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Summary 

Part 1, 'Introduction'. begins %rith the chapter, 'General Background to Error Analysis'. A survey of 

the thesis is presented with a statement of the research objectives. 

Tbc chapter then goes on to demonstrate that error analysis was inspired by the generative 

linguistics movement of the 1960's which concentrated on the creative aspects of language acquisition. 

Generative linguistics was a reaction against the bebaviourist-structuralist position. Error analysis itself was 

a reaction to the behaviourist contrastive analysis which held sway in the 1950's. To explain how error 

analysis first arose, an account of behaviourist psychology as pioneered by Skinner, amongst others, is 

provided, and its effect on second language learning is explored. Evidence is provided which contradicted 

behaviourist claims and supported Chomsky's mentalism which gradually superseded behaviourist theory in 

the field of second language acquisition. This eventually led to the idea of interlanguage being formulated 

by Selinker and a reappraisal of the significance of learners' errors by Corder. Ilis ideas helped to lay the 

foundations of the error analysis movement which reached its height amongst EFL researchers during the 

1970's and early 1980's. Corder rejected the idea that errors had only negative significance, being solely the 

result of the laziness of the learner or faulty teaching methods. Instead, he affirmed that errors were to be 

viewed in a positive light. This was so because learners progressed through processes of overgeneralization 

and regularization. Tlerefore, learners'errors provided evidence, of their progress and could possibly reveal 

the 'internal syllabus' of second-language learners. 

Chapter 2 provides a survey of the language error literature from 1917 to 1995. Section I deals 

with written errors. Until the 196M the papers reviewed were mainly behaviourist in tenor. This was the 

case as their main purpose in identifying errors was the belief that they could be eradicated by the 

formulation of remedial exercises. From the 1950's, it was also believed that errors could be corrected by 

the devising of drills based upon the areas of perceived weakness. The language which received more 

attention than any other was English, both native and second language and as spoken or acquired by both 

children (hearing or deaf) and adults. Other languages surveyed include French, German, Russian, Spanish, 

Hebrew, and Irish. 

Section 2 of Chapter 2 gives a comprehensive survey of error analysis in Welsh. beginning in the 

1980's. It was originally motivated by fears that the Welsh of primary level children who were fluent in the 
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language (both native speakers and learners) was becoming progressively anglicized. This view was largely 

upheld by the research conducted and furthermore it was demonstrated that native-speaking children in 

Welsh-medium schools were assimilating to the interlanguage spoken by the L2 majority. Relatively little 

research had been conducted on the errors committed by adult learners. Gillian Evans of the Polytechnic of 

Wales had created a taxonomy of errors committed in the Adult Welsh 'O'Level but no research had been 

conducted on the errors of higher level learners. 

.I- Chapter 3 details the theory to be tested. It comprises a number of statistical hypotheses. These are 

as follows: (1) Welsh adult learners commit mainly local errors. (2) It is impossible to assign a cause to 

many of the errors. (3) Of the errors to which it is possible to assign a cause the majority are 

developmental. (4) There are more syntactic errors than lexical. (5) Women commit fewer errors than men. 

(6) Ile Welshness of the area where learners live does not affect the correctness of their written Welsh. 

The major hypothesis was that a longitudinal analysis of errors encompassing the Use of Welsh and 

Advanced Use of Welsh Written Tests would reveal a developmental pattern in the errors committed. 

Chapter 6 presents the results of the analysis. Approximately 135,000 words were analyzed, 

yielding some 14,000 lexical and grammatical errors. All the hypotheses were confirmed by these results. 

Ninety-six categories of error were created and the taxonomy was organized according to surface strategies 

as recommended by Dulay, Burt and Krashen. It was demonstrated that there was a general decrease in 

error frequency between Level 4 and Level 6, despite the hierarchy of written assignments. 

Cbapter 7 comprises a detailed discussion of the results. It begins at the level of surface strategy 

and shows that the decrease in error frequency was evinced in each one of the surface strategies although 

the rate of decrease varied. It then goes on to discuss each error category in detail organized according to 

sub-samples (Use of Welsh, Advanced Level la, Advanced Level lb, Advanced Level 2). Firstly, 

Omissions of Major Constituents are discussed, followed by Omissions of Grammatical Morphemes. A new 

strategy is created to analyze the errors of Celtic languages, namely the Omission of Mutations, as they are 

syntactic errors but are neither major constituents nor grammatical morphemes. 

The chapter goes on to discuss the variation within the strategies of Double Marking and Simple 

Addition. However, Welsh departs from the universal pattern of error analysis in that no evidence was 

found of Regularization Addition errors. Even so, examples were found of all three types of Misformations, 
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namely Regularization, Archi-forms and Alternating Forms. The last strategy to be discussed was the least 

prominent, namely Nsordering, which included confusion of the normal and abnormal sentence order. 

The chapter concludes by revealing the rate of change in frequency of each error category. Fifty- 

seven categories decreased between Use of Welsh and Advanced Level. Here the learners seem to be 

successfully internalizing the rules of the language items involved, with overgeneralization and language 

transfer being abandoned. This seems to represent the last stage of acquisition. Ile intermediate stage 

appears to comprise the seven error categories which exhibit no statistically significant rate change 

between the two examinations. These categories may well go on to decrease at the Post-A Level stage or 

fossilize. Lastly, 32 categories increased in frequency. These appear to represent the initial stage of 

acquisition, in which new language items (especially literary forms) have been introduced and 

overgeneralization liýs in creased in the attempt to acquire the new rules. In this way, clues are given to the 

linguistic difficulties which learners experience during the Advanced Level course of study. It is hoped that 

the insights provided will assist those engaged in the formulation of a curriculum or syllabus for Level 5 

and 6 learners. Other practical applications of the research are discussed and the final chapter makes 

suggestions for further research. - 
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Abstract 

Bwriad y gwaith hwn yw ymchwilio i natur y gwallau a wneir gan oedolion sydd yn dysgu 

Cymraeg ar Lefelau 4.5 a6 Cyd-bwyllgor Addysg Cymni. Felly, ceisiwyd dadansoddi a dosbarthur 

gwallau hyn er mwyn deail yr anawsterau penodol sydd yn wynebu dysgwyr yr iaith. Gobeithir y bydd 

canlyniadau'r ymchwil hon o ddiddordeb arbennig i diwtoriaid iaith ac ii rhai sydd yn paratoi deunyddiau 

dysgu. 

Mae'r gwaith wedil mnnu'n dair. - 

Rhan 1: Rhagymadrodd 

Rhan 2: Methodoleg a Chanlyniadau 

Rhan 3: Trafodaeth 

Yn Rhan I rhoddir y cefndir cyffredinol i Ddadansoddi Gwallau a cheir arolwg o lenyddiaeth y 

maes o 1917 hyd 1995. Yn Rhan 2y traethawd dadansoddir 14,000 o wallau geirfaol a'gramadegol a 

godwyd o sampl o 135,000 o eiriau a ddetholwyd o ddeunydd ysgrifenedig a gyflenwyd gan Gyd-bwyllgor 

Addysg Cymru, sef gwaith ymgeiswyr yr ArhoUad, I)eftiyddio Cymraeg i Oedolion'a gwaith ymgeiswyr 

yr Arholiad, Vefnyddio Cymraeg Uwch. FeRy, ya y rhan hon, dadansoddiad o wallau'r dysgwr profladol a 

geir ac, er y gobeithir y bydd casgliadau'r ymchwil yn berthnasol i ddysgwyr o bob safon. bydd eisiau 

rhagor o ymchwil i gadarahau hynny. 

Yn Rhan 3 ceir awgrym ym mha drefn y mae dysgwyr yn mewnoli rbeolan'r Gymraeg, yn 

seiliedig ar y patrwm o newid yn eu gwallau rbwng'Defnyddio'r Gymraeg'a'Safon Uwch'. Yn ogystal, 

rhoddir syniad or prif anawsterau y bydd dysgwyr o oedolion yn dod ar eu traws, trwy ddangos pa wallau 

sydd yn ymddangos fynychaf . Gobeithir y bydd yn bosibl unor wybodaeth bon ag arferion cyfoes yr 

ystafell ddosbarth. Gorffennir trwy wneud awgrymiadau ar gyfer ymcbwil bellach. 

