profion ar adegau 

gwahanol pan fyddant yn barod. Nid oes perygl, felly, i'r rhai araf yn 

y dosbarth rwystro'r goreuon. Mae hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion nad 

ydynt wedi cyrraedd y nod ail-sefyll y profion pan fyddant yn barod. Yn 

olaf, nid yw "llwyddo" neu "fethu" mor bwysig fel y cyfryw gan fod y 

plant yn cael tystiolaeth ar bapur o'u perfformiad yn y profion.

Mae llwyddiant y cynlluniau uchod wedi arwain at newid yn y 

cyrsiau iaith yn yr ysgolion perthnasol ac at fwy o frwdfrydedd o du'r 

athrawon. Yn Swydd Efrog bu'r cynllun yn llwyddiannus hefyd gydag 

oedolion mewn dosbarthiadau nos ac raae hyn o ddiddordeb arbennig i ni. 

Mae'n gymharol hawdd gweithredu cynllun graddedig mewn ysgolion lie 

mae'r disgyblion i gyd yn dilyn mwy neu lai yr un cwrs ac yn derbyn yr 

un oriau dysgu. Mae gan yr athrawon ddigon o amser i baratoi'r plant



gan fod sicrwydd o ryw dair neu bedair blynedd o ddysgu'r iaith o'u 

blaenau. Mewn dosbarthiadau nos, nid oes y fath sicrwydd, gan fod 

parhad y dosbarth yn dibynnu ar y nifer yn y dosbarth. Mae araser yn 

brin hefyd o safbwynt oriau dysgu bob wythnos. Mae'n druenus bod 

cynifer o oedolion yn astudio Cyraraeg am flwyddyn neu ddwy raewn 

dosbarth nos ac yn gorffen y cwrs heb ddira byd i'w ddangos am eu 

gwaith. Byddai rhyw fath o gynllun tebyg yng Nghymru ar gyfer oedolion 

sydd yn dilyn cyrsiau rhan-amser yn ddefnyddiol iawn. Byddai'r un mor 

galonogol i oedolion gael tystiolaeth o'u gallu i gyflawni tasgau 

arbennig yn yr iaith ag i blant. Gallai hyn weithio ar lefel syml yn 

y dosbarthiadau ac o bosibl gallai arwain at y math o arholiad sydd 

dan ystyriaeth, Roedd ymateb y dysgwyr a ddychwelodd yr holiaduron i 

gynllun felly yn ffafriol ac felly dylid ei ystyried yn y dyfodol.

Er mwyn penderfynu ar natur arholiad Safon 0 i oedolion, bu 

trafodaeth yn y Pwyllgor am werth nifer o broflon unigol, gan 

ystyried addasrwydd y profion hynny mewn ieithoedd eraill ac mewn 

arholiadau Cymraeg eraill. Roedd rhaid edrych ar y profion yng ngoleuni 

natur y dysgu heddiw yn ogystal ag anghenion y dysgwyr eu hunain. Sgwrsio 

a ffrindiau, y teulu a'r plant oedd y peth pwysicaf iddynt, ac felly 

wrth reswm dylai'r pwyslais fod ar y wedd lafar. Byddai hyn yn 

adlewyrchu'r pwyslais yn y dosbarthiadau hefyd. Roedd y Pwyllgor yn 

gytun y dylid canolbwyntio ar waith llafar yr oedolion, ond wrth ddweud 

hyn roedd rhaid trafod manteision ac anfanteision dechrau wrth edrych 

ar ba agweddau o'r iaith yr oedd eisiau eu profi (berfau, geirfa, 

ynganu, ac yn y blaen), neu wrth ddewis sefyllfaoedd arbennig. Perygl 

dechrau wrth ddefnyddio sefyllfaoedd yn 61 Lado yw:

"Strategically a situation approach that does not 
specifically test language elements is not effective.



It has only the outward appearance of validity. 
Furthermore, even if we could pick only valid 
situations and even if we could be sure that 
understanding these situations occurred through 
the language used, we would still have the problem 
of the great variety of situations which must be 
sampled."

(I)

Mae nifer y sefyllfaoedd posibl yn ddiddiwedd, ac fel mae awduron 

"Graded Objectives in Modern Languages" yn cydnabod:

"There is a danger that pupils learn the language for 
a given situation but not the means to transfer this 
to other situations. They run the risk of being able 
to parrot a few phrase book language tokens but little 
else..."

(2)

Roedd y dysgwyr a oedd gennym dan ystyriaeth am siarad yr iaith a 

Chymry Cymraeg, ac felly roedd yn bosibl paratoi rhestr o sefyllfaoedd 

cyffredin a fyddai'n debyg o godi mewn sgwrs y tu allan i'r dosbarth. 

Wrth wneud hyn byddai'n bosibl hefyd fodloni anghenion ieithyddol y K 

dysgwyr. Ar yr un pryd roedd rhaid sicrhau na fyddai'r dysgwyr oedd yn 

paratoi ar gyfer yr arholiad yn dysgu patrymau ac ymadroddion arbennig 

i'w defnyddio mewn un sefyllfa heb fod yn ymwybodol o ddefnydd ehangach 

y patrwra hwnnw. I raddau helaeth, cyfrifoldeb yr athrawon fyddai hyn. 

0 fewn fframwaith arholiadol byddai angen cyfyngu'r meysydd y disgwylid 

i'r ymgeiswyr berfformio ynddynt a'r math o iaith a fyddai'n debyg o 

gael ei defnyddio. Dylid anelu at ryddhau'r dysgwyr gorau i arddangos 

eu meistrolaeth ar yr iaith a sicrhau bod y gwannaf hefyd yn cael eu 

profi'n drylwr. Wrth gyfeirio eto at gynllun Lothian, gwelir fod y 

prawf cyntaf ar y lefel gyntaf yn hollol benodedig ac yn dilyn thema 

arbennig, ymweld a'r wlad, cyfieithu i'r teulu, ac yn y blaen. Mae 

cynnwys y prawf yn anhyblyg. Wrth i'r dysgwyr symud ymlaen at y 

profion uwch mae cynnwys y profion yn fwy hyblyg, ac yn rhoi mwy o
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gyfle i'r yrageiswyr addasu'r iaith. Mae canllawiau gan yr ymgeiswyr 

o'r math o bwnc a all godi yn ystod y prawf, ond maent yn rhydd i 

ymateb yn eu ffyrdd unigol eu hunain. Yng nghwrs y drafodaeth hon 

roedd rhaid gofyn cwestiwn pwysig, sef a ddylid profi'r gallu i 

siarad yn hytrach na'r gallu i gyfathrebu? Dywed Keith Johnson:

"Most of us are familiar with this phenomenon 
of the structurally competent but communicatively 
incompetent student, and he bears striking witness 
to the truth of the one insight which, perhaps 
more than any other, has shaped recent trends in 
language teaching. This is the insight that ability 
to manipulate the structures of the language 
correctly is only a part of what is involved in 
learning a language. There is a 'something else 1 
that needs to be learned, and this 'something else 1 
involves the ability to be appropriate, to know the 
right thing to say at the right time."

(3)

Gall rhywun sydd yn siarad yn naturiol iawn yn Gymraeg, er bod yr 

iaith ei hun yn wallus ar brydiau, gynnal sgwrs a Chymry Cymraeg yn 

llawer gwell na rhywun sydd yn siarad Cymraeg perffaith raewn ffordd 

annaturiol. Mae'n amlwg y bydd iaith dysgwr yn wallus i ddechrau, ac 

mae Cymry Cymraeg yn fwy tebygol o siarad yn naturiol yn Gymraeg a 

rhywun sydd yn gallu cynnal sgwrs yn hyderus na rhywun sydd yn siarad 

yn araf iawn. Mae'r gallu i gyfathrebu a phobl eraill yn Gymraeg yn 

bwysig iawn. Mae eisiau cydbwysedd wrth farcio gwaith llafar, felly, 

rhwng cywirdeb a'r "rhywbeth arall" y mae Johnson yn son amdano.

Y Prawf Llafar

Yr unig ffordd i brofi'r gallu i gynnal sgwrs a defnyddio'r 

iaith lafar yw cynnal rhyw fath o gyfweliad a'r ymgeisydd. Os yw'n 

ddigon hir, gellir cyflwyno nifer o ysgogiadau gwahanol o fewn 

cyfweliad i beri i'r dysgwr siarad ac ymlacio. Mae'n bwysig hefyd, 

wrth gwrs, sicrhau bod y prawf yn un dilys a'i fod yn profi'r ymgeisydd



hyd eithaf ei allu. Mae arholiadau raewn ieithoedd eraill fel 

arfer yn cynnwys cyfweliad ag arholwr ac mae profion yr English 

Speaking Board yn brofion llafar yn unig. Maent yn bennaf ar gyfer 

pobl y mae arnynt angen dysgu Saesneg at eu gwaith, ac maent yn 

cael eu cynnal mewn grwpiau. Mae pob aelod o'r grwp yn cyfrannu, ac 

maent yn cael gradd ar gyfer eu perfformiad yn hytrach na Ivyddo neu 

fethu. Mae'n sustem raddedig sy'n sicrhau nad yw'r ymgeiswyr yn 

cystadlu a'i gilydd. Pwrpas y profion yw cynorthwyo'r dysgwyr yn 

hytrach na bod yn brawf ffurfiol o'u gallu yn yr iaith. Mae natur eu 

profion yn ddiddorol. Er enghraifft, mae'r ymgeiswyr yn chwarae rol, 

yn annerch y grwp am ryw dair neu bedair munud ar ol paratoi darn a 

thrafod diddordebau. Gall aelodau'r grwp ofyn cwestiynau i'w gilydd 

yn ogystal a'r arholwr ac felly ceir sgwrs ddyfnach ac ehangach nag 

a geir raewn cyfweliad cyffredin. Mae hwn yn brawf y gellir ei ddefnyddio 

o fewn dosbarth yn hytrach nag un y gellir ei ddefnyddio mewn arholiad 

Safon 0. Anfantais defnyddio prawf o'r fath yn yr arholiad dan sylw 

yw problem sicrhau bod pob aelod o'r grwp yn cael cyfle teg i siarad 

ac i gymryd rhan. Mae rhaid cofio hefyd fod swildod yn broblem. Mae 

llawer o oedolion yn fwy nerfus na phlant pan ddaw'r arholiad gan fod 

cynifer ohonynt yn hollol anghyfarwydd ag arholiadau ffurfiol. Byddai 

perfforrnio o flaen cynulleidfa o bobl nad oeddynt yn eu hadnabod yn 

achosi mwy o straen. Yn wir, byddai llawer ohonom yn nerfus i siarad 

o flaen grwp felly yn ein hiaith gyntaf. Mewn dosbarth, wrth gwrs, mae 

pawb yn adnabod ei gilydd ac mae'n awyrgylch mwy naturiol.

Yr unig fodd ymarferol o gynnal cyfweliad, felly, oedd cynnal 

cyfweliad a phob ymgeisydd yn unigol. Ystyriwyd nifer o awgrymiadau 

ynglyn a'r profion y gellid eu defnyddio o fewn y cyfweliad i helpu'r



dysgwyr i ymlacio ac i brofi'r iaith. Yn gyntaf, yn arholiad 0(3) 

Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru mae'r ymgeisydd yn astudio cyfres o 

luniau cyn mynd i mewn i'r cyfweliad er rawyn disgrifio cynnwys y 

lluniau i'r arholwr. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r arholwr brofi gallu'r 

ymgeisydd i ddefnyddio'r trydydd person, er enghraifft, ond ar wahan 

i anfanteision defnyddio lluniau (y byddwn ni'n son am hyn nes ymlaen), 

raae dweud stori yn gallu bod yn sgil ynddo'i hun. Mae dawn gan rai i 

adrodd stori diddorol, ac er bod eraill yn gallu disgrifio cynnwys y 

lluniau yr un mor gywir, ni fyddant wrth reswm yn gwneud cymaint o 

argraff ar yr arholwr. Mae nifer o fyrddau arholi eraill yn disgwyl 

i'r ymgeisydd ddarllen yn uchel yn ystod y prawf llafar. Penderfynwyd 

na fyddai prawf o'r fath yn cael ei gynnwys yn yr arholiad newydd am y 

rhesymau canlynol. Yn gyntaf, ac yn fwyaf amlwg, mae'n tynnu agil 

darllen i mewn i brawf a ddylai brofi'r gallu i ddeall yr iaith lafar 

a sgwrsio. Yn ail, er ei fod yn cael ei ddefnyddio fel prawf ynganu, 

gallai arholwr asesu hyn wrth farcio perfformiad llafar yr ymgeisydd 

fel cyfangorff. Ni welwyd angen profi ynganu ar ei ben ei hun.

Mae chwarae rol yn boblogaidd iawn mewn arholiadau ail-iaith a 

chytunwyd ei fod yn brawf gwerthfawr. Er hynny, mae gan y prawf hwn ei 

anfanteision hefyd. Byddai rhaid i athrawon baratoi'r ymgeiswyr ar gyfer 

y prawf a dibynnu ar yr arholwyr yn y gwahanol ganolfannau i weinyddu'r 

prawf yn iawn. Jtoedd rhai aelodau'r Pwyllgor yn teirnlo y byddai'n 

annheg ar yr arholwyr a'r ymgeiswyr ar hyn o bryd i geisio rhywbeth o'r 

fath, ond cytunwyd y dylid ei nodi fel prawf i'w ystyried cyn gynted ag 

y bo rhwydwaith o weinyddwyr a chanolfannau wedi eu sefydlu.

Er mwyn iddo fod yn wir ystyrlon, penderfynwyd i'r cyfweliad 

barhau am gyfnod rhwng chwarter awr a hanner awr, yn dibynnu ar yr



yr ymgeisydd. Gallai arholwyr profiadol farnu pan fyddai ymgeisydd 

unigol wedi'i brofi'n foddhaol er mwyn rhoi marc iddo. Ynglyn a 

chynnwys y cyfweliad, felly, penderfynwyd y byddai disgwyl i'r 

ymgeisydd yradrin a'r meysydd a ganlyn:

a) Manylion Personol

Pwrpas y prawf llafar yw profi gallu'r dysgwr i gynnal sgwrs go 

iawn a'r arholwr. Disgwylir i'r ymgeisydd fod yn barod nid yn unig 

i ateb cwestiynau ar ei hanes personol, ei deulu, ei ardal, ei 

gefndir a'i obeithion ac yn y blaen, ond hefyd i holi'r arholwr am 

ei gefndir ef.

b) Diddordebau

Bydd rhaid i'r ymgeisydd fod yn barod i drafod ei ddiddordebau'n 

fanwl, ac i holi'r arholwr eto. I helpu'r dysgwr yn y drafodaeth hon, 

penderfynwyd caniatau iddynt ddod a rhywbeth sy'n gysylltiedig a'u 

diddordebau (er enghraifft, llyfr, darn o waith) i'r cyfweliad. Byddai 

llun o'r teulu, hefyd, yn agor y sgwrs ar y teulu a'r cartref. 

Teimlwyd y byddai'n syniad da i'r arholwr hefyd, er mwyn sicrhau bod 

yr ymgeiswyr yn eu holi nhw.

c) Elfennau Eraill

Gwelwyd bod cyfle yn ystod y cyfweliad i gyflwyno dwy dasg bob 

dydd, sef ateb ffon a chymryd neges. Trefnwyd i rywun ffonio'r 

ystafell arholi, rhoi'r neges i'r ymgeisydd y disgwylid iddo/iddi 

ei drosglwyddo i'r arholwr. Er mwyn ei wneud mor naturiol ag oedd 

yn bosibl, caniateid i'r ymgeiswyr wneud nodiadau wrth gymryd y 

neges. 0 safbwynt marcio hyn, roedd rhaid sicrhau bod pum elfen yra 

mhob neges, sef: 

a) enw neu swydd



b) dyddiad syml

c) amser

ch) man cyfarfod

d) rhif ffon

Yn dilyn yr egwyddor y penderfynwyd arni yn barod, byddai'r 

ymgeisydd yn ennill marciau am drosglwyddo'r neges yn gywir i'r 

gweinyddwr, sef y pum elfen gywir. Ni fyddai'n colli marciau am 

wallau iaith pe gallai'r gweinyddwr ddeall y neges. Bu'r prawf hwn 

yn llwyddiannus mewn profion Cyraraeg yng Nghaerdydd. Mae'n hawdd ei 

weinyddu a'i sgorio, ac mae'n brawf ymarferol yn ogystal. Roedd rhyw 

bryder ynglyn a thorri ar draws sgwrs drwy ddefnyddio'r ffon, ond 

mae hyn yn gallu bod yn fantais hefyd drwy roi hoe fach i'r 

ymgeisydd yn ystod y cyfweliad.

Gan fod y prawf llafar raor bwysig yng nghyd-destun yr arholiad 

cyfan, penderfynwyd y byddai yn hawlio 60# o'r marciau. Yn wreiddiol, 

penderfynwyd rhoi marc gwrthrychol a marc argraff yn ogystal. Sut 

bynnag, wrth drafod hyn ymhellach, ac wrth ystyried gwaith Ityson 

(1972) a Rudd (1970), cytunwyd ar y sustem a ganlyn:

Son am fanylion personol 5 marc

^X 
Trosglwyddo neges ffon 5 marc

Trafod gwrthrych/llun 10 marc 

Trafod diddordebau 30 marc 

Marc argraff 10 marc

Er bod Dodson yn honni fod marcio'n fwy dibynadwy pan gyfrifir 

gwallau gramadegol, ynganu, ac yn y blaen CO, dangosodd Dyson, Rudd 

a chanlyniadau arbrawf gan yr Associated Examining Board (1976) nad 

oes gwahaniaeth amlwg rhwng y ddwy sustem (5)» I raddau helaeth raae 

llwyddiant y ddwy yn dibynnu ar yr arholwr. Mae rhai yn hapusach wrth
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ddefnyddio un eustem na'r Hall, ac er nad yw marc argraff yn 

adlewyrchu gwendidau a chryfderau'r yrageiswyr, mae'n fwy addas yng 

nghyd-destun yr arholiad dan sylw. Bwriad y prawf yw profi gallu'r 

ymgeiswyr i sgwrsio'n naturiol a chyfathrebu a phobl eraill yn 

Gymraeg. Bydd marc argraff yn adlewyrchu hyn yn well na marc 

dadansoddol.

Gwelir mai trafod diddordebau sydd yn ennill y raarciau uchaf, 

gan fod hyn yn raynd i gyraryd y rhan fwyaf o amser yn y cyfweliad ac 

mae'n gyfle i bob ymgeisydd siarad yn rhydd ar bwnc o ddiddordeb 

iddo/iddi.

Trefnwyd bod y gweinyddwyr, a benodir gan Gyd-Bwyllgor Addysg 

Cymru, yn cynnal y cyfweliadau yra rahob canolfan a rhoi marc argraff 

i'r ymgeiswyr yn 6l y cynllun uchod. Byddai'r cyfweliadau i gyd yn 

cael eu recordio. Er bod anfanteision mewn defnyddio caset yn y 

cyfweliad (bydd yr ymgeisydd yn fwy nerfus o bosibl, a gall problemau 

technegol godi) mae manteision o safbwynt marcio. Dangosodd Hitchman 

a Daniels (1971) (6) nad yw raarcio tap mor ddibynadwy a marcio ar y 

pryd am nad oes cyfle i egluro rhywbeth amwys, dehongli seibiau neu 

sicrhau bod yr ymgeisydd wedi'i brofi hyd at ei allu, ond teimlwyd 

bod rhaid i'r Prif Arholwr gael cyfle i wrando ar berfformiad rhai 

o'r ymgeiswyr, o leiaf, er mwyn sicrhau bod y marciau'n deg. Yn 

ymarferol, felly, wrth bennu'r marc terfynol ceir

(1) marc yr arholwr llafar

(2) marc y prif arholwr.

Y Prawf Gwrando a Deal!

Mae sgiliau gwrando a deall yn cael eu datblygu'n gynharach na 

sgiliau siarad iaith, ac felly mae'n bwysig profi'r sgil hwn ar ei 

ben ei hun. Mae prawf o'r math yn profi'r sgil sydd yn sylfaenol i'r
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holl broses cyfathrebu.

"While unnecessary artificiality should be. 
avoided, it is felt that the separation of 
listening from speech, for the purpose of 
second language surveys, is useful, because 
it allows us to measure in isolation the 
basic linguistic skill, on which the other 
skills should be built."

(7)

Mae hyn yn gallu bod yn fanteisiol i'r dysgwr hefyd, fel y dywedodd 

J. Simpson:

"In assessing a pupil's progress therefore a 
teacher has less need of tests of speaking 
and writing than he has of tests of listening 
and reading comprehension. In his day-to-day 
classroom experience a teacher will not 
normally assess eg. listening comprehension 
in isolation. He will usually rely upon the 
pupil's oral response for proof that he has 
understood. The difficulties which many pupils 
experience in producing language, the contrast 
between the model that is offered to them and 
what they can actually say, may discourage and 
frustrate. JTheir level of comprehension may be 
much greater. The opportunity to display this 
can have a very tonic effect upon all pupils, 
by giving them a justifiable sense of 
achievement."

(8)

Roedd pob un o'r Byrddau Arholi yr edrychwyd ar eu harholiadau ail- 

iaith naill ai yn cynnig neu yn bwriadu cynnig prawf gwrando a 

deall yn y dyfodol agos. Mae'n brawf gwerthfawr yn yr ystyr ei fod 

yn profi'r gallu i wahaniaethu rhwng swn geiriau a phatrymau a deall 

geiriau mewn cyd-destun eang. Gellir ei addasu i brofi deall iaith 

sgyrsiol neu iaith ffurfiol, neu'r ddwy. Fel y dywedodd S.H.McDonough:

"The justification for this use (as a test of 
overall proficiency in the spoken language) 
is, firstly, its intrinsic importance as a 
skill, but secondly, the belief that no 
learner can correctly interpret a heard passage 

without bringing all his knowledge of the 
phonological, grammatical and semantic structure 
to bear on the task of decoding the sounds into 

meaning."
(9)
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Mae'r rhan fwyaf o'r profion gwrando a deall a gynigir gan y 

Byrddau Arholi yn dilyn mwy neu lai yr un patrwm. Er enghraifft, mewn 

arholiad Safon '0' Ychwanegol Bwrdd Arholi'r Alban, sydd yn rhoi mwy 

o bwyslais ar waith llafar yr ymgeiswyr na'r arholiad cyffredin, mae'r 

prawf gwrando a deall yn parhau am hanner awr ac mae'n cynnwys dau 

ddarn chwarter awr sydd wedi'u recordio gan frodorion o'r wlad. Mae un 

yn sgwrs. Mae'r cwestiynau ar bapur, ac mae rhaid i'r ymgeiswyr 

ysgrifennu'r atebion. Mae'r cwestiynau a'r atebion yn Saesneg ac nid oes 

rhaid i'r atebion fod yn frawddegau cyfan. Mae'r darnau'n cael eu chwarae 

ar dap dwywaith, a gall yr yrngeiswyr gymryd nodiadau ar unrhyw adeg drwy 

gydol y prawf.

Mae'r rhan fwyaf o'r profion yn parhau am rhwng ugain a deugain 

munud, ac yn cynnwys rhwng un a thri darn. Mae arddull y darnau'n 

amrywio, ond maent i gyd yn ddarnau cyfoes a gweddol syral. Ym mron pob 

un o'r arholiadau, caniateir i'r ymgeiswyr ysgrifennu nodiadau wrth 

wrando ar y tapiau, ond teimlai'r Pwyllgor fod hyn yn anfantais. Mae 

tuedd i ymgeiswyr ysgrifennu gormod yn ystod y darllediad yn hytrach na 

gwrando'n astud ar y darn, ac mae'n gallu troi yn brawf arddywediad yn 

ogystal a phrawf gwrando. Os nad yw'r prawf yn mynd i brofi'r gallu i 

gofio manylion, ni ddylai fod angen i'r ymgeiswyr gymryd nodiadau. Itylent 

fod yn gallu ateb y cwestiynau hebddynt. Ar 61 clywed y darn a darllen 

y cwestiynau, teimlwyd y byddai'n deg i'r ymgeiswyr ysgrifennu 

nodiadau ar y papur wrth baratoi i ateb y cwestiynau, ond nid tra 

byddent yn gwrando ar y tap.

0 safbwynt yr atebion, mae pob Bwrdd yn disgwyl i'r ymgeiswyr 

ateb y cwestiynau yn eu raamiaith ar wahan i arholiadau Gaeleg yr Alban, 

lie mae gan yr yrageiswyr ddewis. Yn eu Adroddiad yn 1980, dywedodd



Bwrdd Arholi'r Scottish Certificate of Education:

"Weaknesses in performance were generally most 
evident when candidates were required to 
produce written answers in the foreign 
language."

Mewn arholiadau ieithoedd modern ym Mhrydain gellir derbyn fod hyn 

yn wir ar y cyfan, ac eto os edrychwn ar arholiadau yn yr ieithoedd 

sydd yn cael eu siarad ym Mhrydain nid yw'n wir. Mae arholiad 

Cymraeg 03 Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru yn gofyn am atebion ysgrifenedig 

yn Gymraeg i gwestiynau yn Gymraeg. Fel y gwelir uchod, gall ymgeiswyr 

Gaeleg yr Alban ateb yn Gaeleg os mynnant ac raae rhaid i ymgeiswyr 

Saesneg yr Institute of Linguists ateb cwestiynau yn Saesneg, er bod 

ymgeiswyr mewn ieithoedd eraill megis Sbaeneg a Ffrangeg yn ateb yn 

Saesneg, sef eu mamiaith. Mae sefyllfa pobl sydd yn dysgu iaith 

y wlad y maent yn byw ynddi yn wahanol i sefyllfa pobl sydd yn dysgu 

iaith estron felly. Yng Nghymru maent yn clywed yr iaith o'u cwmpas 

ar y radio ac ar y teledu, ac felly mae rhesymau cymdeithasol dros 

ddefnyddio cwestiynau ac atebion Cymraeg. Ac o safbwynt seicolegol, 

ni fydd rhaid iddynt newid o un iaith i'r Hall wrth ateb ac felly 

bydd mwy o gyfle iddynt feddwl yn yr iaith drwy gydol y prawf.

Tra bo pob prawf gwrando a deall yn dibynnu rhywfaint ar y cof 

(mae hyn yn wir am gynnal sgwrs mewn iaith gyntaf hefyd), mae'n 

bwysig sicrhau na fydd yn brawf ar y cof. Mae rhaid i'r darnau fod yn 

weddol fyr a'r cwestiynau'n eithaf syml. Mae Lado yn pwysleiaio hyn 

(10) ac edrychodd yn fanwl ar ddefnyddio lluniau yn He dewisiadau 

ysgrifenedig sydd yn osgoi dod a sgil darllen i mewn i'r prawf:

"Pictures can be very ambiguous. There are many important 

words and sentences that cannot be pictured or that 

require highly abstract interpretation of pictures. 

Cultural differences in picturable objects may lead to 

unexpected humourous effects or may mislead altogether 

even if they are crystal clear to the students in your 

culture."
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Mae aagen gofal raawr wrth ddefnyddio lluniau i sicrhau eu bod nhw'a 

glir ac yn ddealladwy. Maent yn fwy addas i'w defnyddio a phlant, 

efallai, gam eu bod nhw'n gwneud y prawf ya fwy afreal i oedolioa. Yn 

y dosbarth mae lluniau yn ddefnyddiol dros ben, ond teiralwyd na ddylent 

gael eu defnyddio gennym yn yr arholiad newydd.

Mae problem cadw'r prawf yn brawf gwrando a deall yn uaig ya 

broblem fawr. Gellir recordio'r cwestiynau ar lafar ar y tap yn hytrach 

na'u hysgrifennu ar y papur, sydd yn osgoi sgil darllen, oad yn ogystal 

a golygu mwy o waith cofio ar ran yr ymgeiswyr, byddai'n anymarferol 

mewn dosbarth. Hyd yn oed os ddefnyddir atebion aml-ddewis, gall rhai 

aelodau'r grwp gael eu dylanwadu gan ymateb pobl eraill i'r cwestiwn. 

Byddai atebion ar lafar yn amhosibl mewn grwp am resymau amlwg, a 

theimlwyd felly, o safbwyat y cwestiynau, beth bynnag, na fyddai modd 

osgoi gofyn i'r ymgeiswyr ddarllen. 0 ganlyniad, mae pwysigrwydd cadw'r 

cwestiynau'n fyr ac yn syml yn fwy.

Dim ond un Bwrdd Arholi sydd yn defnyddio cwestiynau amlddewis, 

sef University of Cambridge Local Examinations Syndicate, ac i ai, 

dyma'r ffordd orau o brofi'r ymgeiswyr heb ofya iddyat ysgrifeaau. 

Gellir defnyddio atebion "cywir"/"anghywir", oad gyda dau ddewis ya 

uaig mae'r tebygolrwydd o ddyfalu'r ateb cywir yn uchel. Gyda 

chwestiynau amlddewis, gellir defnyddio hyd at ryw bump e eiteraau. 