Maei gwaith hwn, yn sicr, yn gyftaniad gwreiddiol Vr maes gan nad oes neb dr blaen wedi 

gwneud dadansoddiad hydredol o wallau Cymraeg, ac yn wir, ychydig o ddadansoddiadau hydredol a 

wnaed ar uarbyw iaith. 
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Geirfa leithyddiaeth Gymwysedig 

Term Esboniad 

1. Adborth 1.1 unrhyw wybodacth sydd yn darparu adroddiad ar ganlyniad ymddygiad 

2. Astudiaeth hydredol 2. dull Ile yr astudir unigolyn neu gr*p dros gyfnod o amser 

3. Berf Eirfaol 3. berfau Hawn y gellir eu defnyddio fel unig ferf y ftawddeg. Hynny yw, 

pob berf ar wabin i isferf. 

4. Blend 4. cymysgu geiremau, e. e., edrych ar + gwylio > gwylio ar 

5. Brawddeg 5. brawddcg a rennir yn 61 yr wybodaeth a wyddys (y pwnc) ar wybodaeth 

ffwythiannol newydd (y sylw). Cysylltir y dadansoddiad hwn ag Ysgol Praha. 

6. Cydberthyniad 6. mesur cryfder y berthynas rhwng dwy set o ddata 

7. Dadansoddiad 7. dadansoddiad o sut y codir ffwythiannau'r iaith darged - megis amser, 

ffwythiannol rhyw, moddoh-wydd - yn hytmch nai ffurfiau gramadegol 

8. Dimadwyedd S. mesur y gaHu i ddeall neges 

9. Gramadegiad 9. y cyflwr neu'r cysyniad o fod yn ramadegol, bynny yw, yn dderbyniol yn 

61 rbeolau gramadeg 

10. Ffwythiant 10. y nod y defnyddir Ileferyn neu uned iaith Vw chyflawni 

11. Meddyliaethol 11. yn perthyn i ddamcaniaeth meddyliaeth a honna fod gan fod dynol feddwl 

sydd yu meddu ar ymwybyddiaeth, syniadau, etc., a bod y meddwl yn gaHu 

dylanwadu ar ymddygiad y corff 

12. Meintolwr 12. gair neu ymadrodd a ddefnyddir gydag enw, ac a ddengys faint, e. e., 

Rawer o, ychydig o, sawl, digon o, darn o, torth o, tri chilogram o, etc. 
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13. Mewnoli 13. proses dysgu weithredol sydd yn golygu gweithio gyda'r wybodaeth 

newydd yn hytrach na'i derbyn hi yn unig me%%m ffordd oddefol 

14. Mynegai 14. rhif a ddengys lefel gymharol sg6r mewn cymbariaeth I sgorau eraill 

15. Poblogaeth 15. (mewn ystadegau) unrhyw set o eitemau, unigolion, etc. sydd yn meddu ar 

nodweddion cyfEredin ac arsylladwy ac y gellir cymryd sampl oboni 

16. Seicolcg Wybyddol 16. cangen o seicolcg sydd yn ymwneud ag astudio natur cyfundrefnau 

gwybodaeth ar modd yu dysgir, yn arbennig y prosesau bynny a gysylltir A 

meddwl, canfod, deall, coflo, a dysgu 

Geirfa Newydd -, 

Termau Cymracg a fathwyd wrth ysgrifennu'r traethawd hwn: 

Cymraeg Saesneg 

1. Anfrodorol non-native 

2. Anicithyddol nonlinguistic 

3. Archffurf, b., 11. -iau archi-form 

4. Carnawgrym rmscue 

5. Dull dweud-a-gwneud mim-mime method 

6. Gorgyffrediniad, 11 -au overgeneralization 

7. Gwall mewnicithol intralingual error 

S. Gwallscnsitif effor-sensitive 

9. Hunangywiro self correction 

IO . Morffogystrawen morphosyntax 

11. Pcnderfynydd, U. -ion determiner 
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Rhan I 

Rhagymadrodd 

Pennodl 

Y Cefndir Cyffredinol 1 Ddadansoddi Gwallau 

1.1 Arolwg or Dadansoddiad 

Bwriad y gwaith hwn yw ymchwilio i natur y gwallau a wneir gan oedolion sydd yn dysgu 

Cymraeg ar Lefelau 4 (Def. Gym. ), 5a6 (Safon Uwch) Cyd-bwyllgor Addysg Cyrnni. Felly. ceisiwyd 

dadansoddi a dosbarthu'r gwallau hyn er mwyn deall yr anawsterau penodol sydd yn wynebu dysgwyr yr 

iaith a"r lefelau uwch. Gobeithir y bydd canlyniadau'r ymchwil bon o ddiddordeb arbennig i diwtoriaid iaith 

ac Pr rhai sydd yn paratoi deunyddiau dysgu. 

Mae'r gwaith wedi'i rannu'n dair rhan: - . 

1. Rhagymadrodd 

2. Methodoleg a Chanlyniadau 

3. Trafodaeth 

I Yn Rhan 2y traethawd dadansoddir gwallau corff o ddeunydd ysgrifenedig a gyflenwyd gan Gyd- 

bwyflgor Addysg Cymru, sef gwaith cant o ymgeiswyr ar gyfer yr Arholiad Dcfnyddio Cymracg i Oedolion 

a gwaith cant o ymgeiswyr ar gyfer yr Arholiad Defnyddio Cymraeg Uwch a safasair arholiad rhwng 1991 

ac 1994. Mae banner y sampl (50 o sgriptiau Def. Gym. a 50 o sgriptiau Safon Uwch) yn cynnwys yr un 

bobi a safodd y ddau arholiad. Felly, yn y rhan bon, dadansoddiad o wallau'r dysgwr pmfiadol a geir ac, er 
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y gobeithir y bydd casgliadau'r ymch%il yn berthnasol i ddysgwyr o bob safon, bydd cisiau rhagor o 

ymch%%il i gadambau hynny. 

Yn Rhan 3 yr ymch%il dyfeisiwyd strategaeth dosbarth i wrthweithio anawstcrau y bydd dysgwyr 

o oedorion yn cyfarfod yn fynych I hwy . Gobeithir y bydd yn bosibl uno'r strategaeth hon ag arferion 

cyfoes yr ystafell ddosbarth. 

1.2 Seicoleg Ymddygiadol al Ddylanwad ar Ddysgu laith 

Er mwyn deall twf y mudiad Dadansoddi Gwallau o fewn Ieithyddiaeth Gymwysedig yn ystod 

chwedegau diweddar a saithdegau cynnar y ganrif bon, rhaid ei roi yng nghyd-destun datblygiadau , 

cynharach ym maes seicoleg a arweiniodd at lunio damcaniaeth Dadansoddi Cyferbynnol. Datblygodd 

Dadansoddi Gwallau yn adwaith i honiadau'r ddamcaniaeth bon. Tarddai Dadansoddi Cyferbynnol o 

ddamcaniaeth seicolegol o'r enw Ymddygiadaeth, a seiliwyd yn ei thro ar waith arloesol y ffisiolegydd 

Rwsiaidd, Moe, ar ddechrau'r ganrif bon. Cychwynnir. felly, trwy fwrw golwg ar fywyd y gAT pwysig 

hwn al gyfraniad Fn dealltwriaeth o sut mae'r ymennydd yn gweithio. 

1.2.1 Y Prif Seicolegwyr Ymddygiad'ol 
. 

Yn 1897, cyboeddodd Paflof The Work of the Digestive Glands'. Yn y Ilyfr hwnnw, soniodd am 

y ffordd y byddai chwarennau treulio c*n weithiau yn gweithredu yn afreolaidd. Er enghraifft, sylwodd y 

byddai'r chwarennau yn dechrau gweithio cyn rhoi bwyd Vr ci; dechreuai'r ci seeretu suddion treulio cyn 

gynted ag y gwelai'r dyn a arferai ei fwydo. Arweiniodd yr arsylwi hwn at ddarganfyddiad Paflof o'r 

adwaith cyflyrol. Yn 1902 penderfynodd olrhain ffynbonnell y chwarenlifau seicig hyn. 

Dyfeisiodd Paflof y dull o weithredu arbrawf a elwir yn gyflyru: cenir cloch (stimwlws cyflyrol) 

yn union cyn rhoi bwyd (stimwlws greddfol) mewn ceg ci i beri iddo lafoerio (yrnateb greddfol), nes bod 

s*n y gloch yn y pen draw yn peri iddo lafoerio (Yrnateb cyflyrol) cyn cyflwyno'r bwyd. 

SWefir yr enw hwn yn unol A'r gyfundrefn drawslythrennu a ddcfnyddir yn yr Adran Rwseg yng Ngholeg y 
Brifysgol, Bangor. 
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, Pam yr oedd yr arbrawf hwn mor bwysig? Oberwydd dangosodd Paflof mewn arbrawf syml sut y 

gweithredai'r'ffenomen seicolegol bwysi g honno, cysylltiad. Cyflyrwyd y ci i gysylltu clywed y gloch a 

chael ei fwydo. 0 ganlyniad, tybid y geRid dadansoddi ymddygiad cymbleth yn adweithiau greddfol a 

chyflyrol. 

Pan ddechreuodd Paflof feddwl o ddifrif Wr diwedd am ymddygiad dynol, cydýabu fod angen 

esboniadau newydd ar y cymhlethdodau enfawr a gyflwynid gan iaith. Felly, ychwanegodd symbolau 

geiriol at ei wahaniaethiad rhwng adweithiau cynhenid a chyflyrol. Ffurfiai'r adweithiau cyflyrol'y system 

arwyddo cyntaf. Ond, yn 61 Paflof, yr oedd dyn wedi esblygu un adwaith arall, sef 'ail system arwyddo'o 

symbolau geiriol. Fodd bynnag, ni chafodd amser i ddatblygu'r awgrym. hwn. 

Er gwaethaf hyn, cymhwyswyd gwaith Paflof at ymdýygiad dynol gan y genhedlaeth a'i dflynodd. 

Arweiniodd at dwf ymddygiadaeth yn America, pwnc yr ymýdfinnir ag ef yn Ilawnach isod. Yn fwyaf 

arbennig, cymhwyswyd y syniad o adweithiau cyflyrol a chysylltiaeth at fyd addysg yn gyffredinol, gan 

g- ynnwys dysgu ail iaith. Meddylid mai mater o gyflyru plentyn i ffurfio arferion newydd trwy ddefnyddio 

driliau ac ati oedd hanfod dysgu ail iaith a thystiolaeth o ddysgu amherffaith oedd y gwallau. Adeiladwyd 

ar waith Paflof gan yr ymddygiadwyr Americanaidd, yn arbennig B. F. Skinner., 

Lluniodd yr ymddygiadwr Americanaidd enwog, B. F. Skinner, ddamcaniaeth a alwai'n gyflyru 

gweithredol. Nododd yr anawsterau enfawr a oedd ynghlwm wrth ganfod stimwlws i bob ymateb. 0 

ganlyniad, cynigiodd y dylid cael dau. ddosbarth o ymateb, enynedig ac allyredig. - Mae ymatebion a 

enynni gan stimwli bysbys yn atebwyr-, gellir eu bastudio, yn y dull Stimwlws-Ymateb traddiodiadol. Mae 

gweithredolion yn ymatebion a al-lyrri heb unrbyw stimwli bysbys. Gan nad oes unrbyw stimwlws bysbys 

ar gyfer ymateb gweithredol, ni ellir wedyn yn rhesymegol s6n am gryfder rhwymyn Stimwlws-Ymateb. 

Felly. yn Ile bynny, cynigiodd Skinner y dylid mesur y gyfradd yr allyrrir y gweitbredolyn yn ei b6l. 

Wedyn, dylid arcbwilio'r boll newidion y gellid dangos eu bod yn effeithio ar gyfradd yr ymateb. 

. Mewn arbrawf nodweddiadol gyda chyflyru 9'weithredoL dodir anifail y mae eisiau bwyd amo - 

fynychaf Hygoden Ffrengig neu golomen - mewn adran seinglos, fach. Adwaenir bon mewn jargon labordy 

fel blwch Skinner. Dysgir yr anifail i wneud ymateb syml, sef gwasgu bar neu bigo allweddell er mwyn 

cael byd i fwyd. Mantais fawr yr arbrawf hwn yw fod y berthynas rhwng ymateb yr anifail a darparu'r 

bwyd yn hollol fympwyol ac o dan reolaeth lwyr yr arbrofwr. Unwaith y sefydlir ymatcb gweithredol, 

gellir dylanwadu ar y gyfradd y mae yn digwydd yn ei b6l trwy ddefnyddio atgyfnerthiad. Mae hwn yn ei 
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dro yn ddibynnol ar gyfradd yr ymateb. Gellir amryN%io amserlenni atgyfnerthu ar wahanol adegau neu ym 

mhresenoldeb stimwli gwahanol, gan ddibyanu ar nod yr arbrawf. 

Er enghraifft, pan oleuir yr allweddell 1 golau coch, gellir atgyfnerthu colomen bob yn bumed 

pigiad, neu ar hap a damwain, yn 61 cyfradd arafach nag unwaith y funud, aý yn y blacn. Fodd bynnag, pan 

dry'r golaun w-yrdd, dyweder, ni roddir unrbyw atgyfnerthiadau am bigo. Yn y cyswllt hwn, deuai ymateb 

y pigo yn fuan o dan reolaeth y goleuadau coch a gwyrdd, a elwir yn stimwli gwahaniaethol. Yn y modd 

hwn yr oedd Sldnner yn gaHu dod ag ymateb gweithredol o dan. reolaeth stimwlws gwahaniaethol, 

stimwlws yn debyg Pr golau coch neu wyrdd a ddengys pa bryd y gellir atgyfnerthu ymateb. FeHy, cedwir 

y cysylltiad S-Y, ond mewn cysyniadaeth letach a mwy hyblyg am y broses ddysgu. 

Aeth Skinner ymlaen i honni fod dynion yn dysgu iaith fwy neu lai yn yr un ffordd ag y mae 

anifeiliaid yn dysgu gwasgu lifer er mwyn cael ýwyd: ailgyflewnir unrhyw fath o ymddygiad a ddilynir gan 

wobr neu atgyfnerthiad. Os yw hyn yn wir, nid oes unrhyw reswm pam na allai tsimpans*faid ddysgu iaith 

arwyddion yn sgil gwobrwyo eu hymdrechion i ddysgu mewn ffordd addas. 

I ýi Cafwyd Rawer o feirniadaeth ar safbwynt Sidnner. Deil y rhan fwyaf o'r beimiaid ei fod wedi 

cynnig disgriflad Ilawer rby syml o broses dysgu iaith. Dadl y seicolegydd iaith, Noam Chomsky, yw na 

ellir egluro yr amrywiaeth enfawr o frawddegau y mae plant yn eu cynhyrchu a'u gaflu i greu brawddegau 

newydd gyda syniadau gor-syml yngbylch atgYfnerthiad. Cred Cbomsky fod yr ymennydd dynol wedi'i 

strwythuro ymlaen Ilaw Fw afluogi i wneud y gwahanol drawsffurfladau gramadegol sydd yn digwydd 

mewn unrbyw iaith; mae eraill wedi cyfeirio at y gallu hwn i ddysgu iaith fel y 'ddyfais gaffael iaith' IDGI 

LAD). 

Dangosodd Brown a Hanlon (1970) wendid amlwg yn namcaniaeth ymddygiadol Skinner. Un o 

honiadau Skinner oedd fod unrbyw arwydd o gymeradwyo yu gyfystyr ag ymddygiad atgyfnerthol (1953: 

78). Er mwyn rboi byn ar brawf. astudiodd Brown a Hanlon effeithiau atgyfnerthu cadarnhaol a negyddol 

ar iaith ddatblygol plant. Defnyddiasant gymeradwyaeth rhieni (a fynegwyd trwy ymatebion megis, That's 

right, Correct, Very goodý a Yes) a'u hanghymeradwyaeth (a ddangoswyd trwy ddweud, That's wrong, 

That's not right, neu No) fel arwyddion o atgyfnerthu cadamhaol a negyddol. Edrydd Brown a Hanlon nad 

oedd, hyd yu oed, 
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ond, yn hytrach, y cysylltir y rhain h gwerth g%%irionedd y gosodiad a gynhwysir yn Ileferyn y 

plentyn. 