Mae manteision defnyddio cwestiynau o'r fath ya amlwg. Maeat ya hawdd 

iawa eu sgorio ac mae rhaid i'r ymgeiswyr rhoi tic aeu grees wrth yr 

ateb cywir yn lie ysgrifenau. Mae aagen gefal raawr wrth barat»i eitemau 

amlddewis i sicrhau raai un ateb yn unig sydd ya gywir ac aad yw'r 

lleill yn gamarweiaiol. Mae rhaid i'r ymgeisydd sydd wedi deall y 

dara wybod yn syth p'un yw'r ateb cywir, ac felly er bod rhaid i'r
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dewisiadau eraill fed yn gredadwy, raae rhaid iddynt hefyd fod yn 

anghywir. Nid oes eisiau gormod o atebion, am eu bod nhw'n gallu 

drysu'r ymgeisydd ac am eu bod yn anodd eu llunio. Mae angen digoa 

o ddewisiadau i leihau effaith dyfalu (er y byddai hya yn digwydd, 

beth bynaag), a theimlwyd y byddai dewis o bum ateb ya iawn. Er mad 

oedd cwestiynau amlddewis yn cael eu defnyddio ya yr arholiadau y 

semiwyd amdanyat yn barod, mae llawer o awdurdodau yn eu defnyddio 

mewn profioa graddedig ac raewn profion ya y dosbarth. Yr unig beth 

arall yr oedd un o'r awdurdodau uchod yn ei ddefnyddie oedd ya 

Nhystysgrif Gradd I yr Alban yn Gaeleg, sydd yn cyfateb i'r Safon 

Gyffredin. Yna roedd y darn yn cael ei ddarllen ddwywaith ac yn lie 

ateb cwestiynau ar y diwedd roedd yr ymgeiswyr yn ysgrifenau cryaodeb 

o'r hyn a glyw-wyd yn Saesneg. Ar wahaa i fod yn aafanteisiol i'r 

rheini na allaat ysgrifeanu'a dda beth bynaag, mae hyn yn golygu bod 

rhaid i'r ymgeiswyr gefio'r darn yn dda er mwyn ysgrifeanu crynadeb 

raanwl. Mae marcio hefyd yn aaodd. Dyma farn awduroa Systems 

Development in Adult Language Learning :

"In the first place summarising makes a demand 
on more skills than just oral comprehension. 
Secondly, summaries are aotoriously hard to 
evaluate with any degree of objectivity. 
Thirdly, the evaluation of summaries is a 
particularly time-c»asuming activity."

(II)

Defayddiwyd cwestiyaau amlddewis ya ystod eia harbrofi, felly, ac 

i ddod at natur y darnau eu hunain r«edd rkaid cyfeirio ya ol at 

ymateb y dysgwyr ya yr holiadur. Mae arayat eisiau siarad Cynraeg 

a'r teulu ac a ffriadiau jaa mwyaf, a deall rhagleaai radio a 

theledu. I ystyried y pwyat cyntaf, beth sydd ei aagea yw sgwrs 

wedd«l syal aeu yma»a. Wrta g«fio sylwadau Lad* yaglya a hyd daraau
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gwelwyd y faatais   ddefayddio dau ddarm byr ya hytrach mag ua hir. 

Wrth wneud felly, byddai'a bosibl hefyd ddewis dau bwac trafod yn 

hytrach nag un yn unig, gan fod nifer y sefyllfaoedd posibl yn 

ddiddiwedd. Byddai dau ddarn yn rhoi cyfle i ni sicrhau dau gywair 

pendant yn ogystal. Yaglyn a natur yr iaith, cafwyd trafodaethau hir 

a raanwl. Cytunwyd y dyali'r sgyrsiau fod mor naturiol ag oedd yn 

bosibl, ac eto roedd rhaid iddynt fod yn ddealladwy i bob dysgwr. Er 

i lawer o'r dysgwyr ddweud yn yr holiadur eu bod yn clywed yr iaith 

o'u cwmpas a'i defnyddio a Chymry Cymraeg, teimlwyd y byddai rhaid 

defnyddio rhyw fath o Gyraraeg "niwtral" a fyddai'n osgoi tafodiaith 

ac acen. Byddai hyn yn ei gwneud i ryw raddau yn annaturiol, ond ai 

welwyd ffordd o osgoi hyn. Dylai ffurfiau "Cymraeg Byw" (12) fod ya 

gyfarwydd, ac felly dylid cadw at y ffurfiau hya wrth baratoi daraau 

ynsgomiol.

Oherwydd diddordeb y dysgwyr mewa rhaglenai, yn enwedig y 

newyddion ar y radio a'r teledu, teimlwyd y byddai o werth cyanwys 

darn ffurfiol yn y prawf gwrando a deall. fioedd prebleraau wrth 

ddefnyddio eitemau newyddion, gan fod arddull a chywair iaith y 

newyddion yn mynd i fod yn anodd i ddysgwyr. Yn ogystal, mae aatur 

eitemau newyddion eu hunain yn gallu eu gwneud ya anaddas ar gyfer 

prawf gwrando a deall. Maeat yn ami yn llawa ffeithiau ac ya cyaawys 

llawer o eiriau aaghyfarwydd aad ydyat ya cael eu defnyddio bob dydd. 

Gwelwyd y byddai'n besibl cynnwys aodweddion y cywair ar lefel syml 

wrth ddewis eitemau a'u haddasu ar gyfer prawf ac felly gellid 

defayddio eitemau dilys wedi'u symleiddio. Gyda'r ail broblem, 

sylweddolwyd na fyddai'n bosibl defnyddio eitemau dilys heb y ffigurau 

a'r ffeithiau manwl sydd yn gysylltiedig a nhw. Wrth arbrofi a hem
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sgriptiau, darganfuwyd bad Cymry Cymraeg yn ei chael hi'a aa«dd 

c«fi» maayli»a ar  ! clywed cyfres e eitemau felly. Er eu bod ahw'n 

eithaf byr a chryno, mae eitemau'n cynawys gorra»d   faaylioa. 

Edrychwyd wedya ar bosibilrwydd defayddio penawdau newyddiea yn eu 

lie. Mae digen o ddeunydd o fewn pennawd ar gyfer cwestiynau ac eto 

naent yn fyr ac yn ami yn ymwneud ag un pwynt yn unig. Maent yn 

cynnwys dyddiadau, ffigurau, ac yn y blaen hefyd, wrth gwrs, ond os 

nad oedd y cwestiymau'n profi gallu'r ymgeiswyr i gofio ffigurau end 

yn hytrach eu gallu i ddeall hanfodioa y pennawd, ni fyddai problemau.

Wrth ddilyn nwy neu lai yr un patrwm a'r arholiadau eraill y 

soniwyd amdanynt, penderfynwyd y dylai'r ddau ddarn ymgomiol barhau 

aa ryw funud yr un, a'r bwletin aewyddion am yr un maiat o amser. Mae 

ail-adrodd yn bwysig iawa. Er nad oes cyfle i ail-glywed penawdau 

aewyddi*n ar y radio, mewn sgwrs raae cyfle i ofyn i'r siaradwr ail-adradd 

brawddeg. 0 safbwynt cofia, hefyd, mae'n bwysig i'r yrageiswyr glywed 

y darn ar dap fwy nag uawaith. Penderfynwyd y dylai'r holl brawf barhau 

am ryw kaaner awr, gydag wyth munud ar gyfer pob sgwrs. Dyma drefa y 

prawf hwn:

(i) munud i edrych ar y cwestiyaau 

(ii) munud i wrando ar y tap 

(iii) tri munud i ateb y cwestiynau 

(iv) raunud i ail wrando ar y darn 

(v) dau funud i gywiro 

a deuddeg muaud ar gyfer y darn ffurfiol: 

(i) dau fuaud i edrych ar y cwestiyaau 

(ii) munud i wraado ar y darn 

(iii) chwe muaud i ateb y cwestiynau 

(iv) munud i ail-wrando ar y darn

63



(v) dau funud i gywirc

Teimlwyd ei bod hi'a bwysig i'r ymgeiswyr weld y cwestiynau cyn

clywed y dara am y tro cyntaf o safbwynt cofio, fel y dywedodd

S.H.McDonough:

"With questions given afterwards, he will 

be uncertain as to what to select and commit 

to memory; in answering the questions, he will 

be partly searching memory and partly re 
constructing from the clues in the questions."

(13)

Ar gyfer y gwaith arbrofi, gofyaawyd pum cwestiwa ar 61 pob un o'r 

ddwy sgwrs, a deg cwestiwn ar ol penawdau'r newyddion. Byddai'r holl 

brawf yn cyfrif am IC$ o'r marciau.

Er nad oedd yn ymarferol ei ddefnyddio yn yr arholiad newydd 

ar y dechrau, mae'n werth ystyried sylwadau Lucile Ducroquet 

ynglyn a defnyddio ffilmiau yn hytrach na thapiau ar gyfer prawf 

gwrando a deall. Mae hi'n honni nad yw'n deg profi a thap yn unig 

gan ein bod ni'n ystyried ffactorau eraill wrth siarad a rhywun neu 

wrth edrych ar y teledu, fel emosiynau, tymer, ac yn y blaen:

"In all standard speaking and listening 
situations a large number of non-verbal 
clues are normally used, both by the 
speaker and by the listener, including 
gestures, bodily movements, posture, 
facial expressions and gaze, proximity 
aad spatial position, orientation, clothes, 

etc."
(Ik)

Byddai ffilra neu fideo yn gwneud y prawf yn fwy didderol hefyd, ac 

felly dylid ei gadw raewn cef ar gyfer y dyfodol.

Y Prawf Darllen a Deall

Bwriad y prawf darllem a deall yw mesur i ba raddau y gall yr 

yrageisydd ddarllen darn   ryddiaith Gymraeg. Mae gaa lawer o'r



Byrddau Arholi eraill brawf fel hwn ar eu papurau ysgrifenedig, 

oad mae Prifysgol Caergrawnt yn gosod papur awr a chwarter ar 

wahan. Mae dau ddara darllen ar y papur, y cyntaf i brofi geirfa 

(gorffen brawddegau a dewis o bum ateb); a'r ail ya gyfres o ugain 

o gwestiynau amlddewis wedi'u seilio ar ddau ddarn (»eu fwy). Mae 

dewis o bedwar ateb. Mae rhai o'r byrddau eraill ya defayddio 

cwestiynau amlddewis, ac eraill yn defnyddio cwestiynau agored. Mae 

arholiad 03 Cyd-Bwyllgor Addysg Cyraru yn cyaaig darn o ryddiaith aeu 

lythyr a deg cwestiwn wedi'u seilio ar y darn. Mae rhaid ysgrifeaau'r 

atebion yn Gymraeg mewn brawddegau cyfan. Ar y cyfaa, roedd y daraau 

darllen a deall yn dilya fwy aeu lai yr un patrwm.

Yn ein hachos ni, roedd angea prawf eithaf byr am nad oedd yn 

cyfrif am ganraa uchel o'r marciau ac eto roedd rhaid iddo fod yn 

brawf defayddiol. Er bod yr holiadur yn dangos bod dysgwyr yn darllen 

nofelau a llyfrau eraill i safon eithaf uchel, roedd ganddynt ddiddordeb 

hefyd mewn darllen papurau newydd a chylchgronau. Nid ydym yn gallu 

cymryd yn gaaiataol fod y rhan fwyaf 0 ddysgwyr yn gallu darllen hyd 

at y safon honno, ya enwedig wrth gofio mai ar waith llafar y 

canolbwyntia'r athrawon gan aralaf. Bydd rhai ymgeiswyr yn cael y 

prawf hwn yn aaos nag eraill, wrth gwrs, hyd yn oed ya eu hiaith gyataf, 

gaa fod raai yn darllen yn well na'i gilydd, a'r peth pwysicaf, felly, 

oedd dewis darn diddorol a fyddai'n ddigoa aaodd i fod ya brawf 

dilys heb fod yn arbenigol neu mewn iaith anghyfarwydd. Er enghraifft, 

er mwya defnyddio darnau o'r Cymro ar gyfer y papurau arholiad, 

byddai rhaid eu diwygio gaa fod yr iaith yn weddol anodd i ddysgwyr.

Penderfynwyd, felly, ar ddarn syml, yn hanes aeu yn adroddiad, 

a phum cwestiwa anlddewis i'w ddilyn. Nodwyd y tro hwn, wrth ddefayddi*
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cwestiynau aralddewis, y byddai rhaid dewis geiriau gwahanol yn 

yr atebion i'r rheini oedd yn y darn er sicrhau bod yr ymgeiswyr 

wedi deall yn hytrach na chymharu'r ateb a'r darn a dyfalu'r ateb 

cywir. Er y byddai'r darn yn weddol fyr, clustnodwyd chwarter awr 

ar gyfer y prawf er sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael digon o amser 

i ddarllen y darn, gan fod rhai yn darllen yn arafach na'i gilydd. 

Er nad oeddem yn gallu cymryd y llyfrau a restrwyd yn yr holiaduron 

yn ganllaw wrth ddynodi'r llyfrau y mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn 

eu darllen, disgwylid i ddysgwyr o'r safon hon fod yn gyfarwydd a 

darllen llyfrau fel:-

Alun Ifans

R. Maldwyn Jones

Ivor Owen

Ivor Owen 

Ivor Owen 

Ivor Owen 

Ivor Owen 

Ivor Owen 

Ivor Owen 

Megan Tudur

Y MABINOGI I DDYSGWYR

DECHRAU DYSGU

FOUR STORIES FOR WELSH 
LEARNERS

NOSON YM MIS MEDI

DIAL DAU

SEIMON PRIS DITECTIF

SIOP GWALIA

IFOR BACH

Y FERCH 0 BALLYMOY

Y DYN YN Y TREN

Gwasg y Dref Wen
1982 

Gwasg Gomer

Gwasg Gee

Gwasg Gee 1967 

Gwasg Gee 1968 

Gwasg Gee 1971 

Gwasg Gee 1973 

Gwasg Gee 1973 

Gwasg Gomer 1982 

Gwasg Gomer 1962

Disgwylid bod lefel y Gymraeg yn y darn Darllen a Deall yn 

adlewyrchu'r math ar iaith a geir yn y llyfrau uchod. Nid yw'n 

rhestr o lyfrau gosod, ond yn hytrach yn rhoi syniad i ddysgwyr 

o'r safon ddisgwyliedig.
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Y Prawf Ysgrifenedig

Amcan y prawf hwn fyddai profi gallu'r ymgeiswyr i 

ysgrifennu Cymraeg syml a chywir a phrofi eu meistrolaeth ar 

yr iaith ysgrifenedig. Y peth pwysicaf eto yw sicrhau bod y 

prawf yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i'r dysgwyr. Mae 

ysgrifennu iaith yn sgil gwahanol i siarad iaith a chan fod 

siarad yn bwysicach i'r rhan fwyaf y dysgwyr ar y lefel hon, 

gellid disgwyl i'w gwaith ysgrifenedig fod o safon is na'r 

gwaith llafar. Er hynny, er mwyn defnyddio'r iaith bob dydd, 

hyd yn oed ar lefel syral, mae ysgrifennu yn sgil angenrheidiol. 

Disgwylid bod gan ymgeiswyr Arholiad Safon Gyffredin rywfaint o 

allu yn y maes hwn.

Wrth gofio'r uchod, y peth mwyaf amlwg ac un o'r pethau 

cyntaf y byddai rhaid i ddysgwyr ei ysgrifennu yn Gymraeg yw 

llythyr. A bwrw bod ganddynt ffrindiau a phlant yn yr ysgol, mae 

rhaid ysgrifennu llythyrau, neu nodiadau,o leiaf, ar ryw adeg. 

Nid ydym yn ysgrifennu llythyrau hir fel rheol, ac felly, nid 

oedd angen llythyr hir, ond gwelwyd hon yn ffurf ddefnyddiol iawn 

ar gyfer prawf ysgrifennu. Gellir addasu'r ffurf i brofi iaith 

ffurfiol neu anffurfiol, er enghraifft, gellir dewis teitlau fel 

y rhai a ganlyn:

(a) Llythyr at ffrind neu at berthynas yn son am y plant a'r teulu.

(b) Llythyr at reolwr bane yn ceisio am swydd.

(c) Llythyr at athro/athrawes yn esbonio para nad yw'r plentyn wedi

bod yn yr ysgol yr wythnos hon.

Ac yn y blaen. Mae'r rhestr yn ddiddiwedd.
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Mae ysgrifennu llythyr yn un o'r dewisiadau ar bapur 03 

Cymraeg, Arholiad Ychwanegol yr Alban, Tystysgrif Gradd I yr 

Institute of Linguists a'r Associated Examining Board, er y 

mynegodd arholwyr y Bwrdd hwn ryw bryder ynglyn a 

chonfensiynau arferol ysgrifennu llythyr. Roedd nifer o'r 

ymgeiswyr naill ai yn anymwybodol ohonynt neu wedi'u hanwybyddu 

wrth ysgrifennu 1 r llythyr (15). Os yw'r cyfeiriad, y dyddiad, ac 

ati, yn mynd i ennill marciau ynddynt eu hunain, byddai rhaid 

gwneud hyn yn glir iawn i'r ymgeiswyr cyn yr arholiad. Er mwyn 

cadw'r prawf mor realistig ag oedd yn bosibl, penderfynwyd y 

dylid disgwyl i'r ymgeiswyr ysgrifennu cyfeiriadau a'r dyddiad ar 

ben y llythyr, ac mae hyn, wrth gwrs, yn rhoi cyfle i ni brofi eu 

gallu yn hyn o beth hefyd.

Mae llythyr, felly, yn brawf da ar gyfer arholiad i oedolion 

ac fel y dywedwyd eisoes, nid oes eisiau iddo fod yn hir. Teimlwyd 

y byddai tua chant o eiriau yn ddigon, am nad ydym yn ysgrifennu 

llawer mwy na hynny mewn llythyr arferol.

Ond fel y prawf Gwrando a Deall, mae eisiau mwy nag un darn 

yn y prawf hwn. Mewn un cwestiwn mae ymgeisydd yn gallu osgoi 

problernau arbennig, ond gyda mwy nag un darn bydd rhaid iddo 

ddefnyddio arddull wahanol, neu bydd cyfle i'r ymgeiswyr gorau 

ddangos eu bod nhw'n gallu ysgrifennu'n greadigol ac yn ffurfiol. 

Wrth ddefnyddio darn creadigol, gall problemau godi. Mae rhai 

pobl yn gallu ysgrifennu'n dda ac yn ddiddorol, a byddai rhaid 

sicrhau na fyddai'r arddull yn dylanwadu gormod ar yr arholwr. Er 

bod arddull yn bwysig ac yn dangos meistrolaeth o'r iaith mae 

cywirdeb yn bwysig hefyd. Profi'r gallu i ysgrifennu Cymraeg cywir
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yw'r aracan ac nid y gallu i ddweud stori dda. Mae perygl y 

byddai rhai ymgeiswyr wrth geisio ysgrifennu'n greadigol yn rhy 

uchelgeisiol a cheisio defnyddio geiriau a ffurfiau anghyfarwydd 

a cholli ar ochr cywirdeb o ganlyniad. Mae rhaid cael cydbwysedd 

yn y sustem farcio er lies yr ymgeiswyr a'r arholwyr. Yn 61 

Valette, mae prawf ysgrifennu yn profi'r gallu i drefnu eich 

raeddyliau, dewis eich geirfa a ffurfio eich brawddegau, yn fyr, 

i roi eich syniadau ar bapur (16). Mae hi'n amlinellu nifer o 

brofion unigol sydd yn canolbwyntio ar un agwedd o'r iaith, er 

enghraifft, profi ansoddeiriau drwy gymharu dau ddarlun; neu brofi 

berfau drwy ddisgrifio diwrnod yn yr ysgol. Er bod rhaid rheoli 

cynnwys darn creadigol i ryw raddau wrth osod ysgerbwd stori neu 

gyfres o luniau, ni welwyd angen i ni fod mor bendant o safbwynt 

yr iaith. Yr hyn sydd yn bwysig yw sicrhau bod gan yr ymgeisydd 

ddigon o ryddid i ymateb yn ei ffordd ei hun. 0 safbwynt yr 

arholiad dan sylw, penderfynwyd derbyn bod yr ateb yn berthnasol 

o safbwynt y dysgwr unigol a gadael y cwestiynau yn agored iddynt 

eu dehongli fel y raynnent.

Yn yr arholiad mae dau ddarn, felly, sydd yn profi gallu'r 

ymgeiswyr i ysgrifennu'n rhydd, yn ffurfiol ac yn greadigol. Ond 

mae angen prawf i sicrhau bod y dysgwyr yn gallu ymdrin ag 

agweddau arbennig o'r iaith. Mae'r Associated Examining Board ac 

eraill yn datgan raai yn yr amser gorffennol mae rhaid ysgrifennu 

un o'r cyfansoddiadau, ond gan fod dau ddarn cyfansoddi gennym yn 

barod, penderfynwyd y byddai prawf mwy ffurfiol a manwl yn addas. 

Mae'r Associated Examining Beard eto, ac arholiadau Pitman, yn 

defnyddio cwestiynau llenwi bylchau mewn brawddegau neu orffen
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brawddegau. Gellir profi sillafu, geirfa, atalnodi a graraadeg 

drwy'r dull hwn. Mae Pitman yn defnyddio brawddegau a 

chamgymeriadau ynddynt i'r ymgeiswyr eu cywiro, ond mae 

anfanteision yn hyn o beth, fel y dywedodd Valette:

"Only items that are gramatically correct should 
be employed. Elementary and intermediate students 
should never be asked whether a certain sentence 
is correct or not; such items should only be 
used in teacher preparation classes, and even in 
such circumstances, students profit most from 
continual confrontation with correct forms."

(17)

Dylai popeth ar y papur fod yn glir ac yn gywir, felly, ond mae 

ffurf y profion uchod o ddiddordeb i ni.

Wrth ddefnyddio brawddegau a bylchau ynddynt, gellir sicrhau 

mai'r union bwynt perthnasol sydd yn cael ei brofi. Mae'r 

cwestiynau'n hawdd iawn eu marcio, ond mae eisiau gofal wrth eu 

paratoi er sicrhau mai un ateb yn unig sydd yn bosibl. Yn hyn o 

beth, mae rhaid cadw ffurfiau tafodieithol mewn cof am fod ffurf 

sydd yn dechnegol anghywir yn gallu bod yn ffurf dderbyniol mewn 

ardal arbennig. Er tegwch, sut bynnag, penderfynwyd ar egwyddor 

rhoi marc am bob ateb cywir yn y prawf hwn, hyd yn oed os nad 

oedd yr ateb a ddisgwylid.

Bwriad y prawf hwn, felly, yw profi manylion gramadegol a 

ffurfiant yn hytrach na geirfa, a disgwylir i'r ymgeisydd wybod 

y ffurfiau cywir heb gymorth awgrymiadau o unrhyw fath. I sicrhau 

amrywiaeth, penderfynwyd bod ugain cwestiwn yn cael eu gosod.

Profion Eraill

Ystyriwyd rhai o'r profion canlynol sydd yn cael eu defnyddio 

gan fyrddau arholi eraill, ond penderfynwyd peidio a defnyddio 1 r 

un ohonynt am y rhesymau a nodir.
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Cyfieithu

Mae prawf cyfieithu o Saesneg i Gymraeg ar bapur 03 Cymraeg, 

ac raae'r Associated Examining Board, Institute of Linguists a'r 

Scottish Examinations Board yn eu gosod hefyd. Erbyn hyn, nid yw 

cyfieithu yn cael ei dderbyn yn brawf dilys i brofi gafael ar 

iaith gan lawer o athrawon ac arholwyr. Mae cyfieithu yn sgil 

ynddo'i hun. Yn 61 Adroddiad arholwyr yr Associated Examining 

Board (1983), roedd problemau gan ddysgwyr Ffrangeg, Almaeneg, 

Afrikaans ac Eidaleg am nad oeddynt yn gallu eu mynegi eu hunain 

yn dda yn Saesneg wrth gyfieithu. Nid mater o fethu deall y darn 

a oedd yn gyfrifol am y marciau isel, felly, ond eu mynegiant yn 

Saesneg. Fel mae Lado yn dweud:

"The ability to translate well is an art. It 
requires special talent and special training. 

Translation is a highly complex skill of its 

own and will usually introduce problems as well 

as solve them in testing other linguistic skills."
(18)

Mae prawf cyfieithu, felly, yn profi cyfieithu. Mae'n sgil y 

byddai rhaid i athrawon ei ddysgu yn y dosbarth er rawyn paratoi 

ymgeiswyr ar gyfer yr arholiad, a hyn mewn dosbarthiadau sydd yn 

canolbwyntio ar waith llafar. Er bod rhai o'r byrddau eraill yn 

son am bwysigrwydd cyfieithu o safbwynt plentyn sydd yn mynd ar 

wyliau gyda'r teulu i wledydd tramor ac sydd yn cyfieithu ar gyfer 

gweddill y teulu, nid yw hyn mor bwysig i oedolion yng Nghymru. 

Mae cyfieithu yn fras ar lafar yn wahanol i gyfieithu'n fanwl ar 

bapur, beth bynnag.

Arddywediad

Mae'r Institute of Linguists a'r Associated Examining Board 

yn cynnig prawf arddywediad. Mae hwn yn brawf gwerthfawr o safbwynt
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profi sillafu, ond nid yw o reidrwydd yn profi'r gallu i ddeall 

yr hyn a glywir. Gan gyfeirio at adroddiad arholwyr yr A.E.B. eto 

(1983), dywed yr Arholwyr Ffrangeg.

"There is a groundswell of opinion amongst teachers 
that it has outlived its usefulness as a test of 
linguistic competence."

(19)

ac ar 61 I98A- bydd prawf gwrando a deall yn cymryd ei le yn yr 

arholiadau Ffrangeg, Almaeneg a Saesneg. Hoedd yr arholwyr yn 

gytun yn eu barn, er teimlir bod arddywediad yn gallu bod o werth 

i brofi dealltwriaeth o enwau, cyfeiriadau a rhifau ffon. Mae 

hwn yn bwynt pwysig. Byddai rhaid i ddysgwyr ysgrifennu enwau a 

chyfeiriadau wrth gymryd negeseuon, ond rydym wedi ymdrin a hyn 

yn y prawf llafar. Ar y cyfan, mae arddywediad yn anaddas, fel y 

dywedodd awduron Systems Development in Adult Language Learning;

"For our purposes, dictation or translation are 
to be ruled out because they demand word-by-word 
identification of the text and not "the ability 
to grasp the essence of an utterance or a series 
of utterances"."

(20)

Gwybodaeth am y Wlad

Mae'r Institute of Linguists yn cynnig y prawf uchod ar eu 

papur Gradd I. Mae cwestiynau yn Saesneg i'w hateb yn Saesneg am 

brif nodweddion y wlad, ei daearyddiaeth, a bywyd pob dydd ei 

phobl. Mae'n brawf diddorol a defnyddiol, ac er na welwyd angen 

ei gynnwys fel prawf ar wahan ar y papur newydd, gan fod y 

dysgwyr, neu'r rhan fwyaf ohonynt, beth bynnag, yn byw yng 

Nghymru, mae'n syniad i gyflwyno'r elfen hon yn y prawf 

ysgrifenedig a'r cyfweliad.
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Amseru a Marcio'r Profion

0 safbwynt rhai o'r profion gwrthrychol, mae marcio yn 

broses hawdd, fel yr esboniwyd yn barod. Gydag eraill nid yw mor 

syml. Penderfynwyd dosbarthu'r raarciau fel a ganlyn i adlewyr
chu'r 

bwyslais ar waith llafar yr ymgeiswyr: 

Prawf Llafar (60#) 60 marc

Prawf Gwrando a Deall (10$) 10 marc (y ddau sgwrs - 5 marc)
(y newyddion - 5 marc)

Prawf Darllen a Deall (5%) 5 marc

Prawf Ysgrifenedig (25#) 25 marc (llythyr - 8 marc)
(cyfansoddiad personol - 12 marc) 
(llenwi bylchau - 5 marc)

Penderfynwyd paratoi papur prawf i'w brofi gyda dysgwyr 

Cymraeg ac i ailystyried yr uchod pe bai angen ar 61 yr arbra
wf 

hwnnw. Penderfynwyd y byddai rhaid ennill gradd A, B neu C i 

Iwyddo yn yr arholiad. 

Gradd A

Rhaid ennill Gradd A (siaradwr da iawn) yn y cyfweliad ac 

80$ o farciau am y gwaith ysgrifenedig (32/i+0). 

Gradd B

Rhaid ennill Gradd B (siaradwr da) am y cyfweliad a 66# yn 

y papur ysgrifenedig (2?/iK3). 

Gradd C

Rhaid ennill Gradd C (siaradwr o safon gymhedrol) yn y 

cyfweliad a 50$ am y gwaith ysgrifenedig (20yAO). 

Bydd rhaid i Banel y Cyd-Bwyllgor ddiffinio'r graddau llafar cyn 

yr arholiad.

Defnyddio Geiriadur

Codwyd y cwestiwn hwn yn ystod y trafodaethau ar y papur



ysgrifenedig. Mae nifer o fyrddau yn caniatau i ymgeiswyr 

ddefnyddio geiriadur yn yr arholiad, ond teimlad y Panel oedd 

y byddai'n fwy o anfantais i'r ymgeiswyr nag o fantais. Yn gyn
taf, 

mewn prawf ysgrifenedig mae amser yn brin fel arfer ac wrth 

chwilio am eiriau mewn llyfr mae'r dysgwyr yn colli amser 

gwerthfawr. Yn ail, os oes geiriadur gan yr ymgeisydd mae e'n 

tueddu i fod yn fwy uchelgeisiol gan ddefnyddio geiriau 

anghyfarwydd yn hytrach na ddibynnu ar ei wybodaeth bresennol.
 Mae 

defnyddio geiriau newydd mewn arholiad yn gallu achosi pob mat
h o 

broblemau, fel defnyddio geiriau anaddas ac anghywir. Yn drydydd, 

mae'r darnau'n fyr, a phrofi cywirdeb iaith ysgrifenedig yr 

ymgeiswyr yw eu pwrpas yn hytrach nag ehangder eu geirfa yn un
ig. 

Yr ystyriaeth arall yw nad yw ymgeiswyr Cymraeg 03 yn cael 

defnyddio geiriaduron, ac felly, i gadw at reolau Cyd-Bwyllgor 

Addysg Cymru, dylai ymgeiswyr yr arholiad newydd weithio o dan yr 

un amodau.

Er hynny, mae angen cyfarwyddid ar ran yr arholwr yn ogystal 

a'r dysgwyr ynglyn a'r eirfa a all ymddangos ar y papurau. 

Penderfynwyd, gan nad oes un geiriadur cynhwysfawr ar gyfer dy
sgwyr 

Cymraeg, ddefnyddio'r tri llyfr canlynol: 

Geirfa a Chystrawennau Cymraeg (21) 

A Welsh Vocabularly and Spelling Aid (22) 

Geiriadur y Dysgwr (23)

Fe fyddai'r Prif Arholwr yn defnyddio 1 r llyfrynnau hyn yn ganllaw 

wrth osod y papurau, a chaniateid iddo/iddi ddefnyddio unrhyw air 

sydd yn yraddangos mewn unrhyw un o'r tri. Pe bai angen defnydd
io 

gair nad oedd yn y llyfrau uchod, byddai ystyr y gair yn cael 
ei



nodi ar y papur. Roedd un Bwrdd Arholi wedi gweld anfanteision 

raawr wrth roi ystyr geiriau ar y papur yn yr arholiad 

ysgrifenedig (2*0. Roedd yr ymgeiswyr yn tueddu i orddefnyddio'r 

gair wrth ysgrifennu'r darn, ond eto ni ellid disgwyl i ddysgwyr 

fod yn gyfarwydd a geiriau nad ydynt yn y llyfrau a gyraeradwyid. 

Byddai disgwyl i'r Prif Arholwr fod yn ofalus wrth ddefnyddio 

geiriau o'r llyfrau hefyd. Ni fyddai'n ymarferol nac yn ddymunol 

i ddarpar ymgeiswyr dreulio oriau yn dysgu pob gair yn y 

geiriaduron uchod rhag ofn bod un ohonynt nad ydynt yn gyfarwydd 

a fe yn digwydd ymddangos ar y papur y flwyddyn honno. Fel raae 

J. Simpson yn ei ddweud:

"The fact that a word appears in the index, does 
not automatically mean that it can be used for 
example in a test of reading comprehension. In 
order to be included it has to have occurred a 
minimum number of times spread over a number of 
units. It weuld not otherwise be reasonable to 
expect pupils to have any knowledge of it."

(25)

Gan eu bod yn sylweddoli pwysigrwydd y pwynt uchod, roedd 

trafodaeth ymhlith aelodau'r Panel ynglyn a gwerth comisiynu 

astudiaeth o amlder geiriau yn y Gymraeg a disgrifiad o'r iaith, 

yn debyg i astudiaeth J. A. Van Ek a L. G. Alexander Threshold 

Level English (26). Roedd peth anghytundeb ar hyn. Teimlai rhai fod 

astudiaeth o'r fath yn Gymraeg yn wastraff amser, gan mai ymateb i 

anghenion y dosbarth y mae athrawon, ac felly y rhain a fydd yn 

pennu'r eirfa. Penderfynwyd bod y Cyd-Bwyllgor yn ystyried cynnal 

astudiaeth felly rywbryd yn y dyfodol ar 61 trafodaethau pellach.

75



FFYNONELLAU

1. Lado.R. LANGUAGE TESTING. Longmans. London. I96l.t.27.

2. Harding,A.,Page,B. & Rowell,S. GRADED OBJECTIVES IN MODERN

LANGUAGES. Centre for Information on Language Teaching and 

Research. I960.

3. Johnson, K.& Morrow, K.(ed) COMMUNICATION IN THE CLASSROOM 

Longman. I98l. t.I. ""

k. Dodson, C.J. ORAL EXAMINATIONS. Coleg Prifysgol Cymru, 
Aberystwyth. 1963.

5. Dyson, A.P. ORAL EXAMINING IN FRENCH. London Modern Languages 
Association. 1972.

Rudd, W.G.A.(ed) CSE - A GROUP STUDY APPROACH TO RESEARCH AND 

DEVELOPMENT. London: Evans-Methuen Educational. 1970.

6. Hitchman, P.J. & Daniels, J.C. TAPE RECORDING AND THE TESTING 

OF SPOKEN ENGLISH IN SCHOOLS. University of Nottingham School 

of Education. 1971.

7. DATBLYGU DEUNYDD ASESU YN YR IAITH GYMRAEG. Adroddiad ar Arolwg 

o Sgiliau Gwrando a Deall Plant II oed sy'n Dysgu Cymraeg fel 

Ail laith. Y Swyddfa Gymraeg. 1980.

8. Simpson, J. "Evaluation and Testing in Modern Languages with

particular reference to tests to accompany the Nuffield/Schools 

Council Modern Language Materials". Audio-Visual Language 

Journal. Gwanwyn 1972.

9. McDonough, S.H. "Listening Comprehension: The effect of test 

questions on delayed recognition of content and expressions". 

Audio-Visual Language Journal. Gaeaf 1976/77.

10. Lado, R. LANGUAGE TESTING. Longmans. London. 1961. t.59.

11. Trim, J.L.M.; Richterich,R.; Van Ek, J.A. & Wilkins, D.A.
SYSTEMS DEVELOPMENT IN ADULT LANGUAGE LEARNING. Council Of Europe. 

Pergamon Press. 1973. t.I25.

12. CYMRAEG BYW. Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru. D. Brown a'i Feibion. 

I95H

13. McDonough, S.H. "Listening Comprehension: The effect of test 

questions on delayed recognition of content and expressions". 

Audio-Visual Language Journal. Gaeaf 1976/77.

Ik. Ducroquet, L. "On the Importance of the visual element in listening 

comprehension testing in a foreign language context". Audio-Visual 

Language Journal. Gaeaf 1977/78.

76



15. Associated Examining Board. Report of Examiners. Mehefin 1983*

16. Valette, R.M. MODERN LANGUAGE TESTING. Harcourt Brace Jovanich. 
1977.

17. ibid. t.75.

18. Lado, R. LANGUAGE TESTING. Longmans. London. I96l.

19. Associated Examining Board. Report of Examiners. Mehefin 1983.

20. Trim,J.L.M.; Richterich, R.; Van Ek, J.A. & Wilkins, D.A. SYSTEMS
DEVELOPMENT IN ADPLT LANGUAGE LEARNING. Council of Europe. Pergamon 

Press. 1973. t.I25.

21. GEIRFA A CHYSTRAWENNAU CYMRAEG. Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru. D.Brown 

a'i Feibion. 1973.

22. Jones, Morgan D. A WELSH VOCABULARLY AND SPELLING AID. Gwasg Gomer.

23. Williams, Jac L. QEIRIADUR Y DYSGWR. Christopher Davies(cyh.)

2*f. Associated Examining Board. Report of Examiners. Mehefin 1983._

25. Simpson, J. "Evaluation and Testing in Modern Languages with
particular refernce to tests to accompany the Nuffield/Schools 
Council Modern Language Materials". Audio-Visual Language Journal. 
Gwanwyn 1972.

26. Van Ek, J.A. & Alexander, L.G. THRESHOLD LEVEL ENGLISH. Pergamon 

Press. 1980.

77



SAFON AC ADDASRWYDD Y PAPUR PRAWF

Ymwelwyd a'r ysgolion a'r dosbarthiadau isod er mwyn cynnal 

y profion:

a) Cwrs Haf Gregynog

Roedd I? o oedolion ar y cwrs preswyl hwn. Roeddynt yn cael 

100-150 awr o hyfforddiant ffurfiol, ond oherwydd natur y cwrs 

roedd hi'n anodd dweud yn union faint o hyfforddiant yr oedd pob 

un wedi'i gael cyn dod ar y cwrs. Roedd y dysgwyr wedi dod o bob 

rhan o Gymru, a gartref roeddynt yn dilyn dosbarthiadau nos a/neu 

cyrsiau Wlpan. At ei gilydd, roedd arnynt eisiau canolbwyntio ar 

eu sgiliau llafar, er eu bod nhw'n fodlon ar y papur ysgrifenedig 

yn 61 eu sylwadau. Er mai gan un yn unig yr oedd diddordeb mewn 

sefyll yr arholiad newydd y flwyddyn ganlynol, roedd cryn diddordeb 

gan y dosbarth i gyd yn yr arholiad.

Ym marn yr athrawon yr oedd y trydydd prawf Gwrando a Deall, sef 

Penawdau'r Newyddion, yn anodd ond i'w ganmol hefyd a byddai angen 

mwy o amser ar gyfer y prawf ysgrifenedig.

b) Cwrs Haf Sain Dunwyd

Roedd 9 o oedolion ar y cwrs hwn, yn dod o Loegr ac o Gymru. Roedd 

rhai wedi bod yn dysgu'r iaith ers blwyddyn ac eraill ere deng 

mlynedd ac felly roedd hi'n amhosibl cyffredinoli eto o safbwynt 

oriau dysgu. Roedd dau ohonynt wedi sefyll Safon Gyffredin (03) yn 

Gymraeg ac roedd un wedi sefyll Tystysgrif y Brifysgol yn Gymraeg 

fel ail-iaith.

c) Cwrs Wlpan Aberystwyth

Roedd II o oedolion ar y cwrs 200. awr hwn yn cwrdd yn ddau grwp. 

Roeddynt newydd ddechrau, ac felly, yn hytrach na rhoi cynnig ar 

y papur cafwyd trafodaeth ar ei natur a'i gynnwys. Roedd y dysgwyr
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i gyd yn fodlon ar y papur ac yn croesawu'r cynllun. Safon nhw'r 

prawf Gwrando a Deall III (Penawdau'r Newyddion), ond gan nad 

oeddynt wedi yradrin a iaith y newyddion o gwbl yn y dosbarth, 

roedd y prawf yn rhy anodd iddynt o lawer. Roedd rhai yn nethu 

ateb yr un cwestiwn.

ch) Cwrs Carlam Aberystwyth

Derbyniwyd ymateb oddi wrth athro'r cwrs hwn a oedd wedi arbrofi 

a'r profion Gwrando a Deall yn ei ddosbarth. Roedd rhai o'r 

oedolion wedi bod yn dysgu ers chwe mis, eraill ers blynyddoedd, 

ond eto roedd ymateb y dosbarth yn ffafriol iawn. Roedd rhai yn 

poeni am fod rhaid iddynt wrando ar dap ac yn ei chael hi'n anodd. 

Fodd bynnag, roedd ansawdd y tap yn wael ac mewn arholiad byddai 

safon y tap yn llawer gwell. Barn y dosbarth oedd bod y profion 

i gyd (yn cynnwys y prawf ysgrifenedig) yn addas ac yn dderbyniol.

d) Cardiff High School

Roedd y 15 o blant a gymerodd ran yn yr arbrawf ar ddiwedd eu 

pumed fIwyddyn yn yr ysgol ac newydd sefyll Safon 03 yn Gymraeg. 

Roeddynt, felly, wedi cael rhyw 300-toO awr o hyfforddiant 

ffurfiol yn yr ysgol gan gwrdd dwywaith yr wythnos (2 awr i gyd). 

Roedd yr athrawes o'r farn mai prawf Gwrando a Deall III oedd y 

prawf gorau, er ei fod yn anodd. Credai fod Prawf Gwrando a Deall I 

rhy syral, ond bod prawf Gwrando a Deall II yn addas. Roedd y plant 

yn fodlon ar y profion, ond roeddynt, wrth gwrs, yn gyfarwydd ag 

arholiadau ffurfiol yn yr ysgol.

dd) Ysgol Brynhafren, Y Barri

Gwnaeth 8 plentyn y prawf ysgrifenedig; 8 y profion Gwrando a Deall;
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a 15 y prawf Darllen a Deall. Roeddynt yn y pedwerydd a'r pumed 

dosbarth, yn paratoi ar gyfer Safon 03. Nid oedd anhawster ganddynt 

o safbwynt y sgyrsiau, ac er bod rhai o'r plant yn cael y Prawf 

Gwrando a Deall III yn anodd, nid oedd y prawf yn rhy anodd ym 

marn yr athrawes. Sut bynnag, roedd iaith y darn Darllen a Deall 

yn anghyfarwydd i'r plant ac yn achosi problemau.

e) Ysgol Esgob Llandaf, Caerdydd

Yn yr ysgol hon, gwnaeth 8 plentyn y profion Gwrando a Deall a 9 

plentyn y prawf Ysgrifenedig. Roeddynt yn y pumed dosbarth yn 

paratoi ar gyfer Safon 03. Yra marn yr athro roedd gormod o amser 

ganddynt ar gyfer y ddau brawf Gwrando a Deall cyntaf, ond roedd 

y trydydd prawf Gwrando a Deall yn rhy anodd. Yn wir, roedd rhaid 

caniatau iddynt ysgrifennu wrth wrando ar y tap yr ail dro. 

Roeddynt yn gyfarwydd a phrofion Darllen a Deall yn gyffredinol 

ond yn cael yr iaith yn y prawf hwn yn anodd iawn.

f) Ysgol Coed-y-Lant Pontypridd

Arbrofwyd 8'r profion Gwrando a Deall gyda 16 o ddisgyblion y 

pumed dosbarth a oedd yn paratoi ar gyfer arholiad Safon 03. Roedd 

yr athrawes yn fodlon ar safon y profion, ond eto roedd rhaid 

caniatau i'r plant ysgrifennu wrth wrando ar Benawdau'r Newyddion 

yr ail dro.

Canlyniadau

Ceir copiau o'rholl brofion a ddefnyddiwyd yn yr arbrawf yn 

Atodiad I. Edrychwn ar ganlyniadau'r plant a'r oedolion ym mhob 

prawf yn ei dro a chymharu eu perfformiad yn y graffiau ar ddiwedd 

y bennod hon.
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Y Prawf Gwrando a Deall

Prawf I

Pwrpas y ddau brawf Gwrando a Deall cyntaf yw profi gallu'r

dysgwyr i wrando ar sgwrs neu ddarn o sgwrs rhwng dau berson ac

ateb pum cwestiwn aml-ddewis ar gynnwys y sgwrs ar y diwedd.

Roedd 73 o ddysgwyr wedi sefyll y prawf cyntaf - V? o blant ysgol 

a 26 o oedolion. Nid oedd unrhyw anawsterau wrth weinyddu'r prawf yn 

y dosbarth, ar wahan i broblemau'n ymwneud ag ansawdd y tap a oedd 

yn wael ar adegau ac yn anodd ei glywed. Roedd y plant a'r oedolion 

wedi perfformio'n dda, gyda thros banner ohonynt yn ennill marciau 

llawn ym mhob canolfan ar wahan i Sain Dunwyd. Nid oedd unrhyw 

reswm amlwg para y sgoriodd dysgwyr Sain Dunwyd lai ar y prawf hwn, 

ar wahan i ansawdd y tap o bosibl. Yn Ysgol Coed-y-Lan roedd nifer 

o blant wedi cael problemau wrth ateb y cwestiwn cyntaf, sef:

I. Pa mor hir mae Elen wedi bod yn aros?

(a) -J awr

(b) awr

(c) 5 munud 

(ch) chwarter awr

(d) 10 munud

Y frawddeg yn y darn sydd yn cynnwys y wybodaeth berthnasol yw

"Dim ond pum munud yn ol cyrhaeddais i"

ac felly raae'n bosibl nad oedd y plant wedi deall amser gorffennol

"cyrraedd".

Prawf II

Yn ei ffurf a'i gynnwys roedd yr ail brawf yn debyg i'r prawf 

cyntaf. Eto, roedd 73 o ddysgwyr wedi'i eefyll, V? o blant ysgol
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a 26 o oedolion, ac unwaith eto aid oedd problemau wrth ei 

weinyddu. Y tro hwn roedd y canlyniadau ychydig yn wahanol. Ar 

y cyfan roedd marciau'r plant yn is na marciau'r oedolion. Yng 

Ngregynog a Sain Dunwyd roedd dros 50# o'r oedolion wedi ennill 

marciau llawn. Yn yr ysgolion ar y Haw arall roedd y cyfaneymiau'n 

I3# a 20 % ac nid oedd un plentyn yn Ysgol Brynhafren wedi sgorio 

pump. Roedd Ysgol Llandaf yn eithriad yrahlith yr ysgolion yn hyn o 

beth gan sgorio'n uchel.

Wrth gymharu hwn a'r prawf cyntaf, gwelirbod gwahaniaeth yn 

natur yr iaith a ddefnyddiwyd. Mae'r darn cyntaf yn sgwrs rhwng 

ffrindiau ac yn sgwrs eithaf cyffredinol a fyddai'n gyfarwydd i 

bob dysgwr. Mae'r ail brawf yn gyfweliad am swydd sydd yn cynnwys 

geiriau fel "rheolwr", "ffurflen", "profiad", "dros dro" ac yn y 

blaen. Nid yw'r geiriau uchod yn Geirfa a Chystrawennau Cymraeg , 

y llyfryn a ddefnyddir gan yr ysgolion yn sail geirfaol i'r cwrs 

Safon O t ac felly raae'n naturiol iddynt fod yn anghyfarwydd i'r 

plant. Er hynny, disgwylid i blant a oedd yn paratoi i yraadael a'r 

ysgol ar 61 eu harholiadau ar ddiwedd y flwyddyn fod yn gyfarwydd 

a'r sefyllfa hon, hyd yn oed os nad oeddynt yn ddigon hyderus i 

geisio am swydd He y byddai rhaid iddynt siarad Cymraeg.

Yr unig broblemau unigol oedd gyda chwestiynau tri a 

phump a chan nad oes rheswm amlwg dros y camgyraeriadau, gellir 

tybio mai'r eirfa a oedd yn gyfrifol:

"Mr. Rees : Oeddech chi'n gweithio ar y pryd? 

Nia : Oeddwn. Yn swyddfa Lewis y Cyfreithwyr yn y dref."

3. Ble roedd Nia wedi cael profiad o weithio?
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a. yn Swyddfa'r Post 

b. yn swyddfa Mr. Lewis 

c. raewn bane 

ch. mewn slop 

d. yn swyddfa'r Cyngor

Hyd yn oed os nad oeddynt wedi deall y gair "cyfreithwyr", dylai'r enw 

fod wedi rhoi cliw ychwanegol i'r ymgeiswyr. Mae'n bosibl, wrth 

gwrs, nad oeddynt yn deall y gair "profiad" yn y cwestiwn ac o 

ganlyniad nid oeddynt yn chwilio am yr ateb cywir.

"Mr. Rees : Fe adawoch chi'r swyddfa ym mis Mawrth ar 81

gweithio yno am chwe mis. 

Nia : Do, dim ond swydd dros dro oedd hi yn anffodus."

5. Pam gadawodd Nia'r swydd?

a. oherwydd ei bod hi wedi cael swydd arall 

b. oherwydd ei bod hi eisiau astudio ar gyfer Safon'A* 

c. oherwydd taw swydd dros dro oedd hi 

ch. oherwydd ei bod hi'n symud o'r ardal 

d. oherwydd ei bod hi yn anhapus yn y gwaith

Y plant yn bennaf sydd wedi ateb y cwestiwn hwn yn anghywir, efallai 

am nad oeddynt yn gyfarwydd S ffurfiau "gadael" yn y cwestiwn a'r 

ateb.

Prawf III

Roedd y prawf hwn yn anos na'r lleill. Roedd rhaid i'r dysgwyr 

wrando ar ddeg pennawd newyddion ac ateb cwestiwn ar bob un. Roedd 

8? o ddysgwyr wedi'i sefyll, 4? o blant ysgol a *tO o oedolion. Er 

nad oedd y canlyniadau'n v/ael, gyda hanner y dysgwyr ym mhob 

canolfan ond Ysgol Brynhafren yn ennill 50# o farciau neu fwy, roedd 

nifer o broblemau wedi codi. Mae iaith y darn hwn yn wahanol iawn 

i'r ddau brawf cyntaf, wrth gwrs. Mae arddull iaith y newyddion yn



llawer mwy anodd ei deall nag arddull iaith ymgomiol ac at ei 

gilydd gellir disgwyl i oedolion fod yn fwy cyfarwydd a hi gan 

eu bod nhw'n tueddu i drafod materion cyfoes yn fwy na phlant 

ysgol. Adlewyrchir hyn yn y canlyniadau gyda'r plant yn sgorio'n 

is. Er bod rhai o aelodau'r Panel yn ofni y byddai'r prawf, 

oherwydd ei natur, yn ormod o straen ar gof yr ymgeiswyr, nid 

ymddangosai hyn yn broblem. Roedd y prawf yn syml i'w weinyddu 

yn y dosbarth.

Y tro hwn, roedd llawer o'r cwestiynau unigol wedi achosi 

problemau, a dim ond cwestiwn 5 a atebwyd yn ddidrafferth ym 

rahob canolfan. Gellir gweld patrymau yn atebion anghywir y 

Heill. Er enghraifft, gyda chwestiwn k a chwestiwn 6, roedd y 

ffigurau wedi drysu rhai, ac roedd rhaid cadw hyn raewn cof wrth 

lunio'r papurau ar gyfer yr arholiad iawn.

Un duedd bendant yn yr atebion anghywir (gweler Atodiad 2) 

yw bod y dysgwyr yn cofio gair neu ran o'r pennawd ac yn dewis 

yr ateb y mae'r gair hwnnw ynddo. Er enghraifft, cwestiwn I:

I. Mae'r Prif Weinidog yn ymweld a De Iwerddon heddiw i 

drafod problemau economaidd y Gogledd gydag aelodau o 

Lywodraeth y De.

Bydd y Prif Weinidog yn trafod ______ yn y Gogledd.

A. y gwasanaeth iechyd

B. y problemau tai

C. y sefyllfa ariannol

CH. y gwasanaeth.au cymdeithasol

D. yr heddlu

Roedd 37 o'r dysgwyr wedi dewis B, sydd yn cynnwys y gair 

"problemau" sydd hefyd yn y pennawd. Mae rhywbeth tebyg wedi



digwydd gyda chwestiwn J>:

3. Mae morwyr dwy long ym mhorthladd Caergybi yn gwrthod 

gweithio. Maen nhw'n protestio am fod vm morwr wedi 

colli ei swydd.

Mae raorwyr yng Nghaergybi yn _______.

A. cael eu diswyddo

B. cael mwy o gyflog

C. ar streic

CH. hwylio i Iwerddon yfory

D. gweithio 1 n galed

Dewisodd 19 ohonynt A, am eu bod nhw'n cofio rhan olaf yr eitem, 

sef "colli ei swydd". Nid oeddynt wedi deall y pennawd yn iawn 

ac felly roeddynt yn chwilio am rywbeth tebyg yn yr ateb ag yr 

oeddynt wedi'i glywed ar y tap. Darganfuwyd yr un patrwm mewn 

astudiaeth o sgiliau gwrando a deall plant ysgol a gynhaliwyd 

gan y Swyddfa Gymreig yn 1980 (I).

Cymysgu geiriau, mae'n debyg, oedd yn gyfrifol am atebion 

anghywir cwestiwn 7-

7. Ymddangosodd gwraig tri deg oed o flaen Llys y Goron 

Caerfyrddin y bore 'ma, wedi'i chyhuddo o ladd ei 

gwr fis Hydref diwethaf.

Cyhuddwyd y wraig o flaen Llys y Goron o ______.

A. ladrata

B. yrru'n ddiofal

C. lofruddiaeth

CH. arswn

D. dwyll

Dewisodd 20 o'r dysgwyr ateb A. Mae'r gair "lladd" yn ymddangos 

yn yr eitem, ac er mai "llofruddiaeth" yw'r ateb cywir, mae



"lladrata" yn swnio'n fwy tebyg i "lladd".

0 safbwynt cwestiwn 9, yr unig esboniad ar yr atebion 

anghywir yw caraddealltwriaeth:

9. Bu farw gwr ugain oed o Fangor raewn damwain ger Aberyetwyth 

neithiwr. Roedd y gwr yn teithio ar gefn beic modur.

Cafodd ______ person eu lladd ger Aberystwyth yn y

ddamwain neithiwr.

A. pump

B. pedwar

C. tri

CH. dau

D. un

Roedd I? o'r dysgwyr wedi nodi CH, ac mae'n bosibl eu bod nhw 

wedi camddeall ystyr "ar gefn beic raodur" - sef ei ddeall fel "on 

the back of" - gan feddwl bod rhywun arall yn gyrru'r beic. Ond 

raae'n bosibl mai arnom ni roedd y bai am gamarwain y dysgwyr drwy 

ddefnyddio "eu lladd" yn y cwestiwn ac awgrymu fod mwy nag un 

felly.

Roedd y cwestiwn olaf yn amlwg yn un anodd iawn i lawer o'r 

dysgwyr. Camddeall yr eitem i gyd, gan gynnwys "Gwylwyr y Glannau" 

a "man cyfarfod", yw'r rheswm.

Ar y cyfan roedd y cwestiynau'n deg a'r prawf yn weddol 

Iwyddiannus. Er hynny, mae rhaid cofio wrth lunio papurau yn y

dyfodol:

(i) Nad yw dysgwyr yn gyfarwydd iawn ag iaith y newyddion, ac

felly dylid osgoi defnyddio ymadroddion arbenigol ac

anghyfarwydd. 

(ii) Bod ffigurau a chwestiynau sydd yn dibynnu ar gofio

ffigurau neu dyddiadau yn annheg gan eu bod yn brawf ar

y cof yn hytrach na'r deall.
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(iii) Peidio a chamarwain y dysgwyr o safbwynt geiriad y 

cwestiwn.

Y Prawf Darllen a Deall

Pwrpas y prawf hwn oedd profi gallu'r ymgeiswyr i ddarllen 

darn o Gyraraeg ac ateb cwestiynau amlddewis ar y diwedd. Nid 

oedd rhaid iddynt ysgrifennu'r pum ateb felly. Cymerwyd y darn 

o nofel Gymraeg ond yr oedd wedi'i symleiddio i raddau.

Cafodd y prawf dderbyniad da gan bawb, er bod rhai o'r athrawon 

o'r farn y byddai'r iaith yn anghyfarwydd i blant ysgol. 0 

ganlyniad i'r arbrofi yn y dosbarth cytunaf a'r athrawon. Roedd y 

darn yn anodd ac yn aeddfed, ac wrth edrych yn ol roedd rhai o'r 

cwestiynau'n annheg hefyd. Gwers y prawf hwn, felly, oedd bod 

rhaid cymryd gofal mawr wrth ddewis darn addas ar gyfer arholiad 

a bod rhaid llunio'r atebion gyda mwy o ofal fyth.

Ymhlith yr atebion anghywir (gweler Atodiad 3) nae I(c) a 3(c) 

yn sefyll allan:

"Aeth i ddror ei ddesg i chwilio drwy'i lythyrau i edrych 

am ateb, ac fe'i cafodd yn y llythyr... 11

I. Sut daeth Menna ar draws y llythyr?

a. Pan oedd hi'n tacluso

b. Daeth y llythyr trwy'r post

c. Roedd ei gwr wedi'i adael ar y ddesg ar ddamwain

ch. Roedd hi'n chwilio amdano fo

d. Dangosodd ei gwr y Itythyr iddi

(ch) yw'r ateb cywir, ond gellir gweld sut mae'r dysgwyr wedi dewis 

(c). Roedd y llythyr YN y ddesg ac nid AR y ddesg, ac eto mae'n
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bosibl fod ei gwr wedi'i adael yn y ddesg ar ddamwain. Er y 

byddai rhywun oedd wedi darllen y darn yn ddigon gofalus yn 

gallu ateb yn gywir, byddai'n hawdd camddehongli neu gamddeall 

yr ateb.

Ceir yr un broblem gyda'r cwestiwn arall:

"Am fy mod i'n dy garu di, Menna."

"A sut y gelli di garu dwy?"

"Dydw i ddim yn earn Phyllis. Llythyr wedi'i sgrifennu

fis neu ddau'n ol oedd hwnna, a doeddwn i ddim yn

bwriadu'i bostio fo."