1.2.2 Ymddygiadaeth ym Maes Ail laith 

Yn wreiddiol ystyrid gwallau'n unig yn dystiolaeth o ddysgu amberffaith a chredid y dylid'eu 

dileu trwy ymarferion a driliau a oedd yn cynnwys efelychu ac ailadrodd yr iaith 'berffaith' a gynhyrchid 

gan y tiwtor. Mae hyn yn cyd-fynd i syniadaeth y dull clYwlafar. Gelwir hwn weithiau Yn ddull clywedol- 

lafar neu'r dull dweud-a-gwneud. Seiliwyd y dull hwn yn rhannol ar ddamcaniaeth seicolegol 

ymddygiadaeth sydd yn haeru mai wrth ffurflo arferion trwy ddynwared ac afladrodd y mae pobl yn dysgu 

ymddygiad newydd (gweler uchod) a bod hyn yn arbennig o wir am blant. Yn unol 1'r ddamcaniaeth bon 

darperir symbyliad sydd yn peri ymateb gan y dysgwr. Os yw'r ymateb yn wallus, yna fe'i cywirir trwy 

gyfrwng deialogau a driliau Vw dynwared a'u hailadrodd. Felly. yn 61 y dull a seiliwyd ar y ddamcaniaeth 

bon, arwyddocid negyddol sydd i wallau. Yr oedd y dull hwn mcwn bri yn y pumdegau a'r chwedegau. yn 

arbennig yn yr Unol Daleithiau, ond o ganol y chwedegau ymlaen dechreuid edrych ar wallau siaradwyr 

ail-iaith a dysgwyr iaith-dramor mewn goleuni gwahanol. 

1.2.3 Corder ac Arwyddoccid Gwallau Dysgwyr 

Un o sylfeini maes Dadansoddi Gwallau yw papur SP Corder, 'Ile Significance of Learners' 

Errors'a ysgrifennwyd yn 1967. Hyd at hynny, nid oeddid wedi ymdrin ond mewn ffordd arwynebol I 

gwallau a chywiro, yn 61 Corder. Nid ystyrid cu bod yn bwysig. Yr oedd yn %ir, wrth gwrs, fod cymhwyso 

theori ieithyddol iddynt wedi esgor ar ddimensiwn newydd, sef Dadansoddi Cyferbynnol a ystyriai wallau 

fel arficrion drwg i'w holrbain yn 61 i'r famiaith. Yr oedd ganddo, felly, oblygiadau ar gyfer dysgu 

ieithoedd. 

Dywed Corder fod proflad athro ail-iaith eisocs yn awgrymu iddo ble yr oedd anawsterau Vw 

canfod ac. felly, nid oedd yr ieithydd bob amser wedi creu argraff dda amo, gan fod nifer o, fathau 

gwahanol o wallau heb eu rhag-weld gan ieithyddiaeth gyferbynnol. -Yn ail, prif ddiddordeb athm oedd 

cael cadarnhad ynglyn A ble'n union yr oedd yr anawsterau i ddysgwyr yn dig"dd yn bytracb na 

clamcaniaethu ynglyn A pha beth yr oedd gwaRau'n ei ddadlennu am y broses o gaffael iaith. 
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Adlewyrchid dwy ffordd o feddwl yngbylch gwallau dysgwyr ym methodoleg dysgu iaith: 

1) Arwydd oedd gwallau o annigonolrwydd technegau dysgu. 

2) Yr oedd yn fyd amherffaith ac felly, ceid gwallau trwy'r amser ac o ganlyniad, dylid canolbwyntio 

ar ymdrin i gwallau ar 61 iddynt ymddangos. 

Yn seicolegol yr oedd y ddwy'n ymddygiadol - yn perthyn i'r dull sgiliau clywlafar neu sylfaenol. 

Yr oedd y pwyslais ym myd ail iaith erbyn 1967 wedi symud orhoi gwybodaeth'i 'ennill gwybodaeth'. 

Felly, yr oedd rhaid gofyn y cwestiwn a oedd unrbyw debygrwydd rhwng caffael mamiaith a dysgu ail 

iaith. Yn 61 Corder, roedd y gwahaniaethaun amlwg. Credai f6d caffael. mamiaith ya anochel ac nad oedd 

hynny'n wir am ddysgu ail iaith. Yn ogystal I hynny. yr oedd baban yn codi iaith fel, rhan o'r broses 

aeddfedol, tra oedd dysgwr eisoes wedi cwblhau'r broses honno. Yr oedd gan ddysgwr ymddygiad iaith 

agored cyn dysgu ei ail iaith, tra oedd baban yn dysgu ymddygiad iaith am y tro cyntaf Yn olaf, daliai 

Corder fod cymhelliad caffael mamiaith yn wabanol i gymheWad dysgu ail iaith. 
- 

Fodd bynnag, nid yw'r gwahaniaethau byn yn awgrymu dim byd am y prosesau a oedd ynghlwm 

wrtbynt. Yn 61 Corder, pe Ilunnid damcaniaeth newydd am ddysgu iaith, byddai cladansoddiad o wallau yn 

ei chadarnhau neu'n ei thanseilio, gan eu bod yn datgelu a oedd y dysgwr yn trosglwyddo arferion ei 

famiaith i'r iaith clarged neu a oedd yn datblygu rheolau newydd ynglgn 1'r iaith clarged a oedd yn - 

annibynnol o'i famiaith. Pe rhoddid ateb cadarnhaol Fr ail gwestiwn, byddai dadansoddiad o wallau 

dysgwyr yn datgelu ym mha drefn y codid patrymau gwahanol a hefyd brosesau fel cysoni rheolau a 

ddigwyddai wrth i'r dysgwr fewnoli'r gramadeg newydd. 

Damcaniaeth Corder ynglýn A sut yr oedd plentyn yn caffael ei famiaith oedd: - 

1) fod baban yn cael ei eni i rhagdueddiad cynbenid i gaffael iaith, 

2) fod rhaid iddo glywed iaith, 

3) ci fod yn meddu ar Ddyfais Gaffacl laith (DGI). 

Tanlinellodd, fodd bynnag, fod y ffordd y gweithiair broses, i raddau helaeth, yn ddirgclwch. Yng 

ngoleuni byn yr oedd eisiau disgrifiad arbydol. o iaith plentyn. Mor bell yn 6111922 yr oedd Palmer wedi 

cynnig y dylid cymhwyso'r ddamcaniaeth bon i ddysp 12. Y gred oedd fod y DdGl yn dal mewn 

bodolaeth ar 61 caffael yr laith Frodorol. ond nad oedd yn cael ei defnyddio. 7le adult was seen as capable 

as the child of acquiring a foreign language, meddai Corder (Richards, 1974: 21). 
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Os cynigid fod yr un broses ya mir ar gyfer oedolion, wedyn yr oedd rhaid cynnig fod dysgmT 12 

yn mabwysiadu yn sylfaenol yr un drefn neu strategaethau. Felly, y brif nodwedd a oedd yn gwabaniaethu'r 

naill broses oddi wrth y Hall oedd presenoldeb neu absenoldeb cymhelliad. Yn öl Corder, 

If the acquisition oýthefsrst language is afulfilment of the predisposition to 

develop language behaviour, then the learning of the second language involves the 

replacement of the predisposition of the'infant by some otherforre. 

Credai befyd, 

Given motivation, it is inevitable that a human being will leam a second 

language if he is exposed to language data. 

Yr 6edd rhai strategaethau 12, o leiaf. yn debyg i gaffael I I. Nid oedd hyn yn awgrymu mai yr un 

oedd y dilyniant yn ei hanfod. Yr oedd gwallau yn iaith y plentyn yn dystiolaeth o'i ddatblygiad ieithyddol. 

Yr oedd yn eithaf posibl mai'r dysgwr a oedd yn rheoli'r mewnbwn ieithyddol trwy ei DdGl ac 

nid maes Hafar yr athro. Wedi'r cwbl. y plentyn a oedd yn dewis ei fewnbwn o blith data o faint aruthrol. 