3. Beth oedd ymateb gwr Menna i'r ffaith ei bod hi'n gwybod am 

Phyllis?

a. dweud raai joe oedd y llythyr

b. dweud nad oedd e wedi gweld y llythyr o'r blaen 

c. cyfaddef ei fod e wedi'i sgrifennu a'i fod e'n caru Phyllis 

ch. gwrthod siarad am ei berthynas a Phyllis 

d. dweud ei fod e wedi sgrifennu'r llythyr ond ei fod yn 

golygu dim

Mae eisiau darllen y darn i gyd i ateb y cwestiwn yn gywir. Ar un 

olwg gallai (c) fod yn gywir. Mae Eric yn cyfaddef ei fod e wedi 

ysgrifennu'r llythyr, ond mae'n dweud yn glir hefyd ei fod e'n 

caru Menna ac nid Phyllis. Trwy gymysgu "hi" a "ti" mae'n hawdd 

i'r dysgwyr camddeall.

Er bod rhai problemau fel y rhain,at ei gilydd roedd y plant a'r 

oedolion wedi sgorio marciau uchel. Roeddynt wedi cael y darn 

yn ddiddorol ac roedd y eyniad o ddefnyddio darn o lyfr yn 

boblogaidd. Eto i gyd, mae rhaid cymryd gofal yn hyn o beth am ei 

bod hi'n bosibl bod rhai ymgeiswyr yn gyfarwydd a'r llyfr. Mae dau



anfantais yn gysylltiedig a hyn. Yn gyntaf, byddai'r rheini yn gallu 

ateb y cwestiynau'n hawdd heb ddarllen y darn; ac yn ail, wrth 

ddewis un darn byr o lyfr gallai'r un yrageiswyr golli marciau am 

ateb ar sail eu gwybodaeth o'r holl stori yn hytrach nag ateb ar 

sail y darn unigol. Roedd y prawf yn llwyddiannus o safbwynt ei 

ffurf, felly, ond o safbwynt ei gynnwys teimlwyd bod lie i wella.

Llenwi Bylchau

Yn y prawf hwn disgwylid i'r ymgeisydd gwblhau brawddeg drwy 

roi gair mewn bwlch. Pwrpas y prawf oedd mesur gwybodaeth yr 

ymgeisydd o batrymau'r iaith. Roedd hi'n bwysig arbrofi a'r plant 

ysgol yn hytrach na'r oedolion y tro hwn er mwyn safoni gwaith 

ysgrifenedig y plant. Disgwylid i'r oedolion fod yn gyfarwydd a'r 

patrymau a'r ffurfiau a brofwyd yn y cwestiynau ac roedd rhaid 

sicrhau bod y plant wedi cyrraedd yr un safon er mwyn i'r arholiad 

fod yn cyfateb i Safon 03.

Roedd I? o blant wedi sefyll y prawf mewn dwy ysgol. Eu marciau 

ar gyfartaledd oedd II.2 a Ik.k. Nodwyd problemau arbennig yn y 

meysydd canlynol:

(a) Welais i ____ fe neithiwr. (I^f yn anghywir)

(b) Fe sgrifennais i ____ nhw ddoe. (12 yn anghywir)

(c) Oes hiraeth ____ chi? (7 yn anghywir)

(f) Mae'r dyn yna yn chwarae ____ Gymru. (9 yn anghywir)

(g) Fe aethon nhw ____ gilydd. (8 yn anghywir)

(1) ____ di symud, os gweli di'n dda? (9 yn anghywir)

(m) Fe ____ "David Copperfield" ei sgrifennu gan Dickens.

(8 yn anghywir) 

(o) Pwy ____ car coch? (15 yn anghywir)
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Roedd llawer o gamgymeriadau sillafu ond nid oedd y dysgwyr 

wedi colli marciau am y rheiny y trd hwn. Mae'r uchod yn dangos 

pa bwyntiau iaith oedd yn rhoi trafferth i'r plant, ond at ei 

gilydd roedd y canlyniadau'n dda. Roedd yr athrawon a'r plant yn 

fodlon ar natur a safon y prawf.

Casgliadau

Ar sail ymateb yr ymgeiswyr (plant ac oedolion) a'r athrawon, 

penderfynwyd llunio papur arholiad arbrofol. Ni wnaed unrhyw 

newidiadau mawr i ffurf y papur, ond roedd trafodaeth ar nifer o 

bwyntiau diddorol a godwyd yn sgil yr arbrofi.

Yn gyntaf, o safbwynt y profion Gwrando a Deall, roedd rhai yn 

teimlo bod y prawf cyntaf yn rhy hawdd. Er pwysleisio'r angen 

i gadw'r ddau brawf cyntaf yn syml i wrthbwyso anhawster y trydydd 

darn, penderfynwyd gwneud y prawf cyntaf o'r un safon a'r ail. Wrth 

drafod Penawdau'r Newyddion, roedd yr athrawon a'r ymgeiswyr yn 

canmol y prawf er bod rhai wedi'i gael ychydig yn rhy anodd. Mewn 

dwy ysgol roedd yr athrawon wedi caniatau i'r plant ysgrifennu wrth 

wrando ar y tap yr ail dro, ac er na fyddai hynny'n dderbyniol yn 

yr arholiad gallai ymgeiswyr ymbaratoi cyn arholiad i fod yn fwy 

cyfarwydd ag iaith y newyddion. Roedd y ddau grwp yn Aberystwyth yn 

eu tymor cyntaf ac felly nid oeddynt wedi ceisio'r prawf hwn o 

gwbl ond roeddynt o'r farn y byddai prawf o'r fath yn ddefnyddiol 

ac yn yraarferol iawn iddynt.

Er hynny, roedd rhai ar y Panel yn poeni o hyd am natur y prawf. 

Hae'n anodd cofio manylion ar ol gwrando ar ddeg pennawd gwahanol ac 

yn eu dosbarthiadau roedd rhai athrawon wedi dod o hyd i broblemau
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cofio yn hytrach na deall. Er bod peth anghytundeb ar y pwynt, er 

mwyn sicrhau na fyddai'r prawf yn annheg penderfynwyd chwarae un 

pennawd ar y tro ar y tap a rhoi cyfle i'r ymgeiswyr ateb y 

cwestiwn perthnasol ar oleiglywed. Gellid chwarae'r penawdau i gyd 

ar ddiwedd y prawf.

0 safbwynt iaith y profion uchod, roedd yn aralwg na ellid newid 

iaith ffurfiol y newyddion am na fyddai'r prawf yn ddilys; ond wrth 

drafod y sgyrsiau roedd rhyw anesmwythder ynglyn a dysgwyr y Gogledd. 

Trafodwyd y posibilrwydd o gadw rhyw gydbwysedd rhwng ffurfiau'r 

De a ffurfiau'r Gogledd yn y ddwy sgwrs ond yn ymarferol byddai hyn 

yn anodd iawn ac yn annaturiol. Yn hytrach, ar gyfer yr arholiad 

penderfynwyd y byddai dwy fersiwn o'r tap yn cael eu cynhyrchu - un 

i'r De a'r Hall i'r Gogledd. Dylid cadw mor agos ag oedd yn bosibl i 

gynnwys gwreiddiol y sgwrs wrth baratoi'r naill neu'r Hall ond 

defnyddio ffurfiau derbyniol i athrawon a myfyrwyr y ddau ranbarth. 

Gan fod pobl y Gogledd yn dilyn cyrsiau arbennig, gwelwyd yr angen i 

osgoi rhai ffurfiau wrth lunio cwestiynau Llenwi Bylchau hefyd, er 

enghraifft:

a) defnyddio "rwy" yn He "rydw i".

b) defnyddio rhai priod ddulliau sydd yn defnyddio arddodiad gwahanol 

"ar", e.e. Mae annwyd arnaf/gen i.

c) Modd amodol y ferf "bod", 

ch) Ffurfiau'r dyfodol cryno. 

Yr Arholiad Prawf

Teimlwyd y byddai angen arholiad prawf i asesu llwyddiant y cynllun 

cyn ceisio ymgyrraedd at statws arholiad Safon Gyffredin Cyd-Bwyllgor 

Addysg Cyraru. Cytunodd y Cyd-Bwyllgor roi statws Tystysgrif yr Adran 

Gyraraeg i'r arholiad arbrofol hwn er mwyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus
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gael rhyw gydnabyddiaeth. Er mwyn cynnal yr arholiad hwn ym

Mehefin 1983, anfonwyd ffurflenni cais at nifer o ganolfannau

er mwyn i ddysgwyr eu dychwelyd erbyn 18 Chwefror 1983 yn unol

a rheolau Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru. Ar sail y ffurflenni cais,

penderfynwyd dewis 10 o fyfyrwyr o bob un o'r canolfannau a ganlyn

i sefyll yr arholiad:

Bangor

Aberystwyth

Abertawe

Caerdydd

Wrecsam

Y bwriad wrth wraidd dewis 50 o ddysgwyr trwy gyfrwng y ffurflen

gais oedd sicrhau croesdoriad da o safbwynt profiad, lefel a

chefndir. Penodwyd Mr. Cennard Davies yn Gadeirydd y Panel ac

aelodau eraill o'r Panel yn weinyddwyr yn y gwahanol ganolfannau.

Paratowyd papur arholiad (gweler Atodiad 4).
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ATODIAD I

PRAWF GWRANDO 1 (Cyfarfod yn y Dre - Sgwrs 1 ar y tap)

Nodiadau

1. Amgaeir teipysgrif o'r hyn a geir ar y tap. Ni ddylid, wrth 
reswm, ganiatau i'r ymgeiswyr weld y teipysgrif.

2. Dylid gweinyddu'r prawf gan ganiatau

a) munud i'r ymgeiswyr edrych ar y cwestiynau aml-ddewis (amgaeir 10 copi

b) munud iddynt wrando ar y tap

c) tri munud iddynt ateb y cwestiynau 

ch) munud iddynt ail wrando ar y darn

d) dau funud iddynt gywiro

Cyfanswm 8 munud

(i)



Cyfarfod yn y Dref (Rhan o'r Prawf gwrajido a Peall)

Si an: Mae'n ddrwg da fi, rydw i'n hwyr.

Elen: Paid a phoeni, dim ond pum munud yn 61 cyrhaeddais i.

Sian: Mae'n ddigon oer y bore 'ma.

Elen: Ydi'n wir. Sut mae'r gwr?

Sian: O dydi e, ddim yn dda iawn. Mae'r ffliw arno fe, rydw i'n
credu. Aeth e ddim i'r gwaith heddiw.

Elen: Ydi'r meddyg wedi galw?

Sian: Nac ydi , ond rydw i'nmynd i'w ffonio fe heno os na fydd
yn wel1.

Elen: Wel! Beth gawn ni? Coffi? 

Sian: le, coffi.

Elen: Dau goffi, os gwelwch yn dda. Wyt ti wedi prynu llawer
heddiw^Sian?

Rydw i wedi gwario llawer, ond dydw i ddim wedi prynu dim 
byd yn arbennig.

Mae'r* siop fara newydd yn siop dda. Est ti yno?

Naddo. Roeddwn i yn rhuthro y bore 'ma. Bydd rhaid i mi 
alw yn siop y cigydd cyn dal y bws adref hefyd.. Anghofiais i 
brynu'r cig eidion i ginio heno. Fydda i ddim yn hir.

El en . Wel! Mae digon o amser gyda ni, does dim bws am hanner awr
etc. Wyt ti eisiau cwpaned arall?

(ii)



1. Pa juor hlr y mae El en wedi bod yn aj-os?

a) *£ awr
b) awr
c) 5 munud
ch) '/^awr
d) 10 muJiud

Beth sy'n bod ar wr Slan?

a) pen tost
b) gwddw tost
c) peswch
ch) y ffliw
d) annwyd

3. Pryd bydd Sian yn galw'x meddyg?

a) bore fory
b) nos fory
c) y bore 'ma 
ch) yprynhawn 'ma
d) heno

Sut mae'r ddwy fenyv yn teithio adref?

a) ar y bws
b) mewn cax
c) cerdded
ch) jnewn tacsi
d) ax y tren

5. Beth mae'n rhaid i Sian hrynu cyn roynd adref?

a) wyau
b) bara
c) cig moch
ch) cig eidion
d) cig oen

(iii)



PRAHF GWRAKDO 2 (Cyfweliad am swydd - sgwrs 2 ar y tSp) 

Nodiadau.

1. Amgaeir teipysgrif o'r hyn a geir ar y tSp. Ni ddylid, wrth reswm, 

ganiatau i'r yrogeiswyr weld y teipysgrif.

2. Dylid gweinyddu'r prawf gan ganiatSu:-

(a) rounud i'r y^Dgeiswyr edrych ar y cwestiynau aral-ddewis 
(amgaeir 10 copi)

(b) munud iddynt wrando ar y tSp

(c) tri munud iddynt ateb y cwestiynau

(ch) munud iddynt ail wrando ar y darn

(d) dau funud iddynt gywiro

Cyfanswm - 8 munud

(iv)



Oyfweliad am swydd mewn Bane

Mr. Rees: Dewch i mewn. Nia Tamos, ie?

Nia Tomos: le.

Mr. Rees: lawn, John Rees ydw i, Rheolwr y Bane. ELsteddwch.

Nia: Diolch.

Mr. Rees: Nawr 'te, Miss Tomos, rydw i'n gveld ar eich ffurflen bod
chwe phwnc safon 'O 1 a dau bwnc safon 'A 1 gyda chi.

Nia: Oes. Fe wnes i safon 'A' mewn Hanes a Saesneg mewn dosbarth

nos ar 61 gadael yr ysgol.

Mr. Rees: Oeddech chi'n gweithio ar y pryd?

Nia: Oeddwn. Yn swyddfa Lewis y Cyfreithwyr yn y dref. Mae'r
Rheolwr wedi sgrifennu atoch chi rydw i'n meddwl?

Mr. Rees: Ydi. Fe adawoch chi'r swyddfa yro mis Mawrth ar 61 gweithio

yno am chwe mis.

Nia: Do, dim ond swydd dros dro oedd hi yn anffodus. Rydw i

wedi bod heb waith ers hynny.

Mr. Rees: Pa fath o brofiad sydd gyda chi o ddelio S phobl?

Nia: Wel, roedd pobl yn ffonio ac yn dod i mewn i'r swyddfa drwy'r

amser i weld Mr. Lewis.

Mr. Rees: Rydw i'n gweld.

(v)



1. Beth ydi swydd Mr Rees?

a) athro
b) clerc

c ) rheolwr
ch) prifathro
d) ysgrifennydd

2. Gwnaeth Kia safon 'A 1

a) eleni
b) llynedd
c) yn yr ysgol
ch) yn y coleg
d) yn y dosbarth nos

3. Ble 'roedd Nia wedi cael profiad o weithio?

a) yn swyddfa'r post
b) yn swyddfa Mr. Lewis
c) ttewn bane 
ch) mewn siop
d) yn swyddfa'r cyngor

4. AIL faint 'roedd hi'n gveithio yno?

a) blwyddyn
b) dwy flynedd
c) mis
ch) tri mis
d) chwe mis

5. Para gadawodd Nia'r swydd?

a) oherwydd ei bod wedi cael swydd arall

b) oherwydd ei bod hi eisiau astudio ar gyfer safon *A'

c) oherwydd taw swydd dros dro oedd hi

ch) oherwydd ei bod hi yn symud o'r ardal

d) oherwydd ei bod hi yn anhapus yn y gwaith

(vi)



PRAWF GWRANDO 3 (Eitemau Newyddion - Eitem 3 ar y tap)

Nodiadau

1. Amgaeir teipysgrif o'r hyn a geir ar y tSp. Ni ddylid, wrth reswm, 
ganiatdu i'r ymgeiswyr weld y teipysgrif.

2. Dylid gweinyddu'r prawf gan ganiatau:-

(a) dau funud i edrych ar y cwestiynau

(b) munud i wrando ar y darn

(c) chwe munud i ateb y cwestiynau

(ch) munud i wrando ar y darn

(d) dau funud i gywiro

Cyfanswm - 12 munud

(vii)



EITEH NEWYDDIQN (Rhan o'r Prawf Gwrando a Deall)

1. Mae'r Prif Weinidog yn ymweld 5 De Iwerddon heddiw i drafod problemau 
economaidd y Gogledd gydag aelodau o Lywodraeth y De.

2. Bydd dau gant o weithwyr ffatri GKN yng Nghaerdydd yn colli eu gwaith 
yrahen chwe mis pryd mae'r ffatri yn cau.

3. Mae morwyr dwy long ym mborthladd Caergybi yn gwrthod gweithio. Maen 
nhw'n protestio am fod un morwr wedi colli ei swydd.

4. Bydd pris olew yn codi o ddeg y cant ymhen tri mis.

5. Mae Heddlu Gogledd Iwerddon wedi llwyddo i ddiffodd bom a ddarganfuwyd 
mewn car yn Belfast y bore 'ma.

6. Mae Heddlu Glasgow yn chwilio am ddau ddyn a ladrataodd chwarter 
miliwn o bunnau o fane yn y ddinas.

7. Ymddangosodd gwraig tri deg oed o flaen Llys y Goron Caerfyrddin y 
bore 'ma, wedi'i chyhuddo o ladd ei gwr y mis Hydref diwethaf.

8. Gwnaeth tfin ddifrod gwerth deugain mil o bunnau i ffatri ger Rhydaman 
neithiwr. Credir mai diffyg yn y system drydan achosodd y tSn.

9. Bu farw gwi- ugain oed o Fangor mewn. damwain ger Aberystwyth neithiwr. 
Roedd y gwr yn teithio ar gefn beic modur.

10. Agorwyd canolfan newydd i Wylwyr y Glannau yn Abertawe yr wythnos 'ma. 
Costiodd y cynllun deugain mil o bunnau..

(viii)



1. Bydd y Prif Weinidog yn trafod _________ yn y Gogledd.

A. y gwasanaeth iechyd
B. y problemau tai
C. y sefyllfa ariannol
CH. y gwasanaethau cymdeithasol
D. yr heddlu

2. Bydd ffatri GKN yn cau ymhen __________.

A. blwyddyn
B. deg mis
C. wyth mis
CH. saith mis
D. llai na saith mis

3. Mae morwyr yng Nghaergybi yn __________.

A. cael eu diswyddo
B. cael mwy o gyflog
C. ar streic
CH. hwylio i Iwerddon yfory
D. gweithio'n galed

k. Bydd olew yn codi o ddeg y cant ___________.

A. yfory
B. ymhen tua 12 wythnos
C. yr wythnos nesaf
CH. ar yr ugeinfed o'r mis nesaf
D. y flwyddyn nesaf

5. Roedd bom mewn _________ yng Ngogledd Iwerddon.

A. modur
B. Hong
C. stafell
CH. bag
D. caban ffonio

6. Mae'r ddau ddyn yn Glasgow wedi lladrata _________.

A. £1,000 
B. £500 
C. £250 
CH. £250,000 
D. £1,900,000

7. Cyhuddwyd y wraig o flaen LLys y Goron o _________.

A. ladrata
B. yrru'n ddiofal
C. lofruddiaeth
CH. arswn
D. dwyll

8. Roedd y tan yn Rhydaman wedi'i achosi gan _________.

A. sigaret
B. ddarawain yn y gegin
C. ffrwydrad
CH. naa trydanol
D. beiriant diffygiol

9. Cafodd _____ person eu lladd ger Aberystwyth yn y ddamwain neithiwr,

A. pump
B* pedwar
C. tri
CH. dau
D. un , x

(ix)



10. Oaf odd _______ i Wylwyr y Glannau ei agor yr wythnos f ma.

A. ffordd
B. cronfa
C. man eyfarfod
CH. pare
D. pwll nofio

(x)



Y DARN DARLLEN A DEALL 15 munud

Y LLYTHYR

"Rwy'n meddwl 'mod i'n dechrau mynd yn hoff ohonot ti, Phyllis ...." 

Darllenodd Menna'r llythyr yn araf. "Rwy'n dy garu di ...." Llais niwrotig 

oedd y llais yna. Ond llais Eric hefyd. A merch o'r enw Phyllis oedd tu 61 

i'w eiriau! Roedd Menna'n teimlo'n falch ei bod hi wedi dod o hyd i'r drwg 

o'r diwedd. Roedd hi'n gwneud peth anonest yn darllen llythyr personol ei 

gwr, ond bellach doedd hynny ddim yn bwysig. Aeth i ddror 01 cick.sq i chwilio 

drwy'i lythyrau i edrych am ateb, ac fe'i cafodd yn y llythyr a oedd wedi'i 

gyfeirio i Phyllis. Rhoddodd ef yn 61 yn y dror, yn hapusach.

"Pwy ydi Phyllis, Eric?" gofynnodd Menna'r noson honno.

Cododd ei gwr ei ben i fyny'n sydyn, ac roedd ei wefusau'n crynu.

"Be wyt ti'n feddwl?"

"Pwy ydi'r Phyllis 'na rwyt ti'n sgrifennu ati? Rwyt ti'n gwbod be 1 rydw i'n

ei feddwl."

Trodd ei ben yn sydyn i gyfeiriad y dror.

"Un o'r rayfyrwyr."

"A pham na fuaset ti wedi son amdani wrtha 'i?"

"Am fy mod i'n dy garu di, Menna."

"A sut gelli di garu dwy?"

"Dydw i ddim yn caru Phyllis. Llythyr wedi'i sgrifennu fis neu ddau'n 61 oedd

hwnna, a doeddwn i ddim yn bwriadu'i bostio fo."

"Nag oeddet mae'n siwr. Mae'n debyg dy fod yn gwrthod dy gariad at y ferch yma er

mwyn ein priodas ni. Dramatig ofnadwy."

"Dydw i ddim yn caru Phyllis, -Menna; oes rhaid imi ddweud hynny eto?"

"Nag wyt ti? A chelwydd oedd y llythyr 'na felly?"

"Obsesiwn oedd o, Menna, ac mae'n rhaid iti gredu 'i fod o drosodd 'rwan."

Ond roedd hi wedi dod o hyd i ben llinyn a oedd yn mynd i ddod a hi at Eric yn 

y pendraw, ac roedd hi'n falch. Y peth nesa fyddai dilyn y mater yma er mwyn 

ceisio'i ddeall yn well.

(xi)



1. Sut daeth Menna ar draws y llythyr?

a) pan oedd hi'n tacluso
b) daeth y llythyr trwy'r post

c) roedd ei gwr wedi'i adael ar y ddesg ar ddarawain

ch) roedd hi'n edrych amdano fe

d) dangosoddd ei gwr y llythyr iddi

2. Sut roedd Menna 1 n teirolo ar 61 darllen y llythyr?

a) yn gas
b) yn drist
c) yn eiddigeddus
ch) yn falch
d) yn siomedig

3. Beth oedd ymateb gwr Menna i'r ffaith ei bod hi'n ywybod am Phyllis.?

a) dweud mai TOC oedd y llythyr
b) dweud nad oedd e wedi gweld y llythyr o'r blaen ien

c) cyfaddef ei fod e wedi'i sgrifennu a'i fod e'n caru Phyllis

ch) gwrthod siarad am ei berthynas a Phyllis

d) dweud ei fod e wedi sgrifennu'r llythyr ond ei fod yn golygu dim

4. Pam doedd e ddim wedi son am Phyllis wrth Menna?

a) am ei fod e'n teimlo'n euog
b) am fod Menna'n adnabod Phyllis
c) am ei fod e ddim yn caru Phyllis

ch) am ei fod e ddim eisiau i Menna ei adael

d) am ei fod e'n caru'r ddwy

5. Sut roedd Menna'n teimlo ar 61 esboniad ei gwr?

a) roedd hi eisiau gwybod mwy am y mater

b) roedd hi eisiau anghofio'r llythyr

c) roedd hi'n ansicr
ch) roedd hi'n benderfynol o'i adael

d) roedd hi eisiau cwrdd a Phyllis

(xii)



Y PRAWF YSGRIFENNU

Nodiadau i'r Athro

1. Dylid caniatau lh awr ar gyfer y prawf hvm.

2. Ni ddylid caniatau defnyddio geriadur.

(xiii)



YSGRIFENNU IS awr

1. LLYTHYR

Sgrifennwch tua 100 o eiriau ar ffurf;-

Naill ai a) Llythyr i'r wasg yn son am safon y rhaglenni

Cyraraeg sy ar y teledu hcdd.iw.

Neu b) Llythyr at y Brifathrawes/Prifathro i esbonio para

roedd eich plentyn yn absennol o'r ysgol ddydd Llun.

Neu c) Llythyr at eich cynghorwr yn cwyno am gyflwr eich

ty cyngor.

Neu ch) Llythyr i'r siop lyfrau i archebu cylchgrawn a phapur

newydd Cymraeg, ac i drefnu amser i chi eu codi nhw 

a thalu aradanynt.

2. CYFANSODDIAD PERSONOL

Sgrifennwch tua 200 o eiriau ar ffurf:-

Naill ai a) Crynodeb o noson a gynhaliwyd yn yr ysgol gynradd

nos Sadwrn i'w chyhoeddi raewn Papur Bro.

Neu b) Traethawd byr o dan y teitl "Fy Mhlentyndod" ar

gyfer cystadleuaeth mewn Eisteddfod leol.

Neu c) Disgrifiad manwl o'ch ty a'ch ardal i gwmni sy'n

mynd i werthu eich ty ar eich rhan chi.

ch) Cymeradwyaeth i ffrind sy'n ceisio am swydd.

3. LLENWCH Y BYLCHAU

a) Welais i _______ fe neithiwr.

t>) Fe sgrifennais i _______ nhw ddoe.

c) Oes hiraeth ___________ cni?

ch) Fe es i ar y bws ond fe ________ e ar y tren.

d) Gadewch ________ nhw ddod.

e) Roeddwn i'n meddwl ________ Y ffilm yn dda.

(xiv)



f) Mae'r dyn yna yn chwarae ________ Gymru.

ff) Mae eisiau cot newydd _______ fe.

g) Fe aethon nhw ________ gilydd.

ng) Mae pen tost ___________ i.

h) ________ i i'r dafarn neithiwr.

i) ________ chi'r newyddion ar y radio y bore "ma?

j) ________ chi'r ffilm ar y teledu neithiwr?

I) ________ di symud, os gweli di'n dda?

II) _________ hi ddim yn y ty ar hyn o bryd.

ia) Fe _________ "David Copperfield" ei sgrifennu gan Dickens.

n) Pa ________ bell ydy America?

o) Pwy _______ car coch?

p) Mae'r fodrwy wedi _________ ei gwneud o aur.

(xv)
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1YSTYSGRIF ADRAN GYMRAEG CYD-BWYLLQOR ADDYSG CYMRU I OEDOLION MEHH CYMRABG FEL

AIL IAITK

PRAWF 1 

Y PRAWF GWRANDO A DEALL

Mae Mr Lewis, 
y swyddfa.

Mr Lewis:

Miss I fans: 

Mr Lewis: 

Miss Ifans:

Mr Lewis: 

Miss I fans: 

Mr Lewis: 

Miss Ifans:

Mr Lewis: 

Miss Ifans:

Mr Lewis: 

Miss Ifans:

Mr Lewis: 

Miss Ifans:

Mr Lewis:

DEIALOG 1 (B) 

y Pennaeth (the boss), a Miss Ifans yr ysgrifenyddes yn siarad yn

Itydach chi ddim wedi esbonio i mi eto para na wnaethoch chi 
orffen y gwaith 'na. Roeddwn i wedi gofyn i chi ei wneud o 
cyn i chi fynd adre neithiwr, Miss Ifans.

Ond, mi ges i alwad ffon bwysig .....

Pwysig. Does dim byd yn fwy pwysig na'ch gwaith chi.

Ond mam ffoniodd i ddweud bod 'nhad wedi cael damwain yn y
ffatri.

Oi Mae hynny'n wahanol. Ond wnaethoch chi ddim dweud wrtho 
i.

Ches i ddim cyfle i adael neges. Roedd rhaid i mi ruthro 
i'r ysbyty ar unwaith.

Mae'n ddrwg iawn gen i fy nod i wedi bod yn flin. Roedd 
gennych chi reswm da. Sut mae eich tad chi erbyn hyn?

Roedd o wedi torri ei law yn ddrwg hefo cyllell ac erbyn 
iddo gyrraedd yr ysbyty mae'n debyg ei fod wedi colli llawer 

o waed.

Wrth gwrs, roedd gwyr yr ambiwlans ar streic ddoe.

Oedden, a bo raid i reolwr y ffatri fynd a 'nhad i'r 
ysbyty yn ei gar. Ond mae o'n teimlo'n well heddiw.

Diolch am hynny. Mae'n ddrwg gen i nod i wedi siarad yn gas 
hefo chi. Oes rhywbeth y gallaf ei wneud i helpu?

Wel, mae o'n gorfod mynd nol i'r ysbyty eto y prynhawn 'ma 
er nwyn i'r meddyg edrych ar ei law.

Rydw i'n gweld.

lybed a fasai'n bosib i mi fynd adre am ddau o'r gloch i 
fynd a fo yn y car?

Wrth gwrs. Does dim eisiau i chi ddod n6l i'r swyddfa ar 
61 cinio. A chofiwch fi at eich tad.