Honnai Corder fod meysydd Ilafur wedi'u seilio ar farn oddrychol ac egwyddorion damcaniaethol 

annelwig, os oedd seiliau clamcaniaethol iddynt o gwbl. Nis seiliwyd ar anghenion y dysg%%T am ei bod mor 

anodd asesu ei anghenion. Wrth benderfynu a oedd maes Ilafur cynhenid yn bodoli a cheisio'i ddisgrifio, 

byddai astudio gwallau dysgwyr yn chwarae'r un r6l ag yr oedd yn ei cbwarae wrth astudio caffael iaith 

mewn plant, gan fod y dysgwr yn y Man achos yn deEayddio cyfundrefa iaith bendant. er nad yr iaith 

darged oedd hi. Yr oedd gwallau dysgwyr yn dystiolaeth Wr gyfandrefn hon ac yr oeddynt yn gyson. Yr 

oedd hyn yn awgrymu fod gwallau yn bod nad oeddynt yu gyson. Yr oedd y gwahaniaeth rh%%-ng gwallau 

cyson ac angbyson yn bwysig. Yr oedd gwallau angbyson. yn wallau mewn perfformiad neu 

gamgymeriadau tra oedd gwallau cyson yn datgelu medredd dros dro'r dysgwr. Fodd bynnag. anodd iawn 

oedd gwahaniaethu rh%mg gwallau a chamgymeriadau. 

Yr oedd gwallau dysgwyi yn arwyddocaol mewn tair ffordd: 

1. I'r athro. Ped ymgymerid A dadansoddiad cyfundrefnol ohonynt, byddent yn dweud wrtho pa mor bell 

yr oedd wedi mynd at y nod, ac felly, faint a oedd ar 61 Pw ddysgu. 
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2. Yr oeddynt yn darparu tystiolaeth i'r ymch%ilydd benderfynu'r ffordd y codid iaith, pa stratcgaethau 

neu ddulliau yr oedd y dysg, %T yn eu defnyddio wrth ddarganfod yr iaith. 

3.0r tair ffordd efallai taw dyma'r bwysicaf. Yr'oeddynt yn hanfodol Pr dysgwr oberwydd eu bod yn 

ddyfais yr oedd y dysgwr yn ei defnyddio er mwyn dysgu. Dyna sut yr oedd dysg%%T yn profi ei hypotheses 

ynglgn A natur yr iaith yr oedd yn ei dysgu. 

Fefly, dylid bod yn ofalus ynglýn A chywiro. Yr oedd darparu'r ffurf gywir yn Uaig yn gallu 

rbýwystro dysgwr rhag profi hypotheses eraill. Gallai peri i ddysgwr geisio darganfod fftuf gywir fod yn fwy 

daileýnol Pr dysM a'r athro fel ei gilydd. 

Yr oedd yn bwysig nodi nad oedd Ilefcryn cywir dysgwr bob amscr yn dystiolaeth o'r ffaith fod y 

dysgwr wedi dysgu'r systemau a fyddain cynhyrchu'r ffurf honno mewn siaradwr brodorol. Gallai fod yn 

ailadrodd ffurf a glywodd neun dweud ffurf a oedd yn gywir ar yr wyneb ond yn angbywir o fewn y cyd- 

destun. Yr oedd tasg y dysgwr ail-iaith yn weddol syml: yr unig hypotheses Fw profi oedd -A ydyw 

cyfundrefnau'r iaith newydd yr un I rhai'r iaith yr wyf yn ei gwybod neu'n wahanol? "Ac os ydynt yn 

wabanol, beth yw eu natur? 'Tystiolaeth o hyn oedd y nifer fawr o waHau a oedd yn gysyntiedig A 

chyfundrefnau'r famiaith. Tadogid y rhain ar arferion y famiaith. Yng ngoleuni'r hypotheses newydd, 

gwell fyddai pcidio l'u bystyried fel ben ailerion a oedd yn parbau, ond yn hytracb fel arwyddion fod y 

dysgwr yn ymchwilio i gyfundrefnau'r iaith newydd. 

"' 1.3 Rhkngia'ith 

Yr byn a daflodd oleuni newydd ar y sefyllfa oedd y cysyniad o'rhyngiaith'. a grybwyllwyd gyntaf 

gan Selinker (1969), neu'dafodiaith drawsnewidiol'fel y'i galwyd gan Corder (1971). laith dysgwr oedd 

rhyngiaith a oedd yn wahanol Vw famiaith ac Pr iaith darged. Yr hyn a oedd yn wahanol oedd y gred gan 

nifer fod y rhyngiaith yn datgelu fod gan ddysgwr ryw fath o faes Uafur mewnol, naturiol yr oedd yn ei 

ddilyn wrth ddysgu iaith ac a oedd yn debyg mewn nifer o agweddau Pr drefn naturiol yr oedd plentyn yn 

ei dilyn wrth ddysgu iaith. Nid oedd y maes Ilafur naturiol bwn yn cydredcg bob amser 1'r drefn y 

cyflwynid eitemau ieithyddol mewn meysydd Ilafur traddodiadol. Hefyd, crybwyUwyd fod gwallau yn rhan 

gadambaol o'r broses ddysgu yr oedd yn rhaid mynd trwyddi er mwyn symud ymlaen at y cam nesaf. 
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Credid, er enghraifft, fod cysoni yn rhan annatod Wr broses o ddadansoddi eitemau iaith neNi, -ydd a bod 

ceisio cy%%iro'r gwallau a gynhyrchwyd yn y rhyngiaith o ganlyniad yn %%Tthgynhyrchiol am ei fod yn 

Ilesteirio proses naturiol a pberi rhwystredigaeth a thanseilio byder y dysg%%T. Fodd bynnag, nid oes 

cytundeb ynglýn A'r ddamcaniaeth bon; yn y bennod nesaf, er enghraifft, cyfl%%, ynir tystiolaeth o 

astudiaethau Ile y dangosir fod cywiro wedi bod yn gymorth i ddysgwyr. Teg yw nodi, fodd bynnag, fod 

arbcaigwyr ym maes Astudiaethau Rhyngieithol yn tueddu i fod yn hwyrfrydig erbyn hyn i gymryd 

safbwynt beirniadol tuag at wallau dysgwyr am ei bod mor ddyrys diffinio cywirdeb o safbwynt yr iaitb 

gyntaf. 

1.3.1 Diffinio Gwall 

Fodd bynnag, o safbwynt y mudiad y'mae'r gwaith presennol hwn yn gyfraniad iddo, sef 

Dadansoddi Gwallau, diffinnir gwall fel camddcfnydd o eitem ieithyddol (e. e., gair, eitem ramadcgol, 

gweithred leferydd4 etc. ) oherwydd dysgu diffygiol ncu anghyflawn. Eto i gyd, enghraifft o anhawster 

diffinio gwall yw'r ymchwil a ddangosodd fod gwertbusiad siaradwyr rhugl yr iaith darged o wallau 

dysgwyr yn amrywio yn 61 a ydynt yn athrawon iaith ai peidio (James, 1977, Hughes a Lascaratu, 1982, a 

Davies, 1983). Yr oedd siaradwyr cyffredin yn fwy goddefgar tuag at wallau dysgwyr nag athrawon iaith . 

Yn ogystal, yn 61 astudiaethau a wnaed ymhlith darlithwyr prifysgol, mae darlithwyr hqn yn tueddu i fod 

yn fwy goddefgar tuag at wallau dysgwyr na darlitbwyr iau ac nid yw aelodau cyfadrannau'r Celfyddydau, 

y Dyniaethau ac Addysg mor Ilym fi'r Gwyddonwyr a'r Peirianwyr (Vann, 1984 a Santos, 1988). Felly, 

mae'n debyg fod diffinio a chywiro gwallau yn dibynnu, i raddau, ar gefndir personol y sawl syn cywiro. 

Gwahaniaetbir weithiau rbwng gwall sydd yn deillio o wybodaeth anghyflawn, a charngymeriad a 

wneir gan ddysgwr wrth ysgrifennu neu siarad ac a achosir gan ddiffyg sylw, blinder, diofalwch, neu 

agwedd arall o berfformio. Oni wahaniaethir rhwng y ddau fath ucbod au cynnwys, ill dau, o dan y tcitl 

'Gwall', yna gelwir yr ail yn wall perfformio. 