92ch. (i)



TCSTYSGRIF ADRAN GYMRAEG CYD-3WYLD3OR ADDYSG CYMRU I OEDOUGN MEWN CYMRAEG FEL

AIL IAITH

PRAWF 1

Y PRAWF GWRANDO A DEALL 

PEIADOG 1 YN Y SWYDDFA

1. Pan aeth Mr Lewis y Pennaeth allan o'r swyddfa, beth ddigwyddodd?

a) Galvodd mam Miss I fans amdani.
b) Sgrifennodd mam Miss Ifans nodyn ati.
c) Ffoniodd rheolwr y ffatri.
ch) Cafodd Miss Ifans alwad ffon gan ei mam.
d) Anfonodd tad Miss Ifans neges o'r ffatri.

2. Pair, nad oedd Miss I fans wedi gadaei neces i Mr Lewis?

a) Roedd hi wedi anghofio.
b) Roedd rhaid iddi hi fynd yr. gyflym i'r ysbyty.
c) Doedd dim beiro ar gael ar y ddesg.
ch) Doedd hi ddiro eisiau gadael neges.
d) Roedd hi'n teimlo'n drist ar y pryd.

3. Roedd tad Miss Ifans

a) Wedi torri ei fraich.
b) Wedi torri ei law wrth drafod (to handle) gwydr.
c) Wedi torri ei law a chyllell.
ch) Wedi cwympo (syrthio) ar gyllell yr, y ffatri.
d) Wedi llosgi ei law.

4. Fe aeth e (Mi aeth o) i'r ysbyty

a) Yng nghar y rheolwr.
b) Yn yr ambiwlans.
c) Yng nghar gweithiwr arall.
ch) Yng nghar Miss Ifans.
d) Ar y bws.

5. Ar ddiwedd y ddeialog, ydy Mr Lewis

a) Yn teimlo'n grac (yn flin) iawn?
b) Yn teimlo'n hapus bod tad Miss Ifans yn yr ysbyty?
c) Yn teimlo y dylai fe (fo) gosbi Miss Ifans?
ch) Yn penderfynu anfon anrheg at Mr Ifans?
d) Yn ceisio helpu Miss Ifans?

JWYSIG

Enw: .............................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Canolf an: ...............•••••••••••••••••••••••••••'•""""""*"*"""""

(ii)
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AIL IAITH

PRAWF 1

Y PRAWF GWRANDO A DEALL

DEIALOG 2 (A)

.Mae Mr Jones mewn cyfweliad (an interview). Mae e'n cynnig am swydd yn y 
Comisiwn Coedwigaeth (the Forestry Commission). Yma, mae e'n siarad a'r 
Rheolwr.

Rheolwr: 

Mr Jones?

Rheolwr: 

Mr Jones:

Rheolwr: 

Mr Jones:

Rheolwr: 

Mr Jones:

Rheolwr: 

Mr Jones:

Rheolwr: 

Mr Jones:

Pair rydych chi wedi cynnig am y swydd 'ma Mr Jones?

Rydw i'n hoff iawn o weithio yn yr awyr agored ac rydw i am 
weithio raewn coedwig. Fe astudiais i goedwigaeth ym Mangor 
ac wrth gwrs rydw i eisiau aros yn y rhan yma o Gymru.

Rydw i'n deall bod gennych chi reswm arall dros aros hefyd.

Mae pawb yn gwybod am bawb yng Nghymru, mae'n amlwgl Rydw 
i'n bwriadu priodi a Chymraes cyn bo hir.

Ac yn aatariol, mae hi am aros yma.

Ydy, ac mae hi eisiau byw yn y wlad. Dywedais i wrthi hi am 
y try sy'n rrynd gyda'r swydd.

Mae e'n dy braf, ond mae e yng nghanol y wlad. Lie unig
iawn.

Does dim gwahaniaeth gan Cathrin a ir.innau o gwbl. Mae'n gas 
gan y ddau ohonon ni drefi mawr, ac rydw i'n clywed bod 
gardd fawr o gwmpas y ty hefyd.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn garddio?

Oes, siwr. Rydw i'n hoff iawn o dyfu llysiau, yn enwedig 
ceanin. Mae cystadleuaethiau tyfu cennin enfawr yn 
boblogaidd iawn yn y rhan o Loegr lie y ces i fy magu.

Ac mae pobl yn gallu ennill arian mawr yn y cystadleuaethau 
yn 61 pob son. Fuoch chi'n iwcus erioed?

Naddo, wir f ond mae 'nhad wedi ennill gwobrau mawr sawl 
gwaith. Mae e'n arddwr arbennig o dda.

(iii)
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AIL IAITH

PRAWF 1

Y PPAWF QWRANDO A DEALL 

DEIALOG 2 YN Y C'WWELIADf INTERVIEW)

1. Mae Mr Jones eisiau cael y swydd achos

a) Mae e(o) eisiau gweithio mewn swyddfa.
b) Mae e(o) yn Sais.
c) Mae e(o) yn hoffi gweithio allan.
ch) Mae e(o) newydd ddod i Gymru.
d) Mae e(o) eisiau byw inewn tref.

2. Mae Mr Jones

a) Yn rnynd i briodi cyn bo hir.
b) Newydd briodi.
c) Wedi priodi yn y coleg.
ch) Yn rnynd i briodi a Saesnes.
d) Yn bwriadu priodi ymhen blwyddyn neu ddwy.

3. Mae'r ty sy'n irynd gyda'r swydd

a) Yng nghanol y dref.
b) Yng nghanol y goedwig.
c) Mewn lie onig iawn.
ch) Mewn cyflwr drwg iawn.
d) Yn dy bach neb ardd.

4. Mae Mr Jones

a) Yn tyfu coed.
b) Yn tyfu blodau.
c) Yn tyfu ffrwythau.
ch) Yn tyfu un math o lysiau'n arbennig.
d) Yn tyfu moron.

5. Mae

a) Mr Jones wedi ennill cystadleuaeth arddio.
b) Tad Mr Jones wedi ennill un gystadleuaeth am dyfu cennin.
c) Mr Jones wedi ennill cwpan am dyfu coed,
ch) Cariad Mr Jones yn tyfu blodau.
d) Mae tad Mr Jones wedi ennill llawer o wobrau am dyfu cennin.

Enw .....
Carolfan.

(iv)



TYSTCSGRIF ADRAN GYMRABG CYD-3WLL3OR ADDYSG CYMRU I OEDOLIOH MEMN CYMRABG FEL

AIL IAITH

PRAWF 1

Y PRAWF QWRANDQ A DEALL 

DEIALOG 3 PENAWDAU'R NEWYDDION

1. Mae'r Prif Weinidog yn ymweld a Ffrainc heddiw i drafod problemau 
econonaidd.

2. Mae tri chant o weithwyr Ffatri Hoover ar streic am eu bod am gael ugain 
munud yn y bore yn lie chwarter awr i yfed eu te.

3. Dywedwyd bod costau byw gwledydd Prydain wedi codi o 10% yn ystod y chwe 
mis a aeth heibio.

4. Daeth Heddlu Lluridain o hyd i fora rrewn gwesty yn y ddinas ddoe.

5. Mae tim achub Eryri yn chwilio air, dri llanc o Loegr sydd ar goll yn y 
mynyddoedd er dydd lau.

6. Lladratawyd gemau gwerth £5000 o dy yng Mgwent dros y Sul. Roedd 
Mr Charles Huws, y perchennog, ar ei wyliau yn Sbaen.

7. Bu farw Lewis Edwards, y nofelydd Cymraeg, ddoe. Ef yw awdur "I'r 
Bryniau", nofel y mae S4C yn gwneud ffilm ohoni ar hyn o bryd.

8. Agorwyd slop fawr newydd yn Llanriannon ddoe gan yr actor enwog Sean 
Connery. Dyma'r tro cyntaf iddo ymweld a Gogledd Cymru.

9. Roedd bachgen a'i fam o flaen llys Cwmaeron ddoe, ar 61 gyrru car heb 
ddangos y llythyren "L".

10. Mewn gem rygbi gyffrous yng Nghaerdydd neithiwr, enillodd Abertawe Gwpan 
De Cymru trwy guro Caerdydd o 10 pwynt i 3.

(v)



TOSTySGRIF ADRAN GYMRABG CYD-BWYLLQOR ADDYSG CYMRU I OEDQLION MSWN CYMRAEG FEL

AIL IAITH

PRAWF 1

Y PRAWF GWRANDO A DEALL 

DEIALOG 3 PENAWEVAU'R NEWYDDION

a) Mae'r Prif Weinidog yn ymweld a Ffrainc heddiw i siarad am yr 

economi.
b) Mae'r Prif Weinidog yn ymweld a Ffrainc i drafod N.AiT.O..

c) Mae'r Prif Weinidog yno i drafod polislau tranor.

ch) Mae hi yno i wella cysylltiadau (improve relations) rhwng Ffrainc a 

Phrydain.
d) Mae hi yn Ffrainc i drafod problemau'r trydydd byd.

2. a) Mae'r gweithwyr eisiau liai o amser te.
b) Maen nhw eisiau amser i gael te yn y prynhawn.
c) Maen nhw eisiau pum munud arall i gael te yn y bore.

ch) Dydyn nhw ddim eisiau amser te.
d) Maen nhw'n credu bod gormcd. o amser i yfed te.

a) Mae costau byw yn mynd i lawr.
b) Does dim newid yng nghostau byw Prydain.
c) Maen nhw'n mesur costau dros flwyddyn.
ch) Dim ond oostau byw Cymru sy'n mynd i fyny.
d) Mae costau byw wedi mynd i fyny yn ystod y chwe mis diwethaf.

a) Roedd y bom mewn clwb nos.
b) Roedd y bom yng Ngogledd Lloegr.
c) Roedd y ban yn Ne Lloegr.
ch) Roedd y bom mewn garej.
d) Roedd y bom dan Bont Llundain.

5. a) Mae merched ar goll yn y Gogledd.
b) Mae tri Americanwr ar goll yn Eryri.
c) Mae tim achub o Loegr yn chwilio am bobl sydd ar goll ar y

mynyddoedd. 
ch) Mae tri Sais ar goll yn y Gogledd.
d) Mae'r llanciau ar goll ers tri mis.

(vi)



6. a) Cymerwyd y gemau tra roedd Mr Huws yn cysgu.
b) Lladratawyd y gemau yn y Gogledd.
c) Doedd Mr Huws ddim yno.
ch) Lladratawyd gwerth llai na £1000.
d) Roedd Mr Huws yn aros yng Nghaernarfon.

7. a) Bardd oedd Lewis Edwards.
b) Mae Lewis Edwards v*edi sgrifennu pantomeiin.
c) Bu farw Lewis Edwards flynyddoedd yn 61.
ch) Mae Lewis Edwards yn sgrifennu yn Saesneg.
d) Awdur oedd Lewis Edwards.

a) Mae Sean Connery yn dod i Ogledd Cymru yn ami.
b) Mae Llanriannon yn y Gogledd.
c) Siop fach oedd y siop agorwyd gan Sean Connery.
ch) Roedd Sean Connery yn Ne Cymru trwy'r dydd ddoe.
d) Siopwr enwog ydy Sean Connery.

9. a)
b)
c) 
ch)
d)

Roedd bachgen o flaen y llys ar 61 gyrru tractor trwy ffenest siop.
Roedd dau berson o flaen y llys.
Doedd y ddau o flaen y llys ddim yn nabod ei gilydd.
Roedd rhaid i'r fara fynd i'r carchar am again mlynedd.
Rydyn ni'n gwybod enwau'r bobl o flaen y llys.

10. a) Doedd y gem ddim yn dda iawn.
b) Collodd Abertawe.
c) Sgoriodd Caerdydd fwy o bwyntiau nag Abertawe.
ch) Roedd timau o'r De a'r 'Gogledd yn chwarae.
d) Roedd Caerdydd yn chwarae gartref.

PWSIG

Enw:

Canolfan:

(vii)
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AIL IAITH

PRAWF 2 

E&RLLEN A DEALL

awr

POMTYPRIDD

Ar 51 gweld y bont a'r farchnad troiais i rrewn i Bare Ynys Angharad. Yno, mae 
cofadail (a monument) brydferth o waith Syr W. Gosccmbe John i gofic awduron 
Hen Wlad fy NKadau. Sefais o flaen y ddau ffigur, un a thelyn yn ei law, a 

darllen yr ysgrifen ar y plac:

"Er cof am Evan James (1809 -1878) a'i fab James (1832 - I9C2), y tad
a'r rrab o Bontypridd".

Wedyn, es o'r pare i weld hen gartref y ddau - Ty'r Ffatri, ond roedd hwnnw
wedi cael ei dynnu i lawr flynyddoedd yn 61, a'r County Hotel sy'n sefyll ar
ei safle nawr yn Heol y Felin. Cafodd ein hanthan genedlaethol ei 'sgrifennu ym
1856, ac ym 1956, adeg dathlu'r canmlwyddiant (centenary) rtioddwyd plac ar
wal y gwesty yn dwetd mai "yma y bu fyw Evan a James James pan gyfansoddon nhw'r

anthem".

Yn 61 Taliesin, mab James, cyfansoddodd ei dad yr aiaw wrth gerdded ar lan 
Afon Rhondda un bore Sul yn lonawr 1856. Ar 61 dod adref gofynnodd i'w dad 
'sgrifennu geiriau gwladgarol (patriotic) i'w canu ar y don newydd. Cyn 

mynd i'w wely y noson honno roedd dau bennill yn barod. Yn ddiddorol iawn "Glan 
Rhondda" yv enw'r gan ar y oopi hynaf ohoni ond cyn bo hir daeth yn boblogaidd 

ledled (all over) Cyraru.

"0 bydded i'r hen iaith barhau"! Mae'r iaith yn ymladd am ei bywyd ym 
Mhontypridd y dyddiau hyn ac mae Ysgol Gymraeg Pont Sion Norton ac Uned 
Gymraeg Heol-y-Celyn wedi tyfu'n fawr iawn. Mae llawer itwy o blant yn siarad yn 
y dref nag y bu, ac raae'r Ysgol Gyfun Gymraeg ger Pontypridd, Ysgol Gyfun 
Rhydfelen wedi dod yn enwog drwy Gymru.

(viii)



1. Mae'r gofadail (a monument) i Evan a James James

a) Yng nghanol tref Pontypridd
b) Ar lan Afon Rhondda
c) Mewn pare
ch) 0 flaen y 'County Hotel'
d) Yn Heol y Felin

Jtoedd James James

a) Wedi marw o flaen Evan James
b) Yn ifancach (•um) nag Evan James
c) Yn dad i Evan James
ch) Wedi ei eni cyn Evan James
d) Yn ifancach (ion) nag Evan James pan fu farw ym 1902

Mae cartref Evan a James James

a) Wedi ei dynnu i lawr
b) Yn sefyll nawr yn Heol y Felin
c) Yn ymyl y "County Hotel'
ch) Mewn gwesty yn Heol y Felin
d) Ym Mharc Ynys Angharad

4. Cyfansoddodd James yr alaw

a) Gyda'r nos cyn mynd i'r gwely
D) Wrth iddo gerdded yng nghanol yr wythnos
c) Pan aeth i bysgota yn Afon Rhondda
ch) Wrth weithio yn Nhy'r Ffatri
d) Wrth iddo fynd am dro un bore Sul

5. Ym Mhontypridd heddiw

a) Does dim un plentyn yn derbyn addysg Gymraeg
b) Mae pawb yn gallu siarad Cymraeg
c) Mae pawb eisiau dysgu siarad Cymraeg
ch) Does neb yn cofio Evan a James James
d) Mae Ysgol Gymaeg, Uned Gymraeg ac Ysgol Gyfun Gymraeg yn yr ardal

(ix)
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PRWF 3

Y PAPUR YSGRTFEKEDIG 

U awr

Rhaid ateb pob cwestiwn.

1. LLYTHYTR BYR

Ysgnfennwch tua 100 o eiriau:

Naill ai a) Llythyr i bapur newydd yn canitol neu yn beirniadu

(to criticise) rhaglen a welsoch ar y teledu.

Neu b) Lythyr at brifathro ysgol eich plentyn yn gofyn 
am

ganiatad i fynd i drafod ei waith. ttodwch rai o'r 

pethau rydych yn poeni amdanyn nhw.

Neu c) Lythyr at y Rheolwr, Cwmni Gwyliau Gwynedd, Aber
madog

i rentu ty ar gyfer eich teulu. ttodwch,

i) pa fath o dy yr hoffech ei gael?

11) pa fath o ardal fyddai'n (fasai'n) apelio 

atoch?

Neu ch) Lythyr at y Curadur (the Curator) t Amgueddfa l-ferin

Sain Ffagan yn noli am swydd gofalwr (a caretake
r) 

yn un o'r tai. Dywedwch rywbeth amdanoch chi eich 

hun, a dywedwch pam rydych chi eisiau gweithio yn yr

Amgueddfa Werin.

2. YSGRIFENNU AMDANOCH CHI EICH HUN 

Ysgrifennwch tua 200 o eiriau: 

Naill ai a) Y Prawf Gyrru neu Fy Mhriodas.

b) "Pam rydw i'n hoffi'r ardal lie rydw i'n byw", ne
u 

"Pam nad ydw i'n hoffi'r ardal lie rydw i'nbyw".

c) "Hen bob!" neu "Pan oeddwn i yn yr ysgol".

(x)

(yn par./cont.)



ch) "Diwrnod i'w gofio".

3. LLENWCH Y BYLCHAU (GAPS)

1. R/dw i'n meddwl ei _______ hi'n rhy boeth i weithiol

2. Gobeithio y byddv*=h chi'n teimlo'n _______ yfory!

3. AtJas oedd y dyn _______ yn y byd.

4. Etywedodd yr athro fod rhaid i aelodau'r dosbarth helpu 
gilydd.

5. Pwy _______'r dyn tal sy'n sefyll ar y dde?

6. Dywedwch wrthyn ohw _______ fyndl

7. Rydw i eisiau llyfr _______ ddarllen.

8. Fe (Mi) glywais i fod hiraeth _______ hi am ei theulu.

9. Dydy Gareth ddim yn hoffi byw ar ei __________ ei hun.

10. Fi oedd yn gyntaf, Sian oedd yn _______, a Dewi oedd yn drydydd.

11. Ydych chi wedi clyved __________ f^w?

12. Pan welais i Jac a Jill, roedd y _______ ohonyn nhw ar y bryn.

13. Rydw i'n sicr _______ brawd Tom oedd y dyn.

14. Mae Elwyn yn nabod y dyn _______'n byw yn y ty 'ma.

15. Roedd y bechgyn yn credu eu _______ nhw'n ddiogel.

16. Mae e'n (o'n) galla rhedeg yn _______ na fi.

(xi)
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17. Fe (Mi) _______ y Hyfr ei ysgrifennu gan John Jones.

18. Pwy _______ y stori am y plismon ar y radio neithiwr?

19. Mae dau fachgen yn y llun. R/dw i'n nabod on ond pwy ydy'r

20. Maen nhw'n credu bod y _______ yn rhy fach ond mae'r lleill yn 
iawn.

FWYSIG 

Enw:

Canolfan:

(xii)



GOGLEDD
Y NEGESEUON FPON

Cyf arwydd iadau

1. Dylech fod nor naturiol ag y bo'n bosib ar y ff6n gan roi cyfle i 
bob ymgeisydd ymateb a chymryd nodiadau yn ystod y sgwrs.

2. Dylech sicrhau, ymlaen Haw, fod pob ymgeisydd yn deall fod ganddo'r 
hawl i gymryd nodiadau.

Neges 1 (a)

Helo, prynhawn da!

Wnewch chi roi neges i ......... os gwelwch chi'n dda?

Diolch. Mr Mostyn Davies, Rheolwr Bane y Midland yn Llandudno sy'n siarad. 
Mae tipyn o broblem wedi codi ac rydw i isio gweld .......... yn fy swyddfa.
A fasai'n bosib i chi ofyn iddo fo/hi fy ffonio i os gwelwch chi'n dda - y 
prynhawn 'ma os yn bosib, tua 4 o'r gloch?

Y rhif ydy Llandudno 50316. 

Neges 1 (b)

Helo, prynhawn da!

Wnewch chi roi neges i ......... os gwelwch chi'n dda?

Diolch. Ysgrifenyddes Mr Mostyn Davies, Rheolwr Bane y Midland yn Llandudno 
sy'n siarad. Mae tipyn o broblem wedi codi ac mae Mr Davies isio gweld 
.......... yn ei swyddfa. A fasai'n bosib i chi ofyn iddo fo/hi fy ffonio i
os gwelwch chi'n dda - y prynhawn 'ma os yn bosib, tua 4 o'r gloch?

Y rhif ydy Llandudno 50316. 

Neges 2

Helo, prynhawn da!

Wnewch chi roi neges i ......... os gwelwch chi'n dda?

Diolch. Mr Mathias/Mrs Mathias sy'n siarad o Siop Burtons yn y dref. Mae 
tipyn o broblem wedi codi ynglyn §'i siwt newydd, a bydd rhaid iddo fo 
ddod i mewn i'r siop eto. A fasai'n bosib i chi ofyn iddo fo fy ffonio i 
os gwelwch yn dda - bore fory os yn bosib, ar 61 9 o'r gloch?

Y rhif ydy 23860.
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Neges 3

Helo, prynhawn da!

Wnewch chi roi neges i ......... os gwelwch chi'n dda?

Diolch. Beti George/Hywel Gwynfryn sy'n siarad o'r BBC ym Mangor. 
Itydyn ni isio i ......... ddod i'r stiwdio i siarad am ei waith, bore
fory am 6.30 a.m.. A fasai'n bosib i chi ofyn iddo fo'n ffonio ni os 
•gwelwch yn dda, cyn gynted ag sy'n bosib?

Y rhif ydy Bangor 67803.
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YR ARHOLIAD PRAVF

Gweinyddu'r Arholiad

Bwriedid dethol croesdoriad o fyfyrwyr o safbwynt profiad, 

lefel a chefndir o bob un o'r canolfannau a ddewiswyd ar gyfer 

yr arholiad arbrofol. Dosbarthwyd ffurflenni cais pwrpasol a 

oedd yn gofyn am fanylion ynglyn a'r uchod a diddordebau'r 

dysgwyr. Paratowyd cyfarwyddiadau i athrawon ynglyn a natur yr 

arholiad a'r safon y disgwylid i'r yrageiswyr fod wedi'i chyrraedd 

(Atodiad I).

Derbyniwyd ffurflenni cais gan ddeuddeg o Fangor, deg 

o Wrecsara, pump o Landeilo, a saith o Gaerdydd. Roedd un ar byratheg 

o'r rheini yn ddynion , canran uchel o'i gymharu a'r nifer o 

fenywod a dynion a oedd yn dysgu Cymraeg yn ol yr holiadur. Trigai'r 

mwyafrif mewn ardaloedd Cymraeg, ac roedd nifer o fewnfudwyr o 

Saeson yn ogystal a Sbaenwr ac Americanes yn eu plith. Pobl ifainc 

a chanol oed oedd nifer fawr ohonynt, er bod ambell un hyn. 0 ran 

cefndir ieithyddol roeddent yn amrywio. Roedd rhai wedi bod yn 

dysgu Cymraeg mewn dosbarthiadau nos ers pedair blynedd ac eraill 

wedi bod ar gyrsiau dwys. Ond roedd pob un yn dderbyniol ei safon, 

hynny yw, roeddynt i gyd wedi derbyn rhyw 200 awr o hyfforddiant. 

Amrywiol iawn oedd eu diddordebau.

Am nad oedd gormod o ddysgwyr wedi ceisio, nid oedd angen dethol ymgeiswyr
 

a derbyniwyd pob un o'r 3*f. Teimlwyd bod croesdoriad gweddol gennym 

o safbwynt oedran a chefndir er nad oedd mor eang yn nhennau 

daearyddol ag yr oeddem wedi gobeithio. Er cyfleustra i'r dysgwyr, 

penderfynwyd cynnal yr arholiad yn y canolfannau canlynol:
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Coleg Technegol Gwynedd, Bangor.

Coleg Cartrefle, Wrecsam.

Ysgol Uwchradd Llandeilo.

Canolfan Itysgu'r Gymraeg i Oedolion Prifysgol Caerdydd.

Cynhaliwyd yr arholiad ddechrau mis Mehefin 1983, gydag aelodau 

Panel Itysgu'r Gyraraeg i Oedolion yn weinyddwyr. Ym mhob canolfan 

cynhaliwyd y profion i gyd o fewn yr un diwrnod.

Yn dilyn yr arholiad anfonwyd holiadur at bob un o'r yrageiswyr 

yn gofyn iddynt fynegi eu barn ar gynnwys a chynllun y profion. 

Pychwelwyd un ar ddeg o'r rhain. Gallwn edrych ar ymateb yr 

ymgeiswyr gan ystyried pob prawf yn ei dro.

Y Prawf Gwrando a Deall

Fel y gwelir yn Atodiad 2, sgoriwyd marciau uchel yn y ddwy ran 

gyntaf o'r prawf hwn, sef y darnau ymgomiol, er bod pump o'r 

ymgeiswyr yn dweud ei bod hi'n anodd gwahaniaethu rhwng yr atebion 

aml-ddewis weithiau. Cwynodd un fod y sgyrsiau eu hunain yn rhy 

debyg i'w gilydd.

Wrth edrych ar y marciau'n fanwl, gellir gweld y cwestiynau 

unigol sydd wedi achosi problemau, a'r rheswm pam roedd hyn wedi 

digwydd mewn rhai achosion. Er enghraifft, cymerer cwestiwn I yn y 

sgwrs gyntaf:

I. Pan aeth Mr. Lewis y Pennaeth allan o'r swyddfa, beth 

ddigwyddodd?

(a) Galwodd mam Miss Ifans amdani.

(ch) Cafodd Miss Ifans alwad ffon gan ei mam.

Yr ail yw'r ateb cywir (ch), ond roedd llawer wedi dewis (a). Dengys 

anawsterau wrth wahaniaethu rhwng "galw an" a "cael galwad ff6n". 

Mae'n glir o'r sgwrs fod mam Miss Ifans wedi ffonio'r swyddfa ac



raae'n debyg fod rhai o'r dysgwyr wedi cysylltu'r gair "galw" a 

galwad ffon ac wedi nodi'r ateb hwnnw o ganlyniad. Dylent fod wedi 

gweld yr ateb cywir wrth ddarllen yr atebion i gyd yn fanwl.

Yn y trydydd darn, sef penawdau'r newyddion, roedd ystod y 

marciau'n fawr. Yr unig gwyn a gafwyd gan yr yrageiswyr y tro hwn oedd 

nad oedd digon o araser ganddynt i ddarllen y cwestiynau cyn clywed y 

tap. Mae'n aralwg eu bod nhw'n cael y prawf hwn yn anos na'r lleill 

oherwydd nad oeddent mor gyfarwydd ag iaith y newyddion. Gwelir 

patrwra yn yr atebion anghywir a gellir esbonio rhai o'r camgymeriadau'n 

hawdd. Er enghraifft, mewn rhai achosion pan nad oedd y dysgwyr wedi 

deall y pennawd yn iawn roeddynt yn chwilio am yr un geiriau yn yr 

ateb ag oedd yn y pennawd hwnnw:

5. Mae tim achub Eryri yn chwilio am dri llanc o Loegr sydd ar goll 

yn y mynyddoedd er dydd lau.

(c) Mae tim achub o Loegr yn chwilio am bobl sydd ar goll yn y 

mynyddoedd.

(ch) Mae tri Sais ar goll yn y Gogledd.

(ch) yw'r ateb cywir ond dewisodd tri ar ddeg o'r ymgeiswyr (c). Roeddent 

yn cofio clywed y gair "Lloegr" ac o ganlyniad yn dewis yr ateb a'r gair 

hwnnw ynddo. Gwelwyd hyn yn digwydd pan arbrofwyd a phapurau prawf yn 

1980 a'r modd y bydd dysgwyr yn ymateb yn yr un ffordd i swn tebyg rhai 

o'r geiriau.

Mae marciau'r profion Gwrando a Deall yn adlewyrchu'r pwyslais ar 

waith llafar yn y dosbarth. Roedd marciau uchel y ddwy sgwrs yn dangos 

bod y myfyrwyr wedi cyrraedd y safon ddisgwyliedig mewn iaith ymgoraiol 

ond cafwyd bod y trydydd darn yn didoli'r gwych a'r gwachul. Roedd 

rhai aelodau o'r Panel yng Nghyd-Bwyllgor Addysg Cymru wedi
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mynegi peth pryder ynglyn a'r marciau uchel, ac roedd trafodaeth

ar safon y sgyrsiau rhag ofn eu bod yn rhy hawdd. Teimlwyd nad

oeddynt,a chadarnhawyd ein hegwyddor o basic pob ymgeisydd a oedd

wedi cyrraedd y nod. Roedd eafon y ddwy ran gyntaf yn iawn ac roedd

yr ymgeiswyr yn dda, felly roedd llawer ohonynt wedi pasio. Roedd

rhaid cofio fod athrawon wedi dewis eu myfyrwyr gorau ar gyfer yr

arholiad, a bod rhai o'r dysgwyr wedi bod yn dysgu'r iaith era

blynyddoedd ac felly wedi cael llawer mwy na dau gan awr o ddysgu.

Hwn oedd y cyfle cyntaf iddynt sefyll arholiad a oedd wedi'i lunio'n arbennig

ar eu cyfer, ac felly roedd yn naturiol disgwyl ymgeiswyr o safon

uchel. Am yr un rhesymau, penderfynwyd cadw at ffurf wreiddiol y

cwestiynau sef atebion aml-ddewis ond i gadw sylwadau rhai o'r

dysgwyr mewn cof ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Y Prawf Darllen a Deall

Yn y darn hwn hefyd roedd mwyafrif yr ymgeiswyr wedi sgorio'n 

uchel, gyda 25 yn ennill marciau llawn. Unwaith eto, gellir 

priodoli'r marciau uchel hynny i ganran y "dysgwyr profiadol" a 

oedd yn sefyll yr arholiad. Yn y dyfodol gellir disgwyl darlun 

gwahanol ac felly roedd yn bwysig i beidio a gwneud unrhyw brawf yn 

sylweddol anos oherwydd marciau uchel y flwyddyn gyntaf. Er y 

gellir dweud i raddau fod yr arholiad prawf yn annibynadwy yn hyn 

o beth, roedd e'n dangos mannau gwan yn ogystal a rhinweddau'r 

papur. Er enghraifft, roedd tri o'r ymgeiswyr o'r farn y dylid 

clustnodi llai o amser i'r prawf hwn, ond mae'n amlwg eu bod wedi 

cael y prawf yn hawdd ac wedi'i gwblhau'n gyflym. Ni ellir cyraryd 

hyn yn sail i newid ffurf y prawf gan fod rhaid ystyried yr ymgeiswyr 

gwannach sydd eisiau mwy o amser. At el gilydd r*edd yr ymgeiswyr a'r



gweinyddwyr yn fodlon ar y prawf hwn, a'r unig gwestiwn unigol a 

oedd wedi achosi unrhyw broblemau oedd cwestiwn *f. Hyd y gellir 

barnu, esgeulustod ar ran yr yrageiswyr oedd yr unig esboniad am 

y gwallau hyn.

Y Prawf Ysgrifenedig 

(i) Yr Ysgrif

Roedd y profion ysgrifenedig yn rhoi cyfle i'r arholwr ddidoli'r 

ymgeiswyr. Roedd hi'n amlwg y byddai mwy o broblemau yn gysylltiedig 

a phrawf ysgrifenedig gan fod y dysgwyr wedi canolbwyntio ar waith 

llafar yn eu dosbarthiadau, ond mae pwyslais y raarciau hefyd yn 

adlewyrchu hyn. Roedd gwaith ysgrifenedig y goreuon yn y prawf yn 

ddiddorol ac o safon uchel ac er bod tri o'r ymgeiswyr yn dweud yr 

hoffent weld mwy o ddewis teitlau, at ei gilydd, roeddynt yn fodlon 

ar y cynnwys. Yn ddiddorol, roedd y mwyafrif helaeth wedi dewis 

ysgrifennu ar "Pam rydw i'n hoffi'r ardal lie rydw i'n byw". Roedd 

hwn, wrth gwrs, yn bwnc y byddent yn eithaf cyfarwydd a fe, ac yn 

ogystal, nid oedd rhaid iddynt ddefnyddio ond yr amser presennol.

Roedd un mater arall a oedd wedi poeni'r ymgeiswyr a'r 

gweinyddwyr, sef bod y teitl olaf ar y tudalen nesaf ac roedd nifer 

ohonynt wedi'i golli. Mater cynllunio'r papur ydy hyn, ond mae'n 

bwynt pwysig i'w nodi.

(ii) Y Llythyr

Unwaith eto roedd rhai eisiau gweld mwy o ddewis teitlau. Nid 

oedd yr un ymgeisydd wedi dewis (ch) sef llythyr at Guradur Amgueddfa 

Werin Cyraru yn ceisio am swydd, efallai am nad oeddynt yn teimlo y 

byddent yn debygol o geisio am swydd lie y byddai rhaid iddynt siarad 

Cymraeg. Roedd yr ymgeiswyr yn gytun fod y prawf yn ddefnyddiol.
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Er bod y cyfarwyddiadau'n glir, nid oedd rhai wedi ysgrifennu eu 

cyfeiriad ar ben y llythyr ac o ganlyniad roeddynt wedi colli banner 

marc. Roedd rhai yn cwyno eto fod gormod o ameer wedi'i glustnodi 

i'r prawf a chododd un ymgeisydd y pwynt ei fod yn afresymol 

clustnodi awr a hanner i brawf a oedd end yn werth pump ar hugain y 

cant o'r marciau, sef cyfanswm raarciau y prawf ysgrifenedig i gyd. 

Trafodwyd y mater eto yng nghyfarfod y Panel a daeth yr aelodau i'r 

casgliadau canlynol. Yn gyntaf, er mwyn bod yn deg a phawb roedd rhaid 

cadw at yr amser penodedig gwreiddiol. Yn ail, penderfynwyd ar 

ddosbarthiad y marciau ar ol trafodaethau hir a manwl ar natur y dysgu 

ac anghenion y bobl sydd yn dysgu Cymraeg. Nid oedd ar y Panel eisiau 

newid y pwyslais, ac er bod cyn lleied o'r marciau wedi'u clustnodi i'r 

prawf ysgrifenedig, byddai'n afresymol cael prawf byrrach. Ni fyddai 

hynny yn brawf gwerthfawr o allu'r ymgeiswyr, ac wedi'r cyfan, er bod 

y llythyr yn gallu bod yn fyr, mae rhywun yn treulio rhyw hanner awr yn 

ei ysgrifennu.

(iii) Llenwi Bylchau

Am fod y brawddegau'n profi gwybodaeth o gystrawennau gwahanol, 

rhagenwau a geirfa, roedd rhaid i'r ymgeiswyr ddibynnu'n llwyr ar eu 

gwybodaeth eu hunain i ateb y cwestiynau amrywiol. Roedd y prawf, o 

ganlyniad^yn gwahanu'r defaid oddi wrth y geifr. Roedd patrymau 

pendant i'w gweld yn yr atebion, ac roedd hi'n bosibl ,felly, weld 

gwendidau'r dysgwyr. Er enghraifft, gyda'r rhagenwau raewnol: 

k. Dywedodd yr athro fod rhaid i aelodau'r dosbarth helpu____gilydd. 

"eu" oedd ateb un ar ddeg o'r ymgeiswyr. 

7. Rydw i eisiau llyfr ____ ddarllen. 

"i" oedd ateb pump ar hugain.
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Sylwyd ar broblemau gydag arddodiaid, er enghraifft: 

6. Dywedwch wrthyn nhw ______ fynd! 

"i" oedd ateb dau ar bymtheg. 

A dylanwad y Saesneg:

19. Mae dau fachgen yn y llun. Itydw i'n adnabod hwn ond pwy 

ydy'r ____?

"arall" oedd ateb un ar ddeg o'r ymgeiswyr, sydd yn dangos eu bod 

nhw'n meddwl am "other" yn Saesneg.

Gyda'r cwestiwn hwn roedd cwynion ynglyn ag amser eto, ond y 

tro hwn roedd rhai ymgeiswyr yn dweud nad oedd digon o amser ganddynt. 

Mae'n ymddangos eu bod nhw'n meddwl fod y prawf hwn yn edrych yn haws na'r 

lleill ac o ganlyniad roeddynt wedi'i adael tan y diwedd a threulio 

gormod o amser ar y cwestiynau cyntaf. Erbyn hynny roedd hi'n amlwg nad 

oedd y prawf mor hawdd a'r disgwyl ac roeddynt yn rhuthro i'w orffen.Nid oedd 

pob un wedi'i orffen.

Y Prawf Llafar : Y Cyfweliad

Er i wyth o'r ymgeiswyr a ddychwelodd yr holiadur ddweud eu bod 

nhw'n nerfus iawn yn ystod y cyfweliad, roedd y mwyafrif yn swnio'n 

weddol gartrefol wrth sgwrsio a'r arholwyr ar y tapiau. Roedd rhai 

o'u sylwadau'n bwysig:

(i) Bod y prawf (neu unrhyw brawf o'r math hwn) yn afreal. 

Mae hyn yn wir, wrth gwrs, ond yr unig beth y gellir ei wneud yw 

ceisio cynnal sgwrs mor naturiol ag sy'n bosibl. Roedd rhai o'r 

gweinyddwyr hefyd yn athrawon yr ymgeiswyr ac mae'n bosibl fod hyn 

wedi gwneud y prawf yn fwy afreal fyth. Mae'n anodd noli ar sail gwir 

chwilfrydedd am deulu a gwaith rhywun rydych ei adnabod yn dda.
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(ii) Bod y cyfweliad yn rhy hir.

Dim ond un ymgeisydd a ddywedodd hyn ac mae'n debyg ei fod e wedi 

ei chael hi'n anodd yralacio a sgwrsio'n naturiol a'r gweinyddwr. Yn 

wir, roedd rhai yn synnu pa mor gyflym yr oedd yr amser yn mynd. 

(iii) Bod yr yrageiswyr yn ymwybodol o'r tap ac o ganlyniad yn

siarad a'r tap.

Mae hyn yn mynd i fod yn broblem, ac yn anffodus nid oes llawer y 

gellir ei wneud amdano. I sicrhau tegwch mae rhaid recordio'r 

cyfweliadau.

(iv) Bod yr ymgeiswyr yn disgwyl i'r ffon ganu drwy'r araser. 

(v) Y dylai'r neges ffon fod yn brawf ar wahan. 

Mae'r ddau bwynt uchod yn gysylltiedig. Gan fod yr ymgeiswyr yn 

gwybod y byddai'r ffon yn canu rywbryd yn ystod y cyfweliad, ac o 

ganlyniad yn aros iddo wneud hynny, nid oeddynt yn gallu canolbwyntio 

ar y sgwrs. Roedd yn bosibl dirnad hyn wrth wrando ar y tapiau. Roedd 

y rhyddhad yn lleisiau'r ymgeiswyr yn glywadwy ar 61 derbyn y neges 

ffon a'i drosglwyddo. Felly mae dadl o blaid ei chael ar ddechrau'r 

cyfweliad. Ni welwyd bod cael prawf ar wahan yn ateb gan fod yr 

ymgeiswyr yn debygol o fod yn fwy nerfus wrth aros am brawf felly ac 

yn ymarferol byddai'n anodd newid y drefn bresennol mewn unrhyw fodd. 

Er hynny, cadwyd y sylwadau mewn cof. 

(vi) Dylid defnyddio mwy nag un gweinyddwr i sgwrsio a'r ymgeiswyr

yn eu tro.

Y broblem gyda hyn yw cadw'r prawf yn ddi-dor. Pe byddai mwy nag un 

gweinyddwr yn cynnal cyfweliad ag ymgeisydd, yn enwedig os nad 

oedd yr ymgeisydd yn ei adnabod, byddai rhaid ailadrodd pethau a 

thorri ar draws agwrs yn ei chanol o bosibl. Mae'n amlwg o'r tapiau
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fod yr ymgeiswyr yn ymlacio ar 6l rhyw bum munud a dechrau meithrin 

rhyw berthynas 3'r gweinyddwr. Gellir dweud yr un peth am y gweinyddwyr 

yn ogystal. Byddai'n anfanteisiol defnyddio mwy nag un felly ac 

raae'n debyg fod yr yrageiswyr sydd wedi awgrymu hyn wedi bod yn 

anfodlon ar eu gweinyddwyr beth bynnag a dyna'r rheswm am eu cwyn.

Er bod ffurf y prawf yn aros fel y mae, felly, roedd awgrymiadau'r 

dysgwyr yn rhoi cyfle i'r Panel drafod neu aildrafod rhai pwyntiau 

yn sgil yr arholiad. Ac ar y cyfan cafwyd bod y prawf yn foddhaol. Roedd 

y gweinyddwyr wedi'i fwynh.au, ac roedd yr ymgeiswyr yn ei gael yn 

ddiddorol ac yn ddefnyddiol, yn enwedig y neges ffon. Dim ond un neu 

ddau o'r dysgwyr a oedd wedi dod a llun neu wrthrych i raewn i'r 

cyfweliad ond roedd hyn wedi gweithio'n dda iawn. Roedd hi'n hwyluso 

rhediad y sgwrs ac roedd yn rhoi cyfle i'r ymgeiswyr drafod rhywbeth 

o'u dewis eu hunain. Penderfynwyd y dylid argymell cadw hyn eto yn 

y dyfodol.

0 safbwynt ansawdd iaith y cyfweliadau, roedd yn ddiddorol sylwi 

ar y tebygrwydd rhwng rhai o gamgymeriadau yr oedd yr ymgeiswyr 

wedi'u gwneud a'r hyn yr oedd cyn-Wlpanwyr Bangor yn ei ddweud, sef 

eu bod nhw'n canolbwyntio gyraaint ar y cwestiwn ac yn poeni am ei 

ddeall nes eu bod o ganlyniad yn dod at yr ateb gan ailadrodd rhan 

o'r cwestiwn. Er enghraifft:

"Oes plant 'da chi?"

"Oes, mae un plant da chi".

Roedd hyn yn digwydd yn ami, yn enwedig ar ddechrau'r sgwrs yn yr 

arholiad prawf a'r flwyddyn wedyn. Roedd rhywbeth arall yn amlwg 

hefyd. Wrth ymateb i gwestiynau fel yr un uchod, roedd yr ymgeiswyr 

yn meddwl yn fecanyddol, bron. Pan oedd y cwestiwn wedi'i ofyn mewn
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modd gwahanol roedd yr ymateb yn llawer gwell ac yn fwy naturiol. 

Marcio

Roedd y sustem farcio wedi gweithio'n foddhaol. Mewn un neu ddau 

o achosion yn unig roedd anghytundeb rhwng y prif arholwr a'r 

gweinyddwr o safbwynt y marc argraff. Nid oedd unrhyw broblemau yn 

y profion ysgrifenedig.

Gan fod rhai o'r gweinyddwyr eleni hefyd yn athrawon ar yr 

ymgeiswyr, roedd trafodaeth ar rol yr athrawon yn yr arholiad. Mae'n 

anodd gwneud asesiad gwrthrychol ar un gwrandawiad, ac er bod yr 

yrageiswyr yn cael eu marcio ar eu perfformiad ar y diwrnod, teimlwyd 

y byddai'n fantais cael sylwadau'r athrawon. Yn ogystal penderfynwyd ar 

gyfer y fIwyddyn ganlynol y dylid gofyn i bob athro/athrawes gyflwyno 

marc argraff (A-D) ar gyraeddiadau llafar eu hymgeiswyr. Byddai hyn o 

gymorth wrth benderfynu ar achosion anodd pe bai rhyw anghytundeb rhwng 

y gweinyddwyr a'r prif arholwr.

Roedd bron pob ymgeisydd wedi ennill narciau llawn wrth drosglwyddo'r 

neges ffon, a gwelwyd bod angen ailystyried narcio'r prawf. Er nad oedd 

awydd ei farcio ar sail cywirdeb yr iaith yn unig, teiralwyd y dylid rhoi 

rawy o bwyslais ar yr iaith. Wedi'r cyfan, gallai ymgeisydd ailadrodd 

enw, dyddiad a rhif heb ffurfio brawddeg o gwbl, ac nid yw hwnnw yn 

brawf boddhaol o'r gallu i drosglwyddo neges.

Dim ond tri ymgeisydd a fethodd yr arholiad arbrofol. Y canlyniadau 

terfynol oedd:

Gradd A 10 (29-W 

Gradd B 8 (23-5*) 

Gradd C 13 (38.2#) 

Gradd CH(methu) 3 (8.8#)

Roedd ystod dosbarthiad y graddau'n iawn, felly. Er bod y rhan fwyaf yn 

llwyddo, dengys amrediad y graddau nad oedd yr arholiad yn rhy hawdd nac

yn rhy anodd.
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ATODIAD I

Y PRAWF GWRAKDO A DEALL

1. Disgwylir i ymgeiswyr ateb cwestiynau <irr;lddewis yn seiliedig 

ar dri darn a gyflwynir idao naill ai mewn labordy iaith neu 

mewn ystafell addas ar gyfer y gwaith.

2. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod safon y cyflwyniad yn uchel 

ac yn addas ar gyfer oedolion.

3. Bydd dau o'r darnau gwranco yn sgyrsiau byrion rhwng dau

gymeriad. Y mae caset ar gael o'r swyddfa hon a fydd yn rhoi 

cyfarwyddyd i'r athrawon ynglyn S lefel yr iaith yn y prawf

hwn .

4. Bydd y trydydd darn yn gasgliad o ddeg o benawdau newyddion.

Dylid sicrhau felly bod yr ymgeiswyr yn gyfarwydd a" ' r maes hwn

5. Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod y darnau ymgomiol yn 

leithyddol addas ar gyfer yr ymgeiswyr.
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Y PRAWF DARLLEN A DEALL

1. Rhoddir un darn darllen a cleall a bydd disgv/yl i fyfyrwyr 

ateb cwestiynau ami ddewis yn seiliedig ar y darn.

2. Ni chaniateir defnyddio geiriadur yn y prawf hwn.

3. Yn fras, bydd lefel y Gymraeg yn y darn a roddir yn adlewyrchu'r 

math ar iaith a geir yn y cyfrolau a ganlyn:

Dial Dau Ivor Owen
Dechrau Dysgu R. Maldwyn Jones
Four Stories for Welsh
Learners Ivor Owen
Y Dyn yn y Tren Megan Tudur
Mwg yn y Glyn Ivor Owen
Y Dychryn Ifor Wyn Williams
Ifor Bach Ivor Owen
Siop Gwalia Ivor Owen
Noson ym Mis Medi Ivor Owen
Seimon Prys Ditectif Ivor Owen
Y Ferch o Ballymoy Ivor Owen
Y Mabinogi i Ddysgwyr Alun Evans

4. Ni fydd disgwyl i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd ag unrhyw lyfr

penodol er y dylid eu cymelli ddarllen yn rheolaidd, wrth reswm.

(ii)



Y PRAWF YSGRIFENEDIG

1. Cynigir 25% o farciau terfynol yr arholia'd ar gyfer y prawf hwn,

2. Bydd y prawf ar ffurf papur ysgrifenedig a chaniateir 1} awr

ar ei gyfer.

3. Ni chaniateir defnyddio geiriadur yn ystod y prawf.

4. Gwneir pob ymdrech i sicrhau y bydd y papur yn ieithyddol 

addas ar gyfer ymgeiswyr yri mhob ardal.

5.' Digwylir i ymgeiswyr gyflawni'r tasgiau a ganlyn:

(i) Cyfansoddi 200 o eiriau yn seiliedig ar faes ei

brofiad ei hun. Rhoddir cyfle iddo ddewis un pwnc/maes 

o blith nifer a gynigir. 

(ii) Cyfansoddi 100 o eiriau ar ffurf llythyr ffurfiol.

Unwaith eto, rhoddir dewis o feysydd.

(iii) Llenwi bylchau mewn brawddegau anghyflawn. Profi 

gwybodaeth am ffurfiant fydd pwrpas y prawf hwn.

6. Bydd cynllun y papur ysgrifenedig yn debyg i'r hyn a geir ar

y papur enghreifftiol a atodir.

(iii)



Y PRAWF LLAFAR

1. Bydd y Prawf Llafar, a weinyddir gan arholwr a benodir gan

Adran Gymraeg y Cyd-bwyllgor, yn gyfrifol am 60% o'r marciau 

terfynol.

2. Bydd y prawf ar ffurf cyfweliad 15 - 30 munud a" ' r arholwr.

3. Disgwylir i bob yrigeisydd, yn ystod y prawf, ateb ff6n a fydd 

ar y ddesg o'i flaen, a phrofi ei fod yn gallu cymryd neges 

a'i drosglwyddo i'r arholwr.

Bydd y neges yn cynnwys yr elfennau a ganlyn:

a) enw neu swydd

b) dyddiad syml

c) amser

ch) man cyfarfod

d) rhif ffon

Rhoddir at 5 marc a in y rhan hon o'r prawf.

4. Yn ystod gweddill y prawf llafar bydd disgwyl i'r yrogeisydd 

ymdrin S'r meysydd a ganlyn:

a) Manylion Personol

Dylai'r ymgeisydd fod yn barod, nid yn unig i ateb 

cwestiynau am ei hanes, ei deulu,ei ardal, ei gefndir



a'i obeithion ac yn y blaen, ond hefyd i holi'r

arholwr am ei gefndir ef.

b) Diddordebau

Dylai'r ymgeisydd fod yn barod i drafod ei ddiddordebau"n 

fanwl. Unwaith eto, dylai hefyd fod mewn sefyllfa i 

holi'r arholwr neu i wahodd sylwadau ganddo. Bydd 

hawl i'r ymgeisydd ddod a" gwrthrych i mewn i'r prawf 

(e.e. gwialen bysgota, darn o'i waith) os bydd yn 

teimlo y byddai o gyrnorth i'r drafodaeth.

c) Elfennau Eraill

Gallai 'r prawf hefyd gynnwys un neu ragor o'r elfennau

a ganlyn:

(i) trafod gwrthrych a gyfIwynir yn ystod y prawf

(li) ymdrln §'r annisgwyl

(iii) chwarae rol

(iv) trafod stori adnabyddus. Gwneir yn sicr fod

y dysgwr yn gyfarwydd iawn S'r stori cyn mentro 

a rhoddir unrhyw eirfa arbenigol iddo

(v) trafod digwyddiadau cyfoes

Marc argraff yn unig a roddir yn y prawf hwn ond bydd

pwyslais ar y sgiliau a ganlyn:

(v)



a) Y Sgiliau Cyfathrebol

deall yr arholwr; y gallu i drosglwyddo gwybodaeth 

ac i ymateb i wybodaeth a roddir iddo; y gallu 

i holi ac i ofyn cwestiynau atodol.

b) Y Sgiliau Peiriannol

cystrawennau a geirfa gyffredinol; geirfa 

arbenigol (e.e. wrth drafod diddordebau). 

Amserau'r ferf ac yn y blaen.

c) Y Sgiliau Atodol

acen, rhugledd o fewn y patrymau disgwyliedig, 

ynganu a rhuthmau naturiol.

(vi)



CYFARWYDDIADAU CYFFREDINOL

1. Bydd yr arholwr, wrth gyfansoddi'r papurau yn defnyddio'r 

llyfrynnau a ganlyn yn ganllaw:

a) Geiriadur Dysgwr - Christopher Davies (Cyhoeddwyr) Cyf,

b) Geirfa a Chystrawennau - D. Brown a'i Feibion Cyf.

c) A Welsh Vocabulary and Spelling Aid - Gwasg Corner.

2. Ni chaniateir defnyddio geiriadur o gwbl yn ystod y gwahanol 

brofion.

3. Ni fydd cyfle i ail sefyll yr arholiad yn ystod tymor yr

Hydref.

4. Cynhelir seremoni i gyflwyno'r tystysgrifau yn Llangefni 

yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.

CviO



ATODIAD 2

GWRANDQ A DEALL.

R*13*1 I (2.5 marc posibl) 

Nifer o ymgeiswyr yn sgorio: 

2.5 marc - 23 

2.0 marc - 6 

1.5 marc - *f 

I marc - I

2 (2.5 marc posibl)

2.5 marc - 25

2.0 marc - 7

1.5 marc - 2

3han 3 (5 marc posibl)

5

<*.

4

3.

"^ 
-^

2.

2

I.

marc

5 marc

marc

5 marc

marc

5 marc

marc

5 marc

II

10

5

4

I

2

0

I
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ARHOLIAD T.A.G. (03) SAFON GYFFREDIN (CYMRAEG FEL AIL IAITH)

198^

Yn sgil llwyddiant yr arholiad prawf, penderfynwyd gwneud 

cais ffurfiol i Gyd-bwyllgor Addysg Cymru i sicrhau cydnabyddiaeth 

swyddogol i'r arholiad. Manteision gwneud hyn oedd:-

a) y gallai'r posibilrwydd o ennill tystysgrif gydnabyddedig fod 

yn fwy o sbardun i fyfyrwyr sefyll arholiad ac i diwtoriaid 

hyfforddi myfyrwyr ar ei gyfer.

b) o gyflwyno'r arholiad i Adran Arholi'r Cyd-bwyllgor, byddai modd 

dylanwadu trwy drafodaeth ac enghraifft ar gynnwys a threfn yr 

arholiadau a ddarperir ganddynt ar hyn o bryd ar gyfer disgyblion 

ysgol sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Er hynny, penderfynwyd na ddylid wrth geisio sicrhau cydnabyddiaeth 

swyddogol ganiatau i unrhyw newidiadau sylfaenol yn nhrefn neu yng 

nghynnwys yr arholiad. Derbyniwyd y cais gan y Cyd-bwyllgor. Y 

Panel a fyddai'n gyfrifol o hyd am lunio a marcio'r profion ond 

byddai rhaid i'r Prif Arholwr Modd I gysoni'r napurau ymlaen Haw. 

Cytunodd y Panel barhau a' r gwaith, a pharatowyd papur arholiad 

198^ (Atodiad I).

Anfonwyd ffurflenni cais i ganolfannau dysgwyr led-led Cymru, 

yn ogystal a chyfarvyddiadau i ddysgwyr ac ath^awon oedd yn cynnwyn 

enghreifftiau ar bapur ac ar dap o berfformiad ymgeiswyr o bob safon 

y flwyddyn gynt.

Derbyniwyd 110 o geisiadau terfynol gan ymgeiswyr cymwys yng 

Nghymru a Lloegr. Daeth dau gais gan ddisgyblion ysgol a oedd wedi 

bod yn dilyn cwrs Wlpan. Codwyd dau bwynt pwysig wrth drafod 

goblygiadau derbyn plant yspol yn ymgeiswyr:



a) Byddai plant, o bosibl, yn cael anhawster a phrofion arholiad 

a oedd wedi'i lunio yn arbennig ar gyfer oedolion.

b) Byddai arholiad newydd ar gael i ddisgyblion ysgol yn y

dyfodol yn canlyniad i waith a oedd yn mynd ymlaen yn yr lined 

laith Genedlaethol.

Er hynny, teimlad y Panel oedd na ddylid gwahardd disgyblion ysgol 

rhag sefyll ar hyn o bryd ac y dylid derbyn y ceieiadau uchod oherwydd 

natur eu hyfforddiant.

Ar gyfer arholiad 1984 dewisiwyd un ar ddeg o ganolfannau 

yng Nghymru a phenodwyd tiwtoriaid i fod yn weinyddwyr yn y gwahanol 

ganolfannau. Cynhaliwyd cyfarfod arbennig ar gyfer y gweinyddwyr yn 

mis Mai 1984 i sicrhau eu bod yn gyfarwydd a holl ofynion y prawf 

llafar ac yn ymwybodol o'r holl broblemau technegol ac yraarfero 1 a 

allai godi yn achlysurol mewn profion o'r fath. Cawsant hefyd gyfle 

i wrando ar recordiadau o gyfweliadau ymgeiswyr 1983.

Rhestr t'erfynol yr ymgeiswyr oedd fel a ganlyn: 

Gwynedd JO

Clwyd

Powys

Dyfed

Morg. -Ganol

De Morg.

Gwent

Gorll.Morg.

Lloegr

2

4

33

8

II

5

4

13

Roedd cryn ddiddordeb ymhlith dysgwyr yn Lloegr, felly, ac yn ogystal 

a'r uchod derbyniwyd ceisiadau gan chwe dysgwr o Bennsvlvania. Roeddynt
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yn awyddus iawn i sefyll yr arholiad ond gan nad oeddynt yn gallu 

ei sefyll ar yr un pryd ag ymgeiswyr Cymru a Lloegr oherwydd 

problemau ymarferol, nid oedd yn bosibl caniatau iddynt eefyll 

arholiad Safon 0. Er hynny, cytunodd y Cyd-Bwyllgor iddynt sefyll 

arholiad Tystysgrif Adran Gymraeg y Cyd-Bwyllgor mewn Cymraeg fel 

ail-iaith i Oedolion, sef y math o arholiad a gynigiwyd yn 1983. 

Cymerodd aelod o'r Panel gyfrifoldeb dros weinyddu'r profion a'u 

marcio yn ystod yr Haf. Defnyddiwyd yr un papurau ag i Arholiad 

Safon 03, ar 61 eu haddasu ryw ychydig.

Canlyniadau Arholiad 1984

Nid oedd unrhyw broblemau arbennig wedi codi ynglyn a gweinyddu'r 

profion neu eu marcio. Roedd y canlyniadau'n dda eto, gyda chwech 

ymgeisydd yn unig yn methu. Y canlyniadau terfynol oedd 

Gradd A - 25 o ymgeiswyr 

Gradd B - 39 o ymgeiswyr 

Gradd C - 31 o ymgeiswyr 

Gradd CH(methu)- 6 o ymgeiswyr

Unwaith eto, gellir cymryd bod llawer o'r ymgeiswyr yn ddysgwyr 

da y mae eu hathrawon wedi'u hannog i sefyll yr arholiad gan wybod y 

byddent yn llwyddo. Yn y dyfodol, gobeithio y bydd llawer mwy o 

ddysgwyr sydd wedi cael 200 awr o ddysgu yn sefyll yr arholiad, ac 

nid y goreuon yn unig. Er hynny, rhwng marc A, B, ac C roedd 

dosbarthiad gweddol.