1.3.2 Achos Gwallau 

Achosir y gwallau mewn rbyngiaith gan brosesau sy'n cynnwys: 
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(a) benthyca patrymau o'f famiaith (Trosglwyddo laith). Gel%ir y gwallau hyn yn wallau 

rhyngieithol, e. e.. 'Ches i ddim hyder ', yn Ile, Doedd dim hyder gyda fi. ' 

(b) ymestyn patxymau Wr iaith darged, e. e., trwy gydweddiad (cysoni). Gelwir y gwallau byn yn 

'bwyd cartrefl', Ile mae'r ffmf luosog wedii bymestyn ac mae wedi disodli'r ffurf wallau datblygus, 6' c. 9 

unigol. 

mynegi ystyron trwy ddefnyddio geiriau a gramadeg yr oedd y siaradwr yn gwybod amdanynt 

eisoes (Strategaeth Cyfathrebu), e. e., Mw Pn boffi 'drive' y Car, 2, Ile y mae'r dysgwr wedi bcnthyg gair 

ol famiaith er mwyn Ilenwi bwIch yn ei wybodaeth o'r iaith darged. 

Gelwir gwallau sydd yn ganlyniad i ddysgu'r iaith darged yn ddiffygiol neu yn rhannol, fel (b) 

uchod, yn bytracb nag i drosglwyddo iaith fel (a) uchod, yn waHau mewnieithol. 

Priodol ya y cyswllt hwn fyddai dyfynnu'r adran ar 'Gwallau' a geir gan Roberts a Jones (1974: 

254): 

Mae astudio gwallau yn rhan bwysig o waith yr athro - gwallau ar lafar ac yn 

ysgrifenedig. Dichonfodllu o resymaudros wallau unigol, ondoastudiogwallau unrhy%, 

gr4p yn ofalus gellir, fel rheol, dosbarthu yn nifer o ddosbarthiadau cyfleus ar gyfer 

dysgu, e. e. 

(a) gwallau oherwyddymyrraeth yfamiaith, a hyn yn digwyddynfynych ym 

mhatrwm yfrawddeg ac yn nhrefn y geiriax Yffordd orau iw dilem yw dmy ddrilio 

cyson ac amrywiol, a hefydymdiin ynfyr (yn yfamiaith os bydd rhaid) dr 

gwahaniaethau gyda rhai hýn. 

(b) gwallau yn codi o gydweddiad - amfod dysgwr yn dilyn rheol syn 

amherthnasol. Rhaid dangos iddo sut yr aeth ar gyfeiliorn, a drilio digon i gywiror 

gwall. 

(c) gwallau syn ganlyniad i ddiffyg paratoad ar ran yr athro; 

2 Pan ddyfimir enghmifffiau o brofiad yr ymchwilydd, yn hytrach nau codi o'r tacsonomi, nodir y rhain drwy roi 
ebychnod (! ) ou blacm 
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(ch) gwallau syn dangos diffyg canolbwyntio ar ran y disgybl, a hynny efallai 

oherwydd amwysedd, neu ddiffyg amrywiaeth, yng nghyflwyniad yr athro. 

1.3.3 Categorliau o Wallau -. - ILI -. C, 

Dosberthir gwallau yn 61 y categorfau canlynol: - 

i) GeirfaoL e. e., y flwyddyn yma (yn He'eleni'), cymysgu ! cyffrous'/cyffyrddus'. Mae'r 

categori hwn yn cynnwys gwallau blend, h. y.. cyfuno cyfleadau yn ganlyniad i orlwytho gwybyddol, e. e., 

! 'am y pryd', cyfuniad o 'am y tro! ac 'ar y pryd'. 

Ffonolegol, e. c., Yrnai vL9 ma: X ... / (gydagy'dywyll, yn Hemerchl. 

äi) Cystrawennot e. e., Iloedd Ilawer o blant yn eisiau mynd'. 

iv) Deongliadol : carnddeall bwriad neu ystyr siaradwr. 

V) Pragmatig: cynhyrchu'r effaith gyfathrebu angbywir, e. e., trwy ddefnyddio gweithred leferydd 

neu un o reolau siarad yn anghywir, e. e., Mut wyt ti; Barchedig Jones? ' 

Dull arall o gategoreiddio gwallau a wneir gan bobl sy'n siarad ail iaith neu iaith dramor yw yn 61 

yr effaith y maent yn ei chael ar'gyfathrebu neu ar siaradwyr brodorol yr iaith. Enw'r mesur hwn yw 

difrifwch gwallau. 

.1 
Mae graddfa difrifwch mathau gwahanol o waHau yn amrywio; ycbydig o effaith y, mae rhai 

gwallau yn ei chael (e. e., gwasanaeth dda); mae rhai yn peri anniddigrwydd (e. c.. Dwedon nhw roedd y 

gwasanaeth yn da [sic] iawn. ' yn Ile 'Dwedon nhw fod ... Ar y Ilaw arall mae rhai eraill yn achosi 

anawstcrau cyfathrebu (e. e., 'fy merch a fi'yn lle'fy ngwraig a fi). Yr enw am y math olaf hwn o wall yw 

gwall cyffredinol o'i gyferbynnu A gwall Ileol, sydd yn gamddefaydd o elfen mewn strwythur brawddeg, 

ond nad ywn achosi problemau deaUtwriaeth (sef y ddau fath cyntaf a grybwyllir uchod). 'ý 

1.4 Mathau Eraill o Wallau 

Ceir gwalbu eraiH nad ydynt yn wallau dysgwyr fel y cyfryw ond, yn hytrach, yn gamgymeriadau 

neu lithriadau wrth siarad a darllen. Maent o ddiddordeb arbennig i seicolegwyr iaith. 
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1.4.1 Gwallau Lleferydd 

Namau yw'r rhain a glywir wrth i siaradwyr gynbyrchu seiniau, geiriau a brawddegau. Mae 

siaradwyr brodorol a siaradwyr anfrodorol iaith fel ei gilydd yn gwneud camgymeriadau anfwriadol wrth 

siarad. Gwahaniaethir weithiau rhwng gwall a nam. 

Mae rhai o'r gwallau Ileferydd mwyaf cyffredin yn cyanwys: - 

(a) gwall rhagddisMI: pan ddygir sain neu air ymlaen mewn brawddeg al ddefnyddio cyn y bydd 

ei angen. Er enghraifft: 

! Te yfais i gotelaid o gwrw. 'yn Ile Te yfais i botelaid o gwrw. ' 

(b) gwall gorbarbau: pan fydd Wn neu air a ynganwyd eisoes yn ailymddangos. Er enghraifft: 

! 'rhedeg bent' yn Ile 'rhedeg bant' 

(c) gwall eildroi neu spwneriaeth: trawsddodiad Ilythrennau cyntaf geiriau. Er enghraifft: 

'os bydd y gloch cin yn tanu' yn Ile 'os bydd y gloch tin yn canu' (Meara ac Ellis, 198 1). 

1.4.2 Camawgrym 

Yn olaf, mae gwall. camawgrym. Mae hwn yn wall neu'n ymateb annisgwyl a wneir wrth ddarllen 

ac astudir y rhain er mwyn canfod rhagor am natur y broses ddarllen wrth i blant ddysgu darlIen yn eu 

mamiaith. Mae dau brif fath o wan camawgrym: 

(a) camawgrym mewnosod: ychwanegu gair nad yw yn y testun ( e. e., gall plentyn ddarllen, ! Roedd 

Mr Jones yn hen ddyn prysur. 'yn lie 'Roedd Mr Jones yn ddyn prysur. ) 

(b) camawgrym cildroi: mae'r darllenydd yn cildroi trefn y geiriau (e. e., Mae'r plentyn yn darlIen, 

! Roedd Mrs Jones yn hen fenyw gyfoethog a charedig. 'ya Ile Roedd Mrs Jones yn hen fenyw garedig a 

chyfoethog. ' 

Mae Ffigur 1.1 isod yn dangos perthynas y gwahanol fathau o wallau l'i gilydd: - 
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Ffigur I. I: PeHhynas Categorrau o Wallau di GiWd 
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PERFFORMIO 

MEWNIEITHOL NIEWNIEITHOL 

RHYNGIEITHOL ........... ................ RHYNGIEITUOL 

LLEFERYDD LLEFERYDD 

DATBLYGUS DATBLYGUS 

GEIRFAOL GEIRFAOL 

FFONOLEGOL ... ........ ................ ......... ........... .... ............... 