0 eafbwynt y profion unigol, roedd yr un problemau yn codi.

Prawf Gwrando a Deall I

Roedd yr ymgeiswyr wedi sgorio'n uchel ar y ddau brawf Gwrando
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a Deall cyntaf. Tri chwestiwn a oedd wedi denu mwy o atebion 

anghywir na'r lleill yn y prawf cyntaf, sef:

I. Mi ddaeth Elen i weld John Roberts achos

(c) Roedd ei thad wedi gofyn iddi alw. 
(ch) Roedd ei thad yn byw yno.

(c) yw'r ateb cywir, ac o'r darn mae'n glir fod ei thad yn byw yn 

America. Mae'n bosibl, sut bynnag, fod y saith ymgeisydd a oedd wedi 

nodi (ch) yn cymryd yr ateb i feddwl bod ei thad wedi byw yno yn y 

gorffennol.

3. Mi aeth John Roberts

(a) yn syth o'r ysgol i weithio mewn siop.
(b) i'r coleg gyda thad Elen.
(d) i weithio mewn siop ar 6l bod yn y coleg.

(a) yw'r ateb cywir, ac mae'n debyg fod y chwech a ddewisodd (b) a'r 

chwech a ddewisodd (d) yn cymysgu'r coleg S'r ysgol.

5« Mae mam Elen

(c) yn anhapus bod ei gwr yn treulio llawer o amser ar y cwrs golff. 
(ch) yn hoffi gofalu am yr ardd gyda'i gwr.

(c) yw'r ateb cywir. Dewisodd 6 ymgeisydd (ch), a'r unig reswm hyd 

y gwela i yw am eu bod nhw'n cymryd "dylai fo fod" i feddwl "wrth ei 

fodd".

Prawf Gwrando a Deall II

Dim ond un ateb sydd yn werth sylwi arno y tro hwn, sef:

2. Pan welodd Mrs. Jones y drws ar agor

(b) rhedodd i nol help.
(ch) galwodd hi gar heddlu a oedd yn digwydd mynd heibio.

(b) yw'r ateb cywir, ond mae 6 ymgeisydd wedi nodi (ch). Nid oes 

rheswm amlwg, ar wahan i gamddeall y darn ei hun. 

Prawf Gwrando a Deall III

Roedd llawer o broblemau gyda chwestiynau unigol yn y prawf hwn,
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y disgwylid, ond unwaith eto gellir gweld yr un patrymau. Er 

enghraifft, cofio rhan o'r eitem a chwilio aradano yn yr ateb:

3- Yn eu cyfarfod yra Mharis penderfynodd prif weinidogion y 
Gymuned Ewropeaidd, yr EEC, na fydd Twrci yn cael yrauno 
a'r Gymuned eleni.

Mae prif weinidogion y Gymuned Ewropeaidd (The EEC)
(a) yn cadw Twrci allan o'r Gymuned.
(b) yn gadael i Dwrci ymuno S'r Gymuned eleni.

(a) yw'r ateb cywir, ond mae'n amlwg fod y 13 o ymgeiswyr a ddewisodd 

(c) yn cofio g^iriau ola'r eitem "ymuno a'r Gymuned eleni".

Mewn rhai achosion mae'n ymgeiswyr wedi banner deall y pennawd, 

neu gamddeall un gair yn unig ond yn dewis yr ateb anghywir o 

ganlyniad, er enghraifft,

5. Cafodd uned newydd ei hagor heddiw yn Ysbyty Llandudno gan 
Ysgrifennydd Cymru, Mr. Nicholas Edwards. Cost yr uned oedd 
dwy filiwn o bunnau.

Mae Ysgrifonnydd Cymru, Mr. Nicholas Edwards
(a) wedi agor rhan newydd mewn ysbyty.
(c) wedi agor ysbyty newydd yn Llandudno.

Dewisodd 18 o'r ymgeiswyr (c) am eu bod nhw'n camddeall y gair "uned".

Ac unwaith eto roedd rhyw anhawster a ffigurau. Mae rhifau a 

dyddiadau bob amser yn achosi problemau, hyd yn oed os nad ydynt yn 

rhan hanfodol yr ateb. Pan glywant ffigurau, mae rhai ymgeiswyr yn 

tueddu i boeni a pheidio a gwrando ar weddill y pennawd. Er enghraifft, 

gyda chwestiwn 7,

7. Mae'r streic gan weithwyr Cyngor Dyfed yn parhau. Mae'r Cyngor 
wedi cynnig mwy o gyflog, ond mae'r undebau yn gofyn am wythnos 
waith tri deg wyth o oriau yn lie pedwar deg dwy.

Mae'r streic yn Nyfed yn parhau achos
(a) mae'r gweithwyr eisiau gweithio llai o oriau.
(c) mae'r undebau yn gofyn am fwy o arian.
(ch) mae'r undebau eisiau pedwar deg dwy bunt yr wythnos yn fwy.

Dewisodd 9 ymgeisydd (c) a 9 ymgeisydd (ch). Maent yn aralwg yn 

cymryd y ffigurau i olygu arian.
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Ac yng nghwestiwn 4,

k. Cyhoeddodd y Bwrdd Glo y bydd pwll glo Blaentaf yn cael ei gau 
ar ddiwedd y flwyddyn hen. Bydd gwaith i'r glowyr i gyd mewn 
pyllau eraill yn yr ardal.

Bydd pwll glo Blaentaf yn cau
(a) y flwyddyn nesaf.
(b) pan fydd dim glo ar 61 yno.
(c) ym mis Hhagfyr.
(ch) ar ddechrau'r flwyddyn.

Atebodd 22 o ymgeiswyr yn anghywir - 5 yn dewis (a), 7 yn dewis (b) 

a 10 yn dewis (ch). Er bod y pennawd yn glir, gellir deall pam mae 

rhai wedi dewis (a) ac (ch). Maent yn raeddwl yn nhermau'r pwll ar 

gau y flwyddyn nesaf. Gyda (b), ni ellir gweld unrhyw reswm arbennig. 

Mae 12 o ymgeiswyr wedi'u drysu gan y cwestiwn cyntaf,

1. Ers tri diwrnod mae awyrennau Israel wedi bod yn yraosod ar 
bentrefi yn Syria. Dywed Syria eu bod wedi saethu pedair 
awyren i lawr.

Mae Syria

(a) wedi ymosod ar Israel.
(b) yn dweud bod Israel wedi colli k awyren.
(c) yn ymosod ar bentrefi Israel, 
(ch) wedi colli k awyren.

(b) yw'r ateb cywir, ond roedd 5 yrageisydd wedi nodi (c) a 7 wedi 

nodi (ch). 0 safbwynt yr un cyntaf, maent yn cofio'r geiriau 

"ymosod ar bentrefi" ac yn cymysgu'r ddwy wlad. A chymysgu sydd yn 

gyfrifol am ddewis (ch) hefyd.

Yr unig gwestiwn arall a oedd wedi achosi i nifer ateb yn 

anghywir oedd yr ail gwestiwn,

2. Mae'r Pab loan Pawl wedi cyrraedd Braeil heddiw ar ddiwedd ei 
daith trwy wledydd De Amerig. Bydd e'n mynd yn 61 i'r Eidal 
yfory.

Mae'r Pab

(c) wedi ymadael a Brasil. 
(ch) yn mynd o wlad i wlad.

Yr ateb cywir yw (ch), ond roedd Ik o ymgeiswyr wedi dewis (c). Maent 

yn cymysgu ystyr "ymadael a" ac "ymweld a".
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Er bod y darn hwn yn anodd, roedd yr ymgeiswyr ar y cyfan wedi 

sgorio'n weddol uchel. Nid oedd yn rhy anodd, felly, ac mae'n brawf 

gwerthfawr. Yn y dyfodol, bydd rhaid cymryd gofal mawr wrth baratoi 

eitemau a chwestiynau, a phwysleisio i'r dysgwyr bod rhaid iddynt 

wrando'n ofalus iawri ar y penawdau er mwyn dewis yr atebion cywir.

Y Papur Ysgrifenedig

Nid oedd unrhyw broblemau arbennig wedi codi ynglyn a'r llythyr 

neu'r ysgrif. Roedd mwyafrif helaeth yr ymgeiswyr wedi dewis ateb 

I(a), sef llythyr at ffrind. Gyda'r ail gwestiwn, roedd yr ymgeiswyr 

wedi dewis y teitlau i gyd yn weddol gyfartal.

Er bod marciau cwestiwn Llenwi Bylchau yn uchel ar y cyfan, 

unwaith eto roedd yr atebion i rai cwestiynau yn sefyll allan. Er 

enghraifft,

(iii) Dydw i ddim nor wan a chi. Rydw i'n ________ na chi. 

Roedd 23 o'r ymgeiswyr wedi'i gael yn anghywir. Roedd 8 wedi ysgrifennu 

"cryfach", ac roeddynt wedi ennill hanner marc, 

(vi) Wyt ti'n siwr ________ ti biau'r got yma? 

Roedd gan kO o'r ymgeiswyr broblemau gyda'r cwestiwn hwn. Roedd 8 

wedi ysgrifennu "dy fod"; Ik wedi ysgrifennu naill ai "fod" neu "bod". 

Mae'n amlwg nad oeddynt yn gyfarwydd a'r ffurf gywir, ond mae rhaid 

sicrhau hefyd bod yr ymgeiswyr yn gwybod mai un gair yn unig sydd 

eisiau i orffen y cwestiwn. Mewn mwy nag un achos roeddynt wedi 

ysgrifennu dau neu dri gair mewn ateb.

(xiii) Os _______ annwyd arni hi, fe ddylai hi aros yn y ty. 

Roedd 29 wedi colli marciau, gyda I1! yn ateb "mae". 

(xvi) Beth ddywedodd y prifathro _______ ti? 

Roedd bron pob un o'r 30 o ymgeiswyr a oedd yn anghywir ar y cwestiwn
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hwn wedi ysgrifennu "wrth 11 , ond roedd cymysgedd hefyd o "wrthi", 

"wrtho", "wrthoch" ac "wrthat". Roeddynt yn gwybod y ffurf, felly,

ond nid oeddynt wedi defnyddio'r ail berson unigol.

(xvii) Dydy Jack a Jill ddim yn gweld _______ gilydd yn ami.

Hwn oedd y cwestiwn a oedd wedi achosi'r problemau mwyaf. Roedd

cyfanswm o kQ o atebion anghywir, gyda 20 yn ateb "eu" ac 8 yn ateb

"gyda".

I'w gymharu a chanlyniadau 1983, gwelir mai'r un problemau sydd 

gan yr ymgeiswyr, sef arddodiaid a'r rhagenwau mewnol.

Y Prawf Darllen a Deall

Roedd y marciau'n uchel iawn, ac nid oedd unrhyw broblemau gyda 

chwestiynau unigol neu wrth weinyddu'r prawf hwn.

no



ATODIADl

ARHOLIAD T.A.G. SATON GYFFREDIN CYD-BWYLD30R ADDYSG CYMRU
I OEDOLIGN MEWN CYMRAEG

FEL AIL IAITH

Y PRAWF GWRANDO A DEALL (GOGLEDD) 

Papur 1 (Rhan 1)

Mae Elen, merch o America, a John Roberts yn siarad roewn ty yn Llandudno.

John Roberts: Mae'n dda iawn gen i eich bod chi wedi galw i'n gweld ni, Elen.

i Elen: Roedd rhaid i mi ddod. Geiriau olaf 'nhad wrth i mi ymadael S
San Fransisco oedd 'Gofia alw i weld fy hen gyfaill, John Roberts 
yn Llandudno 1 .

John Roberts: Chwarae teg iddo fo. Roedd eich tad a minnau yn dipyn o
ffrindiau - yn byw yn yr un stryd, ac yn mynd i'r un ysgol a'r un 
capel. Gnd dyma'r tro cyntaf i chi ymweld a Chymru.

Elen: la. Achos mi aeth 'nhad i America yn syth ar 61 gorffen yn y
Coleg.

John Roberts: ED, rydw f'n cofio'n iawn. Ac mi ddes i'n syth o'r ysgol i 
weithio yn slop ddillad y teulu.

Elen: Ond rydach chi, fel 'nhad, wedi rhoi'r gorau i weithio erbyn hyn.

John Roberts: Ydw, ac mae'r hen siop wedi cau, gwaetha'r modd. Doedden ni ddim 
yn gallu cystadlu a siopau mawr y dre.

Elen: Mae hynny'n drueni, ond os ydach chi'r un oedran a 'nhad, roedd 
yn bryd i chi roi'r gorau iddi.

John Roberts: Mae o'n saith deg oed fel minnau. Old dywedwch wrtho i, ydy o'n 
dal i chwarae golff?

Elen: Chwarae golff! Ydy! 0 fore gwyn tan nos. Mae mam yn cwyno'n
ami ei fed o'n treulio cymaint o amser ar y cwrs golff. Mae hi'n 
credu y dylai fo fod yn gofalu am yr ardd.

John Roberts: Yr un yw'r gan yn y ty1 yma hefyd, ond roedd eich tad a minnau 
wrth ein bodd yn chwarae golff yn yr ysgol a dydan ni ddim wedi 
newid.

HOa. (i)



APHOLIAD T.A.G. SAFON GYFFKEDIN CYD-BVYLD30R ADDYSG CYMRLI
I OEDOLICN MEWN CYMRAEG

PEL AIL IAITH

Y PRAWF GWRANDO A DEALL (GOGLEDD) 

Papur 1 (Rhan 1)

Mi ddaeth Elen i weld John Roberts achos

a) roedd hi'n digwydd bod yn yr ardal.
b) roedd hi eisiau gweld y dref.
c) roedd ei thad wedi gofyn iddi alw.
ch) roedd ei thad yn byw yno.
d) roedd John Roberts yn dod o San Fransisco.

2. Mae Elen

a) wedi bod yng Nghymru unwaith o'r blaen.
b) wedi cyfarfod § John Roberts o'r blaen.
c) yn ymweld I Chymru am y tro cyntaf.
ch) wedi bod yng Nghymru gyda'i thad.
d) wedi bod yng Nghymru lawer gwaith.

3. Mi aeth John Roberts

a) yn syth o'r ysgol i weithio mewn siop.
b) i'r Coleg gyda thad Elen.
c) i America gyda thad Elen.
ch) i weithio mewn siop fwyd.
d) i weithio mewn siop ar 61 bod yn y Cbleg.

4. Mae'r siop

a) ar agor o hyd.
b) wedi cael ei phrynu gan siop fawr yn y dref,
c) wedi cael ei symud i'r dre.
ch) ar gau erbyn hyn.
d) ar agor weithiau.

5. Mae mam Elen

a) yn hapus bod ei thad yn chwarae golff.
b) yn chwarae golff ei nun.
c) yn anhapus bod ei gwr yn treulio llawer o amser ar y cwrs golff,
ch) yn hoffi gofalu am yr ardd gyda'i gOr.
d) yn chwarae golff gyda'i gwr drwy'r dydd.

(ii)



ARiOLIAD T.A.G. SAPON GYFFKEDIN CYD-BWYLLflOR ADDY9G CYMRLJ
I OEDOLION MEWN CYMRAEG

PEL AIL IAITH

y PRAV;F GWRANDO A DEALL (QOGLEDD)
Papur 1 (Rhan 2)

Mae rhywun wedi torri i mewn i dy Mr a firs Jones. Yma, mae Mrs Jones yn 
siarad a phlisnon.

Plisnon:

Mrs Jones:

Fiismon: 

Mrs Jones:

Flismon: 

Mrs Jones:

PIi smon: 

Mrs Jones: 

Plismon: 

Mrs Jones:

Plismon: 

Mrs Jones:

Am faint o'r gloch wr.aethoch chi ffeindio fod rhywun wedi torri i 
mewn i'ch ty?

Am tua 11.30. Jtoeddwn i wedi bod allan yn y dafarn efo fy 
ngwr. Tua 10.30, aethon ni i dy ffrindiau i gael coffi a 
sgwrs a chyrhaeddon ni'n ty ni tua 11.30. Mi welson ni fod y 
drws ffrynt ar agor ac aeth John yn syth i mewn.

Beth wnaethoch chi?

Roeddwn i'n sicr bod rhywbeth yn bod, a rhedais i nol Mr Ifans 
drws nesaf. Plismon ydy o hefyd, rydach chi'n gweld. Ond roedd 
fy ngwr wedi ffonio 999 yn barod, ac wrth i Mr Ifans a minnau 
redeg at y ty mi welson ni gar yr heddlu'n dod i fyny'r stryd.

l.el, sut roedd y dyn wedi torri i mewn?

Eoeddwn i ddira yn gallu deall o gwbl i ddechrau. Roedd un 
ffenestr ar agor i fyny'r grisiau ond basai wedi bod yn amhosib 
iddo fo gyrraedd honno. Roedd y drws cefn ar glo, a doedd y drws 
ffrynt ddiir. wedi cael ei dorri o gwbl. Yn sicr, doedd dim 
agoriad wedi ei adael yn y drws ffrynt chwaith. Ond yn sydyn, 
cofiais i fod ffenestr y ty bach ar agor.

Ac mae'r ty bach yn y cefn lawr grisiau.

Ydy.

Ond ffenestr fach iawn ydy honno.

la. Mae'n rhaid bod y dyn yn denau iawn. Mi fasai'n amhosib i 
berson mawr tew fynd drwy ffenestr nor fach ac rydw i'n siwr ei 
fod o'n fyr hefyd achos roedd o wedi defnyddio hen foes o'r sied 
i gyrraedd y ffenestr - a dydy hi ddim yn uchel o gwbl.

Ydach chi wedi colli llawer o'r ty?

Nac ydan, yn rhyfedd iawn. Mae'r arian oedd gen i yn nr6r y 
bwrdd yno o hyd. Mae fy nodrwyau yn dal yn y cwpwrdd yn fy 
stafell wely. Does 'na ddim un o'r llestri arian o'r cwpwrdd 
gwydr yn yr ystafell fyw wedi mynd ac mae darlun gwerthfawr fy

(iii)



ngfcr yn hongian ar y wal o hyd. Dim ond un peth sy wedi mynd. 

Plismon: A beth ydy hwnnw?

Mrs Jones: Yr hen gloc mawr oedd yn sefyll yng nghornel yr ystafell fyw. 

Plismon: Cyna beth od. Rhyfedd iawn, yn wir.

(iv)



ARHOLIAD T.A.G. SAPON GYFFREDIN CYD-BWYLU3DR ADDYSG CYMRU
I OEDOLION MEWN CYMRAEG

FEL AIL IAI1H

Y PRAWF GWRANDO A DEALL (GOGLEDD) 

Papur 1 (Rhan 2)

1. Jt>edd Mrs Jones

a) wedi dod adref o'r dafarn yn syth.
b) wedi cyrraedd y ty am 10.30.
C) wedi dod adref ar ei phen ei nun.
ch) wedi galw i weld ffrindiau cyn dod adref o'r dafarn.
d) wedi cerdded adref gyda ffrindiau.

2. Pan welodd Mrs Jones y drws ar agor

a) aeth i mewn i'r ty gyda'i gwr.
b) rhedodd i ndl help.
c) ffoniodd hi 999.
ch) galwodd hi gar heddlu oedd yn digwydd mynd heibio.
d) galwodd hi ar ei gwr.

3. Roedd y dyn wedi torri i mewn i'r ty

a) trwy dorri'r drws ffrynt.
b) trwy'r drws cefn oedd ar agor.
c) trwy ffenestr fach i lawr grisiau yn y cefn.
ch) trwy ffenestr i fyny'r grisiau.
d) trwy ddefnyddio agoriad oedd wedi ei adael yn y drws ffrynt.

4. Mae Mrs Jones yn credu bod y dyn

a) yn dal iawn.
b) yn fyr ac yn denau.
c) yn fyr ac yn dew.
ch) yn dal ac yn denau.
d) yn ddyn mawr.

5. Mae'r dyn wedi cymryd

a) nifer o fodrwyau.
b) llestri arian o'r cwpwrdd gwydr.
c) arian o ddr5r y bwrdd.
ch) darlun gwerthfawr.
d) un peth.

(v)



ARHOLIAD T.A.G. SAPON GYFFREDIN CYI>BWYLLGOR ADDYSG CYMPLJ
I OEDOLICN MEWN CYMRAEG

FEL AIL IAITH

Y PRAWF GWRANEO A DEALL 

PENAWDAU'R NEWYDDION (DE A GOGLEDD)

1. Ers tri diwrnod mae awyrennau Israel wedi bod yn yirosod ar bentrefi yn 
Syria. Eywed Syria eu bed wedi saethu pedair awyren i lawr.

2. Mae'r Pab loan Pawl wedi cyrraedd Brasil heddiw ar ddiwedd ei daith trwy 
wledydd De Aroerig. Bydd e'n mynd yn 61 i'r Eidal yfory.

3. Yn eu cyfarfod ym Mharis penderfynodd prif weinidogion y Gymuned
Ewropeaidd, yr 'EEC 1 , na fydd Twrci yn cael ymuno a'r Gymuned eleni.

4. Cyhoeddodd y Bwrdd Glo y bydd pwll glo Blaentaf yn cael ei gau ar ddiwedd 
y flwyddyn hon. Bydd gwaith i'r glowyr i gyd mewn pyllau eraill yn yr 
ardal.

5. Cafodd uned newydd ei hagor heddiw yn Ysbyty Llandudno gan Ysgrifennydd 
Cymru, Mr Nicholas Edwards. Cost yr uned oedd dwy filiwn o bunnau.

6. Bydd cant a banner o weithwyr yn oolli eu gwaith yn Ffatri Newman yn
Wrecsam y mis nesaf. Mae'r Cwmni wedi bod yn colli arian ers blwyddyn.

7. Mae'r streic gan weithwyr Cyngor Eyfed yn parhau. Mae'r Cyngor wedi cynnig 
mwy o gyflog, ond mae'r undebau yn gofyn am wythnos waith tri deg wyth o 
oriau yn lie pad war deg dwy.

8. Cafodd rhan o Ysgol Uwchradd Trewen ei dinistrio gan dan neithiwr. Mae 
nifer o ystafelloedd wedi'u llosgi'n ddrwg.

9. Heno bydd tim p§l-droed Cymru'n chwarae Iwgoslafia ar Bare Ninian,
Caerdydd, ym Mhencampwriaeth Ewrop. Cewch glywed John Ifans yn disgrifio'r 
g&n ar Radio Cymru, yn dechrau am ugain munud i wyth.

10. A'r tywydd i orffen. Bydd yn oer iawn yfory ac yn glir gyda gwynt yn
chwythu o'r gorllewin i bob rhan o'r wlad, a chawodydd eira ar dir uchel.

(vi)



ARHOLIAD T.A.G. SAPON GYFFREDIN CYD-BWYLU30R ADTOSG CXMRU 
I OEDOLION MEWN CXMRAEG 

PEL AIL

Y PRAWF GURANDO A DEALL 

PENAWEftU'R NEWYDDION (DE A QOGLEDD)

1. "Mae Syria

a) wedi ynosod ar Israel.
b) yn dweud bod Israel wedi colli 4 awyren.
c) yn ymosod ar bentrefi Israel,
ch) wedi colli 4 awyren.

2. Mae'r Pab

a) yn treulio wythnos yn\ Mrasil.
b) yn yr Eidal.
c) wedi ymadael a Brasil.
ch) yn inynd o wlad i wlad.

3. Mae prif weinidogion y Gymuned Ewropeaidd (The E.E.C)

a) yn cadw Twrci allan o'r Gymuned.
b) yn benthyg arian i IVrci.
c) yn gadael i Twrci ymuno a'r Gymuned eleni.
ch) yn cyfarfod yn IThwrci ar hyn o bryd.

4. Bydd pwll glo Blaentaf yn cau

a) y flwyddyn nesa.
b) pan fydd dim glo ar 61 yno.

ym mis Rhagfyr. 
i) ar ddechrau'r flwyddyn.

5. Mae Ysgrifennydd Cymru, Mr Nicholas Edwards

a) wedi agor rhan newydd mewn ysbyty.
b) wedi rhoi dwy filiwn o bunnau i ddechrau adeiladu ysbyty newydd,
c) wedi agor ysbyty newydd yn Llandudno.
ch) wedi agor unedau mewn dau ysbyty.

(vii)



6. Faint o weithwyr Newman fydd yn colli eu gwaith?

a) 50
b) 100
ci 150
ch) 250

7. Mae'r streic yn Myfed yn parhau achos

a^ mae'r gweithwyr eisiau gweithio llai o oriau.
b) dydy Cyngor Dyfed ddim yn gallu cynnig mwy o arian.
c) mae'r undebau yn gofyn am fwy o arian.
ch) mae'r undebau eisiau pedwar deg dwy bunt yr wythnos yn fwy.

8. Neithiwr yn Nhrewen

a) torrodd rhywun i mewn i'r Ysgol Uwchradd.
b) roedd fandaliaid yn dinistrio ysgol.
c) aeth dwr i mewn i ystafelloedd yr ysgol.
ch) roedd tan mewn ysgol.

Bydd y gen ar y radio am

a) 8.20
b) 7.40
c) 8.15
ch) 7.50

10. Bydd y tywydd yng Nghymru yfory

a) yn wlyb.
b) yn niwlog.
c) yn wyntog.
ch) yn gynnes.

(viii)



Y PRAWF DARLLEN A DEALL

Darllenwch y darn (passage) yn ofalus. Yna, atebwch y cwestiynau ar y tudalen nesaf drwy roi 
cylch (circle) o gwmpas yr ateb iawn.

William Williams, Pantycelyn

Os byddwch yn Nyfed, yn ardal Llanymddyfri rywbryd, a bod gennych awr i'w sbario, dilynwch 
ffordd Aberhonddu allan o'r dre i gyfeiriad Pont Senni. Cyn hir, gwelwch arwyddbost yn dangos 
ffordd gul i'r chwith gyda'r enw "Pentre-ty-gwyn" arno. Pentre, neu glwstwr o dai hyfryd yng 
nghanol prydferthwch y wlad, yw Pentre-ty-gwyn ac mae'n lie braf i aros am gwpanaid o de. Ewch 
ymlaen ar hyd y ffordd yma am ddwy filltir a byddwch chi'n cyrraedd fferm o'r enw Cefn y Coed. 
Yma, cafodd un o emynwyr (hymn writers) enwocaf ein cenedl ni ei eni — William Williams neu 
William Williams, Pantycelyn fel rydyn ni'n ei adnabod e orau.
Mae fferm Pantycelyn, lie symudodd William Williams a'i fam i fyw ar 61 i'w thad hi farw, heb fod 
yn bell o Gefn y Coed. Ty fferm mawr, hardd sy'n cuddio rhag y tywydd o dan fryn bach ydy 
Pantycelyn, ac os ewch chi yno, cewch groeso cynnes iawn gan un o deulu William Williams a hefyd 
cewch gyfle i weld ei hen gloc mawr sy'n dal i sefyll yn barchus yn y ty.
Er ein bod ni'n meddwl am William Williams fel emynydd mawr a ysgrifennodd dros naw deg o 
lyfrau, ei fwriad gwreiddiol oedd bod yn feddyg. Ond un tro, ar ei ffordd adre, wrth iddo fynd 
heibio i fynwent Talgarth, clywodd e Hywel Harris yn pregethu. O'r funud yna, rhoddodd e'r 
gorau i'r syniad hwnnw a phenderfynodd fynd yn offeiriad i'r Eglwys. Yn ystod ei fywyd, teithiodd 
filoedd o filltiroedd yn pregethu. Buodd e farw yn 1791, a chladdwyd ef ym mynwent Eglwys 
Llanfair ar y Bryn, ger Llanymddyfri.
Heddiw, ar fore Sul, mae pobl Llanymddyfri yn brysio i Gapel Coffa William Williams sy'n sefyll 
yng nghanol y dre, i addoli ac i ganu — ond nid yn y Gymraeg. Y Saesneg yw iaith y 
gwasanaetbau.

(ix)



1. Ble cafodd William Williams ei eni ?

(a) Ym Mhantycelyn.
(b) Yn nhre Llanymddyfri
(c). Ym Mhentre-ty-gwyn.

(ch) AT fferm.
(d) Ym Mhont Senni.

2. Beth ydy Pantycelyn ?

(a) Ty ym Mhentre-ty-gwyn.

(b) Bwthyn yn y wlad.

(c) Ffermdy mawr.
(ch) Pentref yn ymyl Llanymddyfri.

(d) Enw ar eglwys.

3. Beth oedd William Williams am fod yn wreiddiol ?

(a) Ffermwr.
(b) Meddyg.
(c) Emynydd (hymn writer)

(ch) Pregethwr.
(d) Teithiwr.

4. Pryd penderfynodd William Williams fynd yn offeiriad ?

(a) Ar 61 bod yn eglwys Llanfair ar y Bryn.

(b) Ar 61 darllen y Beibl.

(c) Ar y ffordd i Lanymddyfri.

(ch) Trwy ysgrifennu emynau.

(d) Ar 61 clywed pregethwr enwog.

5. Cafodd William Williams ei gladdu

(a) ym mynwent Talgarth.

(b) mewn capel yn Llanymddyfri.

(c) mewn mynwent yn ymyl Llanymddyfri.

(ch) yng Nghapel Coffa William Williams.

(d) ym Mhantycelyn.

(x)



T PRA.WF YSGKEFENEDIG

1. YSGRIFENNU LLYTHYR

Ysgrifennwch lythyr o tua 100 o eiriau ar un o'r testunau hyn:

Naill ai, (a) at ffrind tra rydych chi (rydach chi) ar eich gwyliau, yn son am yr ardal lie rydych 
chi'n (rydach chi'n) aros, ac am eich profiadau yno.

Neu, (b) i bapur newydd neu gylchgrawn Cymraeg yn trafod unrhyw bwnc sydd o 
ddiddordeb i chi neu unrhyw bwnc sydd yn y newyddion.

Neu, (c) at Reolwr S4C yn awgrymu sut y gellir defnyddio 10 munud bob nos i helpu 
dysgwyr.

Neu, (ch) at Gymro/Gymraes sy'n byw dros y mor yn dweud beth sy'n digwydd yng 
Nghymru ar hyn o bryd.

2. YSGRIFENNU AMDANOCH CHI EICH HUN

Ysgrifennwch tua 200 o eiriau ar un o'r testunau hyn:

Naill ai, (a) Fi neu Fy Ffrind Gorau.

Neu, (b) Profiad Hapus neu Profiad Anffodus.

Neu, (c) Fy Niddordebau neu Fy Hoff Lyfr/Ffilm/Raglen Deledu.

Neu, (ch) Cwrs Dysgu Cymraeg neu Ein Dosbarth.

[Trowch i'r ddalen nesaf

(xi)



3. LLENVVCH Y BYLCHAU (GAPS) YN Y BRAWDDEGAU HYN:

(i) Oesrhaid(Oes'naraid)i Janegerddedi'rysgolarei...............................................ei hun?

(ii) Oes..................................................i arian i chi o gwbl ?

(iii) Dydw i ddim mor wan a chi. Rydw i'n..................................................na chi.

(iv) Dywedodd John eu..................................................nhw'n gallu dod.

(v) Yn pi y papurau, Tom Jones ydy'r canwr.................................poblogaidd ar y teledu.

(vi) Wyt ti'n siwr..................................................ti biau'r got 'ma ?

(vii) Mae'r plant..................................................eu bodd yn chwarae yn y glaw.

(viii) Pa mor dal..................................................Philip nawr ?

(ix) Fe (Mi) ofynnon nhw am gwpanaid o de cyn..................................................nhw fynd.

(x) Roeddwn i'n sal ddoe ond erbyn heddiw rydw i'n.......................................diolch byth.

(xi) Fe (Mi)..................................................fy nhad ei eni yn Aberystwyth.

(xii) Welais i............................................................fe (fo), yn anffodus.

(xiii) Os...................................................annwyd arni hi, fe (mi) ddylai hi aros yn y ty.

(xiv) Pwy ydy'r dyn mawr 'na..................................................'n siarad ?

(xv) Oes syched..................................................chi ?

(xvi) Beth ddywedodd y prifathro..................................................ti ?

(xvii) Dydy Jac a Jill ddim yn gweld...................................................gilydd yn ami.

(xviii) Beth..................................................ar y teledu heno ?

(xix) Fe (Mi) ddylet ti........................................wedi codi am wyth o'r gloch.

(xx) Roedd y ffilm gyntaf yn iawn ond roedd yr.......................................un yn ofnadwy.

(xii)



NEGESEUON AR GYFER YMGEISWYR YNG NGHANOLFANNAU'R DE.

Neges 1 (a) (Addas ar gyfer tiwtoriaid/trefnyddion sy'n ddynion)

Helo. Prynhawn da!
Fyddech chi mor garedig a rhoi neges i Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) os gwelwch chi'n dda ?
Diolch. Mr Gerwyn Lewis, Rheolwr Cymdeithas Adeiladu'r Principality yng Nghaerdydd sy'n siarad. 
Mae tipyn o broblem wedi codi ynglyn a morgais Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr).

A fyddai'n bosib i chi ofyn iddo fe/hi fy ffonio i os gwelwch chi'n dda — y prynhawn 'ma os yn bosib, tua 
phedwar o'r gloch ?
Y rhif ydy Caerdydd 50316.

Neges 1 (b) (Addas ar gyfer tiwtoriaid/trefnyddion sy'n ferched)

Helo. Prynhawn da!
Fyddech chi mor garedig a rhoi neges i Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) os gwelwch chi'n dda ?
Diolch. Ysgrifenyddes Mr Gerwyn Lewis, Rheolwr Cymdeithas Adeiladu'r Principality yng 
Nghaerdydd sy'n siarad. Mae tipyn o broblem wedi codi ynglyn a morgais Mr/Mrs/Miss (enw'r 
gweinyddwr).

A fyddai'n bosib i chi ofyn iddo fe/hi fy ffonio i os gwelwch chi'n dda — y prynhawn 'ma os yn bosib, tua 
phedwar o'r gloch ?
Y rhif ydy Caerdydd 50316.

Neges 2

Helo. Prynhawn da!
Fyddech chi mor garedig a rhoi neges i Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) os gwelwch chi'n dda ?
Diolch. Mr Meredydd/Mrs Meredydd sy'n siarad o Siop Smiths yn y dre. Mae tipyn o broblem wedi codi 
ynglyn ag un o'r llyfrau mae Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) wedi'u harchebu.
A fyddai'n bosib i chi ofyn iddo fe/iddi hi fy ffonio i os gwelwch yn dda — bore fory os yn bosib, ar 61 naw
o'r gloch ?
Y rhif ydy (enw'r dre y mae'r Ganolfan ynddi) 23860.

Neges 3

Helo. Prynhawn da!
Fyddech chi mor garedig a rhoi neges i Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) os gwelwch chi'n dda ?
Diolch. Dr. Harri Benjamin o Ysbyty Cyffredinol Caerdydd sy yma. Mae problem fach wedi codi.
Hoffwn i Mr/Mrs/Miss (enw'r gweinyddwr) gael 'X-ray' yr wythnos yma os yn bosib.
A fyddai'n bosib i chi ofyn iddo fe/iddi hi ein ffonio ni os gwelwch yn dda — cyn gynted ag sy'n bosib ?
Y rhif ydy (enw'r dre y mae'r Ganolfan ynddi) 42891.

(xiii)



CYWIRDEB IAITH YR YMGEISWYR

Gwnaethpwyd astudiaeth o wallau iaith yr holl ymgeiswyr , yn eu 

gwaith llafar a'u gwaith ysgrifenedig, yn 1983 a 19&k. Er bod 

safon yr iaith at ei gilydd yn dda iawn, roedd patrwra pendant i'r math 

o gamgymeriadau yr oedd yr ymgeiswyr yn tueddu i'w gwneud amlaf. 

Dengys y graffiau ar ddiwedd y bennod hon y tebygrwydd rhwng gwendidau'r 

dysgwyr wrth siarad ac wrth ysgrifennu, a gwelir mai ychydig iawn o 

wahaniaeth sydd rhwng y ddau. Roedd canlyniadau'r ddwy flynedd yn dangos 

mwy neu lai yr un gwendidau. Gan fod y pwyslais yn y dosbarth ar siarad 

ni ddylem synnu at hyn.

Problemau Cyffredinol

Wrth edrych ar yr gwaith i gyd, raae treigladau yn sefyll allan fel 

y maen tramgwydd mwyaf i'r ymgeiswyr. Gan fod treiglo'n dibynnu ar 

nifer o ffactorau, ac nid ar ddysgu rhestr o reolau yn unig, a'u bod 

nhw hefyd yn ffenomen newydd i'r rhan fwyaf o ddysgwyr Cymraeg, gellir 

disgwyl iddynt achosi problemau. Y broblem fwyaf oedd treiglo ar 8l 

arddodiaid, a chan fod cynifer o arddodiaid yn yr iaith mae'n amlwg y 

bydd camgymeriadau'n digwydd. Weithiau, roedd yr ymgeiswyr yn treiglo'n 

anghywir:

"i chadw" ; "am chlochau" ; "o phedwar" 

Ond fel arfer nid oeddynt wedi treiglo 1 r gair o gwbl: 

"ar gwyliau" ; "i gweithio" ; "am mwy" ; "o pethau" 

Mae'n fwy anodd cofio treigladau wrth sgwrsio, wrth gwrs, gan nad oes 

cymaint o ameer i feddwl, ond eto roedd camdreiglo yn digwydd yn ami yn 

y gwaith ysgrifenedig hefyd.

Roedd y gwaith yn frith o enghreifftiau eraill o beidio a threiglo,
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fel:

"yn caled" ; "yn triet" ; "yn Cymraeg" ; "rhaid i ni cerdded" ;

"cyn iddyn nhw mynd", ac yn y blaen.

Mae'r rhain hefyd yn enghreifftiau o achosion lie 

y mae rhaid treiglo bob tro, ac er y disgwylid efailai i'r dysgwyr 

fod yn gyfarwydd a nhw erbyn hyn, ni ellir gorbwysleisio problemau 

cofio treiglo. Hewn arholiad yn enwedig, byddai'r ymgeiswyr yn 

brysur yn meddwl am lawer o bethau ar yr un pryd, ac yn ami am yr hyn 

y bwriadant ei ddweud nesaf. Mae esgeulustod yn naturiol o dan yr 

amodau hynny.

Problem fawr arall yw treiglo'r ansoddair ar ol enw benywaidd lie 

y mae rhaid iddynt wybod cenedl yr enw yn ogystal a'r treiglad cywir. 

Mae'r dasg yn ddeublyg felly. Pan fydd dysgwyr yn ceisio defnyddio 

geiriau newydd neu anghyfarwydd ni fyddant yn debyg o wybod cenedl y 

gair. Ond mae'r broblem yn digwydd gyda geiriau cyffredin hefyd: 

"ystafell gwely" ; "wythnos cyntaf" ; "ysgol bach".

Nid yw cenedl enwau Saesneg yn ramadegol bwysig, ac felly mae hyn eto 

yn beth newydd i bobl Saesneg eu hiaith sydd yn dysgu Cymraeg.

Wrth ystyried rhifolion, wedyn, mae'r broblem yn driphlyg. Mae 

rhaid i'r dysgwyr wybod cenedl yr enw t dewis ffurf gywir y rhif, a 

threiglo'n gywir ar ol y rhif. Roedd ychydig llai o gamgymeriadau yn 

y gwaith ysgrifenedig nag yn y gwaith llafar yn yn achos hwn gan fod mwy 

o amser gan yr ymgeiswyr i feddwl wrth ysgrifennu. Eto i gyd, roedd 

gwallau yn amlwg drwy'r holl waith. Dyma rai enghreifftiau: 

"dwy dosbarth" ; "pedair mis" ; "pedwar wely".

Ansicr hefyd oedd y defnydd o "blwyddyn", "blynedd" a "blwydd" am 

yr un rhesymau, gellir tybio.
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Mae enghreifftiau o gamdreiglo, er enghraifft, ar ol enwau 

lluosog:

"blodau wahanol" ; "cofioa gynnes", 

o dreigla berfau ar 61 "yn": 

"yn ddod" ; "yn ddweud" ; "yn fwyta".

Anwybodaeth o'r rheolau neu esgeulustod sydd yn gyfrifol am y rhain 

mewn llawer achos, yn enwedig yn yr iaith lafar.

Collwyd y rhan fwyaf o farciau oherwydd gwallau treiglo, felly, 

ond yr oedd rhai ffurfiau, fel y genidol, yn profi'n anodd i'r 

ymgeiswyr eu defnyddio hefyd: 

"yn y Neuadd y Ddinas" ; "i'r Coleg Prifysgol Cymru" ; "yn y ty yr

athrawes".

Mae hwn yn batrwm gwahanol i'r Saesneg, ac ymddengys fod rhai ymgeiswyr 

yn dal i feddwl yn eu hiaith gyntaf a chyfieithu i'w hail iaith.

Roedd tuedd hefyd i roi "yn" mewn brawddegau pan nad oedd ei 

angen, er enghraifft:

"yn bron yn gyferbyn a" ; "rydw i'n wrth fy modd" ; "rydw i'n wedi". 

Mae'r dysgwyr yn cadw'n ffyddlon at reolau defnyddio "yn" cyn berf neu 

ansoddair, ac yn anghofio'r eithriadau, hynny yw, maent yn cyffredinoli 

ar sail y rheol fwyaf cyffredin. Yr oedd hefyd lawer o frawddegau 

anghywir nad oedd yn bosibl eu categoreiddio, ond yn ami iawn yr oedd 

tystiolaeth bod y dysgwyr yn meddwl yn eu mamiaith ac yn trosglwyddo 

patrymau'r Saesneg i'r Gymraeg.

Yn ogystal a'r problemau yn gysylltiedig & threiglo, yr oedd 

arddodiaid ynddynt eu hunain wedi profi'n faen tramgwydd, yn enwedig 

arddodiaid sydd yn dilyn berfenwau, er enghraifft: 

"edrych ymlaen i" ; "ysgrifennu i chi" ; "gofynnodd i wahoddiad".

113



Mae'r broblem hon eto yn tarddu o ymyrraeth y famiaith. Yn Saesneg, 

ceir un gair am "to", er enghraifft, ac wrth geisio gwahaniaethu rhwng 

"i", "at", "am" ac yn y blaen yn y Gymraeg y mae'r dysgwyr yn gwneud 

llawer o gamgymeriadau. Enghraifft arall o hyn yw'r defnydd o'r gair 

"cyrraedd". Pan ydynt yn son am wyliau mae llawer o'r dysgwyr yn 

dweud neu ysgrifennu "cyrraedd yn Sbaen" neu "cyrraedd yn Llundain".

Mae "yn" a "mewn" yn cael eu cymysgu yn weddol ami hefyd : 

"mewn fy fflat" ; "yn tri mis" ; "mewn ein ty ni" 

ac weithiau gydag enwau lleoedd: 

"mewn Derby" ; "mewn Stratford".

Mae problemau gydag enwau lleoedd. Mae llawer o'r dysgwyr yn cael eu 

drysu gan rai enwau aydd yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg ac nid ydynt 

yn siwr sut i ymdrin ag enwau sydd neb gael eu cyfieithu. Er enghraifft, 

yn dilyn patrwm enwau fel "y Swistir" neu "yr Aifft", maent yn dweud 

"yn y Cumbria" neu "i'r Manceinion". Mae'n debyg eu bod yn creu rheol 

gyffredinol ar sail un neu ddwy e enghreifftiau cyfarwydd.

Ar y cyfan, nid oedd rhagenwau yn achosi problemau, ond yr oedd 

rhai ymgeiswyr yn eu cymysgu, er enghraifft: 

"ata hi" ; "ohoni fi" ; "amdano fi" ; "cwrddon ni a'u gilydd".

Yr unig peth arall a ddigwyddodd yn ami oedd defnyddio "arall" yn 

lie "eraill". Yr oedd hyn yn haws ei ddeall yn y gwaith llafar ond yr 

oedd yn digwydd ar bapur yn ogystal. Yn y cyfweliadau, pan oedd yr 

ymgeisydd yn dweud rhywbeth fel "diddordebau arall", yr oedd yn 

tueddu i wneud hyn drwy gydol y cyfweliad. Mae'n bwysig tynnu sylw 

dysgwyr at hyn.



Y Gwaith Ysgrifenedig

Un enghraifft amlwg o broblem sydd yn berthnasol i'r gwaith 

ysgrifenedig yn unig yw sillafu. Yr oedd llawer o wallau sillafu. 

Nid ydynt yn dilyn unrhyw batrwm arbennig ond yr oedd llawer o 

enghreifftiau hefyd o gamffurfio'r lluosog, er enghraifft: 

"coedwigiau" ; "cwrsiau" ; "brynoedd".

Mae'n bosibl weithiau i ddysgwyr wneud camgymeriadau wrth ysgrifennu 

nad ydynt yn eu gwneud wrth siarad. Mae rhai pethau sydd yn dod ya 

naturiol wrth sgwrsio yn cael eu hanghofio wrth ysgrifennu. Mae geiriau 

yn edrych yn hollol wahanol ar bapur, ac i ddysgwyr nad ydynt yn 

ysgrifennu yn ami, mae eisiau llawer o ofal. Mae rhaid cofio hefyd fod 

tafodiaith yn gallu effeithio ar gywirdeb y gwaith ysgrifenedig gan fod 

rhai ffurfiau sydd yn dderbyniol yn yr iaith lafar weithiau yn anghywir yn 

ysgrifenedig.Mae rhaid disgwyl camgymeriadau o ganlyniad i'r ymgeiswyr 

drosglwyddo eu hiaith lafar i dudalennau'r llyfr ateb. 

Gellir edrych ar rai enghreifftiau o hyn, fel camdreiglo ar ol 

cysyllteiriau:

"a coed" ; "a farchnad" ; pan cyrhaeddon ni" 

neu ddefnyddio'r rhagenwau mewnol: 

"i ei" ; "i weld ti" ; "pethau i wneud".

Gyda threigladau ar 6l rhagenwau blaen mae'r un peth yn digwydd. Y 

tro hwn gellir gweld sut mae'r ymgeiswyr yn ceisio rhoi swn y gair ar 

bapur: 

"fy ngwraig" ; "fy neulu" ; "fy nghwyliau".

Byddai rhai o'r pethau sydd yn dod yn naturiol wrth siarad yn achosi 

problemau ar bapur, er enghraifft defnyddio "a"/"ac"; ac "y"/"yr": 

"y haul" ; "yr bryn" ; "y awyr" ; "yr mor" ; "ac ffrindiau" ; "a o hyd".
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Hae swn y geiriau yn arwain y dysgwr at ddewis y ffurf gywir wrth 

siarad ond ceir esgeulustod yn hyn o beth wrth ysgrifennu. Gellir 

osgoi hyn drwy ddarllen dros y gwaith yn ofalus yn yr arholiad ond 

mae rhai'n cael amser yn brin yn y prawf ysgrifeaedig.

Y Gwaith Llafar

Nid oedd probleraau arbennig yn y gwaith llafar nad oeddynt yn 

digwydd hefyd yn y gwaith ysgrifenedig ond roedd rhyw anhawster gyda 

ffurfiau "cael". Er enghraifft:

"Fe ges i gyfeillion yno..." ; "Mae e'n diddordeb mewn..."; 

"Mae e'n diddorol mewn..."

Wrth gofio pwysigrwydd trafod diddordebau yn y cyfweliad, a'r tu allan 

i'r dosbarth gyda ffrindiau ac yn y blaen, roedd yn syndod gweld 

camgymeriadau felly. Eto i gyd, mae'n debyg bod rhai o'r ymgeiswyr yn 

nerfus yn ystod y prawf llafar ac yn ceisio meddwl yn gyflym. Gallai 

hyn fod yn gyfrifol am y gwallau a welwyd mewn brawddegau cymharol 

syml.
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	ALUrfEDD

a. Treiglo ar 61 arddodiaid.
b. Treiglo'r ansoddair ar 61 YN.
c. Treiglo'r ansoddair ar 61 enwau benywaidd.
ch. Y genidol.
d. Camddefnyddio arddodiaid.
dd. Treiglo ar 61 rhifolion.
e. Y fannod ar 61 llafariaid.
f. Treiglo gwrthrych y ferf.
ff. Cenedl rhifolion.
g. Treiglo ar 61 rhediadau'r arddodiaid.
ng. Treiglo ar 61 cysyllteiriau.
h. Treiglo ar 61 ansoddair o flaen yr enw.
i. Enwau lluosog yn dilyn rhifolion dan 10.
j. Camddefnyddio rhagenwau.
I. Treiglo ar 61 y fannod.
II. Treiglo berfau ar 61 YN.
m. Cymysgu BLWYDDYN, BLYNEDD a BLWYDD.
n. Camddefnyddio YN.
o. Enwau lleoedd.
p. Treiglo'r ansoddair ar 51 enwau gwrywaidd/lluosog.
ph. Rhagenwau mewnol.
r. Treiglo ar 51 rhagenwau blaen.
rh. Treiglo enwau ar 6l YN.
s. Lluosog enwau.
t. Cymysgu YN a MEWN.
th. Cymysgu A ac AC.
u. Cymysgu ARALL ac ERAILL.
w. Camddefnyddio Y ac YR.
y. Treiglo 1 r lluosog ar 6l y fannod.
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DIVEDDGLO

Gellir honni fod yr arholiad yn llwyddiant yn yr ystyr fod yr 

oedolion a'i safodd a'u hathrawon yn fodlon ar ei gynnwys ac yn ei 

groesawu yn rhan o'r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr Cymraeg. Ni ddylem 

ddod i unrhyw gasgliadau pendant o safbwynt y marciau uchel yn y 

flwyddyn gyntaf hon. Yr oedd llawer o'r ymgeiswyr wedi bod yn dysgu 

Cymraeg ers amser hir a hwn oedd y cyfle cyntaf iddynt ennill 

tystysgrif o'r fath yn Gymraeg, ond gallem ddisgwyl ymhen rhyw dair 

blynedd i'r canlyniadau fod dipyn yn wahanol. Tan hynny, ni ddylid 

newid ffurf yr arholiad yn sylweddol.

Credaf y byddai o werth i athrawon Cymraeg dynnu sylw'r dysgwyr 

at y gwallau cyffredin a'r gwendidau a ddarganfuwyd yn ystod yr ymchwil 

hon, hyd yn oed os nad ydynt yn bwriadu sefyll yr arholiad. Yr oedd y 

patrymau a ymddangosodd yn ystod yr arbrofi ac yn yr arholiad ei nun 

yn debyg iawn i'w gilydd, ac yn tanlinellu rhai o'r problemau mwyaf 

sydd gan ddysgwyr. Qnd ar y Haw arall, yr oedd y canlyniadau'n 

dangos llwyddiant yr athrawon a'r dyegwyr o safbwynt yr iaith lafar. 

Yr oedd y mwyafrif yn sgwrsio yn naturiol ac yn hyderus a gobeithir 

y bydd eu cymhwyster newydd yn rhoi mwy o hyder iddynt.

Ymhlith y sylwadau a dderbyniwyd gennyra wedi'r arholiad prawf 

oedd yr un a ganlyn:

"Roedd cynnwys yr arholiad yn addas i oedolion ac 
rydw i'n meddwl bod y pwyslais ar yr iaith lafar 
yn syniad ardderchog. Cefais yr argraff 'mod i'n 
cymryd rhan mewn rhywbeth yn lie dioddef. Roedd 
hi'n bleser gennyf dderbyn y llythyrau oedd yn 
trefnu'r arholiad oherwydd y d6n bersonol a 
chyfeillgar ynddyn nhw. Baewn i'n barod i sefyll 
arholiad pellach yn y dyfodol pe basai un ar gael."
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Ar wahdn i'r ffaith i'r yraateb hwn fod yn galondid i'r rheiny 

oedd yn gysylltiedig a'r arholiad, yr oedd yn codi pwynt pwysig. 

Yr oeddem wedi sylweddoli bod diffyg darpariaeth ar gyfer dysgwyr 

a oedd wedi dod i ddiwedd eu cyreiau, fel y gwelwyd yn ymateb cyn- 

Wlpanwyr Bangor, a bod angen ystyried anghenion dysgwyr sydd yng 

nghanol y broses o groesi'r bont. Mae arholiad Safon A Cyd-Bwyllgor 

Addysg Cymru ar gyfer dysgwyr yn canolbwyntio ar waith ysgrifenedig 

a llenyddiaeth ac o ganlyniad nid yw'n addas fel cam nesaf i 

ddysgwyr sydd wedi llwyddo yn y Safon 0 newydd. Er na ddylai 

arholiadau reoli natur y dysgu ond yn hytrach ei adlewyrchu, gallai 

arholiad pellach yn y Gymraeg i oedolion fod yn sbardun i athrawon 

sefydlu dosbarthiadau neu grwpiau er mwyn paratoi dysgwyr ar ei 

gyfer. Ni ddylai'r arholiad OJ newydd gynrychioli diwedd cwrs fel 

arholiadau yn yr ysgol, ond dylai fod yn un rhan yn unig o'r broses 

ddysgu. Mae angen trafodaeth bellach ar fanteision arholiad uwch i 

oedolion ond yn bendant mae rhaid edrych o ddifri ar broblemau dysgwyr 

raewn ardaloedd lie nad oes cyrsiau pellach ar gael.

Yn ogystal a hyn, mae llwyddiant y dysgwyr yn dibynnu i raddau 

helaeth ar y gyradeithas. Yn ol Cymdeithas yr laith Gymraeg, mae 

statws yr iaith yn y gymdeithas yn fwy pwysig na dim byd arall:

"Ond ni ddibynna parhad yr iaith gymaint ar nifer yr 
unigolion sy'n meddu gwybodaeth ohoni, eithr yn 
hytrach ar y defnydd cymdeithasol a wneir ohoni. 
Wedi'r cyfan, ffenomenon gymdeithasol yw iaith, ac 
mae'n ffynnu yn unig os oes bywyd afieithus a 
chyflawn i'w fyw drwyddi."

Oe yw'r dysgwyr yn mynd i fod yn rhan o'r gymdeithas Gymraeg, bydd
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angen cymorth a chydweithrediad y Cymry Cymraeg. Yn 61 y dysgwyr a 

ddychwelodd yr holiaduron, nid ydynt yn cael hyn ar hyn o bryd gan y 

bobl yn eu hardaloedd eu hunain. Mae angen, felly, yradrech ar ran y 

bobl sydd yn gweithio yn y maes i ennyn diddordeb y Cymry Cymraeg a 

sicrhau bod arholiadau'n hybu'r broses o gymathu'n gymdeithasol. Mewn 

rhai colegau mae Cyrary Cyraraeg sydd yn aelodau o'r cymdeithasau i 

ddysgwyr yn "raabwysiadu" dysgwr er mwyn ei helpu ac i sicrhau ei fod yn 

ymarfer yr iaith bob dydd. Mae cynlluniau fel hyn yn llwyddiannus iawn. 

Yn ami, nid amharodrwydd ar ran y Cyrary Cymraeg sydd yn gyfrifol am 

iddynt droi i'r Saesneg yn hytrach na sgwrsio yn Gymraeg a dysgwyr, 

ond diffyg amgyffred o dasg y dysgwyr. Efallai bod eisiau mwy o 

gyhoeddusrwydd wedi'i hanelu at bobl Gymraeg eu hiaith er mwyn tynnu 

eu sylw at hyn.

Yn sicr mae diddordeb yn yr iaith a'r nifer o oedolion yn ei 

dysgu ar gynnydd. Oherwydd hyn, mae angen mwy o gyrsiau Cymraeg ar bob 

lefel a mwy o athrawon. Ond ar lefel gymdeithasol, mae clybiau i 

ddysgwyr yn werthfawr iawn. Maent yn ymffurfio ym mhob rhan o Gymru 

erbyn hyn, ac yn rhoi cyfle i ddysgwyr gwrdd ac ymlacio, a dysgu ar 

yr un pryd. Fel y dywedwyd eisoes, mae defnyddio'r iaith mewn 

awyrgylch naturiol tu allan i'r dosbarth yr un mor bwysig a'r dysgu 

yn y dosbarth. Hefyd, mae cylchgronau a phapurau i ddysgwyr y mae 

rhai o'r grwpiau hyn yn eu cyhoeddi yn bwysig. Er bod rhai o'r 

dysgwyr wedi cyrraedd safon weddol uchel, mae llawer o wahaniaeth 

rhwng eu safon ddarllen a safon iaith papurau fel "Y Cymro", er 

enghraifft. Mae'r un peth yn wir wrth ystyried rhaglenni teledu a 

radio. Yn enwedig gyda phobl o ardaloedd gwahanol, mae gan y dysgwyr 

broblemau deall. Yr oedd nifer yn cwyno nad oedd rhaglenni arbennig
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yn cael eu paratoi ar eu cyfer, a'r gobaith yw y bydd rhywfaint

o ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ar y cyfryngau yn y dyfodol. Gan

fod gan cynifer o bobl heddiw ddigon o ddiddordeb yn yr iaith 7

Gymraeg i'w dysgu, credaf y dylem eicrhau bod ganddynt y gefnogaeth

y mae ei hangen i Iwyddo. Mae sylwadau un o'r dysgwyr yn crisialu

teimiadau llawer iawn ohonynt:

"Mae hi'n codi'nghalon i weld pobl yn treio gwella'r 
addysg Gymraeg i oedolion - weithiau rydych chi'n 
meddwl eich bod chi'n gweithio mewn gwacter neb 
ddigon o bobl i'ch annog chi (a neb yn arwain y ffordd 
ar S^C er enghraifft). Mae "na ddiffyg cefnogaeth 
swyddogol i'r rhai sy'n dysgu"r iaith, ac rydw i'n 
gweld yr arholiad yraa fel cam yn y cyfeiriad iawn."
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