CYSTRAWENNOL CYSTRAWENNOL 

PRAGMATIG ....... . ......... ... . .......... PRAGMATIG 

BLEND BLEND 

Tabl 1.1: Dosbarihiad G%ullau yn il y PedwarSgil Ieith_vddol 
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Pennod 2 

'Arolwg o Lenyddiaeth Dadansoddi Gwallau -1917-95 

2.1 Dadansoddi Gwallau Ysgrifenedig 19 17-1995 

Dibcn yr adran bon yw bwrw golwg dros yr ymchwil a gyflawnwyd ar wallau ysgfifenedig o 1917 

hyd at y presennol. Edrychir ar nifcr o ieithoedd gwahanol ond maen anochel mair Saesneg fydd amlycaf 

gan fod mwy o ddadansoddiadau wediu gwneud oboni nag unrbyw iaith arall. Dylid coflo mai arwyddocid 

negyddol ocdd gan wallau i awduron yr astudiacthau cynnar cyn cychwyn y mudiad Dadansoddi Gwallau 

ar ddiwedd y chwedegau. Hyd yn oed ar 61 hynny, daliai nifer o awduron, a oedd fel arfer yn athrawon 

iaith yn bytrach nag ieithyddion cymbwysoL i lunio tacsonomiau o wallau i ganfod anawstcrau ieitbyddol 

er mwyn eu dilcu. Yr oedd byn yu antertb y mudiad Dadansoddi Gwallau pan oedd ieitbyddion yn astudio 

gwallau er mwyn darganfod gwybodaetb am y broses o gaffael ail iaith. Ystyricnt wallau yn dystiolaeth 

gadarnhaol o gynnydd ieithyddol a bament fod rhaid cynhyrchu patrymau gwallus yn aml iawn er mwyn 

esgor ar y patrymau cywir yn y pen draw. Mae hyn yn enghraifft o! r gwahaniaeth mewn pwyslais sydd 

rhwng athrawon iaith, ar y naill law, ac ieithyddion cymhwysol, ar y Hall. 

Beth bynnag, cychwynnir ein harolwg yn 61 yn 1917, pan oedd Paflof yn melltithior Chwyldro 

Rwsiaidd am dorri ar draws ei waith ymchwil, pan nad oedd ymddygiadaeth ond yn bedair blwydd oed ac 

yr oedd gwall atalnodi yng ngwaith plentyn ysgol elfennol yn becbod anfaddeuol! 

2.1.1 Saesneg Mam ialth Plant Ysgol ion 

Cynradd/Elfennol 

Y rhai cyntaf i wthior cwch Fr d*r o safbwynt dadansoddi gwallau ysgdfenedig oedd Diebel a 

Sem (1917). Astudiwyd gwaith ysgrifenedig plant ysgolion elfennol yn Cincinnati, Unol Daleithiau 

America. Gofynnwyd i blant, o! r drydedd radd hyd at yr wythfed, ysgrifennu traethawd gwreiddiol arA 
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Vacation Experience'. Dewiswyd ar hap 190 o bapurau o bob gradd, gan Wneud cyfanswm o 1,140 o 

bapurau. Rboddwyd tipyn o sylw i wallau atalnodi, ond mae Tabl 2.1 yn dangos canran y gwallau geirfaol 

a gramadegol yn unig a chanran y plant au gwnaeth: 

Dosbarthiad Gwall CANRANYPLANTAWNAETH CANRANYGWALLAUA 

Y GWALL WNAED 

Ffurf traethawd 92.2 30.1 

Berfau 38.3 10.8 

Dianghendod cystrawenn'ol 33.9 9.5 

Diofalwch 26.1 4.7 

Arddodiaid 19.9 4.1 

Enwau a rhagenwau 16.7 3.9 

CysyRteiriau 10.0 1.8 

Ansoddeiriau ac adferfau 8.2 1.7 

AnIlythrennedd, ymadroddion 6.7 1.2 

Hafar, a slang 

Ymadroddion amwys ztv 6.2 1.0 

Negyddolion 1.4 0.2 

Tabl Z I: Canrannau 

Daeth strwythur y frawddei'o dan y pennawd Tfurf traethawd'. Cynhwyswyd dan I)iofalwch' 

ailadrodd gair, er enghraifft swimming in the the creek, hepgor gair, er enghraifft I asked my mother if 

could go to my aunt's, etc. Golygid wrth 'AnHythrennedd, "Ymadroddion Llafar, ' a 'Slang'y math o 

ymadroddion fel eatings a scooted, being's it was hot, a we beat it home, etc. 

Cymbarwyd y canlyniadau ag astudiaeth a wnaed ar wallau Hafar yr un plant a cbafwyd fod eu 

gwaith ysgrifenedig yn Bawer cywirach. Felly, daethpwyd Vr casgliad fod rhaid rboi rhagor o amser i 

wallau iaith lafar y disgyblion. 
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Mae Pressey (1931) yn dangos y pwysigrwydd ma%%T a roddid ar un adeg ar atalnodi cy%%ir, hyd yn 

oed ar y Lefel Elfennol. Profodd 143 o blant ar y lefel Elfennol yn America ar arnxediad eang o dasgau a 

chafwyd fod eu gafael ar atalnodi lawer yn Ilai sicr na'u defnydd o lythrennau breision. 

Parbaodd Fitzgerald a Knaphle (1944) ar yr un tryw ydd, ond cYmerasant hwythau wallau geirfaol 

a gramadegol i ystyriaeth yn ogystal. Astudiwyd 2,200 o lytbyrau plant trydedd. pedwaredd a phumed 

gradd ysgolion America, a gynhwysai bron 260,000 o eiriau. a chafwyd 25,000 o wallau iaith ( heb 

gynnwys gwallau sillafu) au cofnodi o dan tua chant o wahanol benawdau. Acboswyd bron 50% or' 

gwallau byn gan ddeg math syml o gamgymeriad iaith ac achoswyd bron 80% gan 25 o fathau o 

gamgymeriad. Dyma restr o'r gwallau geirfaol a gramadegol a geid yn y 25 o fathau o wallau mwyaf 

cyffredin: 

Cyfanswm 

Nifcr y Llytbyrau 2.213 

Nifer y Gwallau laith 25,278 

Trefa Restrol Math o Wallau % 

10, Gwallau gyda cbyffelybeiriau 2.91 

11.5 Difnyddio ansoddair yn Ile adferf 2.84 

11.5 Brawddeg anghyflawn 2.84 

13.5 Hepgor geiriau (ac eithrio goddrych neu draethiad) 2.39 

15 Defnyddio geiriau yn angbywir 2.32 

21 Diffyg cytundeb rhwng berf a'i goddrych 1.63 

23 Brawddeg afraid neu amwys 1.40 

25' Wth sathiedig neu fwlgareiriau 1.10 

Cyfanswm 17.43 

Tabl 2.2: Mynychder 8 Gwall Geirfaol a Gramadegol 
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Gwelir eisoes yn astudiaeth Golub (1974) hwyrfrydigrwydd i ddefnyddio'r tcrmgwallau'yng 

nghyd-destun plant mamiaith. Yn hytrach, sonnir am wyriadau cystrawennol a geirfaol. Gofynnwyd i 

bedwar ugain o blant y bedwaredd radd a phedwar ugain o blant y cbwccbed radd ysgrifennu traethawd yn 

seiliedig ar ddarlun a roddasid iddynt. Rhannwyd y gwyriadau yn Man gategori: 1) gwyriadau 

cystrawennol, a 2) gwyriadau geirfaol. Problem gystrawennol fwyaf y plant hyn oedd atalnodi brawddegau 

yn gy%ir. Gellid cael gwared ar lawer o'r gwyriadau cystrawennol hyn trwy ddarllen y brawddegau 

gorffenedig yn ucbel. Fodd byanag, ar gyfer categorfau eraill. mae'n angenrheidiol dysgu mathau arbennig o 

wybodaetb. Gwnaeth gwrywod gyfartaledd o 9.5 gwyriad cystrawennol bob 100 gair, a benywod 7.5 bob 

loo gair. Gostyngodd rhai gwyriadau cystrawennol yn y chweched radd, yn arbennig defnydd o'r sillgoll a 

phrif lythrennau. Dylid cynnwys y cysyniadau sydd "h wraidd y gwyfiadau mewn rhaglen dysgu iaith 

ysgrifenedig. 

Yng nghategori gwyriadau geirfaol, gwnaeth gwrywod gyfartaledd o 5.8 o wallau bob 100 gair a 

benywod 4.4. Yr oedd banner o! r rhain yn ddiffygion mewn geirfa a banner yn wyriadau sillafu. Gellir 

dosbarthu y gwyriadau gcirfaol, fel y rbai cystrawennol yn nifer fach o gategorfau ac mac hyn yn awgqmu 

y dylid dcfnyddio dull dysgu gwybyddol er mwyn eu datrys. Yn ogystal I hyn dylid cymharu gwyriadau 

ysgrifenedig A rhai Ilafar i ganfod pa gysyniadau y mae'r plentyn yn gaflu'u rhcoli ar lafar yn unig. Wrth 

grynhoi, dywed Golub fod rhaid i athrawon ddysgu plant yn 61 eu hangbenion arbcnnig yn bytrach na 

dysgu am nifer fawr o wyriadau. posibl a ddisgrifir mewn gwerslyfrau. 

2.1.2 Saesneg Mamiaith Coleg 

Dadansoddodd Hewitt o Adran Addysg Prifysgol Durham (1956-57) draethodau 126 o ddarpar- 

athrawon a gynhwyW rbwng wyth i ddeng mil o eiriau'r un. - felly, cynhwys6'r corpws rhwng miUwn a 

miliwn a chwarter o eiriau. Ei ddiben oedd torrir ddadl ynglgn A phwy a ysgdfennair Saesneg cywiraf : 

myfyrwyr y celfyddydau neu fyfyrwyr "yddoniaeth. Dosbanhwyd y gwallau yn 61 dau brif gategori, sef, 

gwallau mewn ystyr a gwallau ffurfiol. 

0'r 18,000 o wallau a gofnodwyd i gyd, dosbarthwyd 6,000 fel gwallau ystyr. Achoswyd 1.269 o! r 

rWn trwy ddewis enw, ansoddair neu ferf anghywir' , ystyrid hyn yn dystiolaeth o ddiffyg geirfa. Yr oedd o 

leiaf 340 o achosion o amwysedd, neu o eirio a fyddai'n debyg o godi cysylltiadau ambert)masol ym 

meddwl y darllenydd. Defnyddiwyd 708 o ragenwau mewn cyd-destunau aneglttr ac ambarwyd ar yr ystyr 
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gan atalnodi diffygiol mewn 200 o achosion, mewn 122 o achosion gan drefn geiriau, ac mewn 76 o 

achosion trwyyýahanu'r rhagenw perthynol al ragflaenydd. 

OY 12,000 o wallau ffurfiol, yr oedd 7,500 yn wallau ataln" a 1,120 yn wallau sillafu. 

Cynhwysai'r gwallau gramadegol 257 o frawddegau heb ferf na phrif gymal, a 640 o ferfau yn y rhif, amser 

neu fodd anghywir. Yr oedd 225 o achosion o elipsis diffygiol, 481 o ddewis yr arddodiad anghywir, 174 o 

drefn geiriau anarfýrol ar wahin ii 131 o achosion pan oedd y rhagenw perthynol ymhell ol ragflaenydd 

heb föd eisiau. Defnyddiwyd rhagenwau personol fwy na 500 o weithiau heb roi'r sylw dyladwy i rif a 

chenedl a chofnodwyd y dcfnydd adferfol o due to ar 146 o achlysuron. 

Dangoswyd fod Saesneg ysgrifenedig graddedigion y celfyddydau yn gywirach nag eiddo'r 

gwyddonwyr, gan eu bod yn gwneud cyfartaledd o 124 o walIau'r traethawd o gymbaru 1194 y myfyrwyr 

gwyddonol. 

Dadansoddodd Eble (1963-64) nifer o wallau gwrando a gododd o waith ysgrifenedig my"r 

Prifysgol yn yr Unol Daleithiau. Dymar rbestr a luniodd: 

Gr*p Un 

low in bebold 

rap up the motor 

on a bole ' 

ten to discount 

more-in-likely 

day in age 

Gr*p Dan 

bantered about 

nerve wrecking 

dccp-seedcd love 

taken for granite 
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amble time 

I could hardly brieze- 

as the game grows to a close 

coal cream 

intergraded 

in the seek of action 

the Atlantic and Constitution newspaper 

Gr*p Tri 

illatease (un gair) 

imparticular (un gair) 

atonce (un gair) 

acoursc (un gair) 

of couple of years (am a couple) 

of fire (am qfire) 

through open the shudders 

sandspat segregationists 

'In thefirst group are those errors which resultfrom a faulty ear and a Ia2y 

mouth" 

meddai Eble. Yn yr ail gr*p, mae elfen o bygrededd yn perthyn Fr ffurriau anghywir. Yn y trydydd gr*p 

gwelir methiant i adnabod strwythur yr iaith Saesneg. yn arbennig yn yr enghreifftiau hyn, fanodau ac 

arddodiaid. 

Astudiodd Slotnick a Rogers (1973) draethodau dwy fil a saith deg o blant 17 flwydd oed. Dcuent 

o bob man yn yr Unol Daleithiau. Hyd y tracthodau oedd tua 200-250 o eiriau'r un au testun oedd 'A 

Fainous Person'. Gwnaed dadansoddiad ffactorau ar ddwy ffactor. Cynhwysai'r ffactor gyntaf fathau o 

wallau ac ymddangosai ei bod yn adlewyrchu ymyrraeth icithyddol. Mesurodd yr ail ffactor byd y 

traethawd ac ymddangosai ei bod yn adlewyrchu pa mor benodol yr oedd ysgrifennu'r plentyn. Cysylltid Wr 
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ffactor gyntaf nifer o faterion fel dewis y person a edmygid, a'r ymresymiad a ategai'r de%%is (e. e.. ' 

dyfalbarhad di gymbaru ag anufudd-dod sifil). Yr oedd plant A sgoriau ffactor uchel yn aml yn ddu a 

chanddynt'yn aml rieni nad oeddynt wedi graddio o! r ysgol uwchradd; cynrychiolent y ddwy* ryw yn eithaf 

cyfartal. Yr oedd y rhan fwyaf o! r plant a chanddynt sgoriau ffactor isel yn ferched, yn wyn ac yr oedd eu 

rhieni wedi cwblhau eu cyrsiau yu yr ysgol uwchradd. Cysylltid 1'r ail ffactor faterion fel cymhelliad (y 

credid ei fod yn isel ar gyfer awduron y papurau isel), ac ailadrodd (a welwyd yn ymddangos yn y papurau 

uwcb). Fodd bynnag, yr oedd eisiau astudiaetb arbrofol i ddweud fod ystyriaethau hiliol, rhywiol, neu 

gymelliannol yn peri Fr plant ysgrifennu fel y gwnaethant. 

Gwnaeth Gregg (1983) ddadansoddiad o batrymau gwallau ysgrifenwyr ag anghenion addysg 

arbennig mewn colegau. Newydd ddechrau yr oedd ymchwil yn y maes hwn ond ccisid rhoi mwy'o sylw Pr 

dasg y disgwylid ei chyflawni ar duH asesu. Dang"r canlyniadau fod posibik-wydd fod angen nodau 

addysgol gwahanol ar fyfyrwyr coleg ag anghenion arbennig Pr rhai yr oedd eu bangen ar ysgrifenwyr 

sylfaenol colegau. Y mae gan fyfyrwyr coleg ag anghenion arbennig, ar yr un Ilaw, ddiffygion prosesu 

gwaelodol tra nid yw ysgrifenwyr sylfaenol, ar y Ilaw arall, wedi derbyn ond byfforddiant cyfyngedig neu 

maent yn cael anhawster gydar broses gyfansoddi. 

2.1.3 Saesneg Ail-iaith Plant Ysgol 

Dadansoddodd Greenland (1971) 74 o draethodau a ysgrifennwyd gan ddisgyblion y n%%yddyn 

gyntaf mewn ysgol uwchradd yn Kampala, Uganda. Maint y corpws oedd 26,640 o eiriau. Dosbarthwyd y 

gwallau Fr grwpiau C"IYnol: 

Sillafu. 

2. Camgymeriadau gramadegol. 

3. Camgymeriadau geirfa. 

4. Camgymeriadau, yn cyanwys iaith heaffasiwn. 

Camgymeriadau neu wendidau arddull. 

6. Sylwadau amrywiol. 
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0'r astudiaeth, daetbpwyd ir casgliad fod dwy brif broblem yn wynebu'r plant arbennig byn. Mae'r 

gyntaf yn gyffredin i bawb sydd yn dysgu iaith estron. sef cyfieithu o'r famiaith yn lie meddwl ac 

ysgrifennu'n ddiymwybod yn yr ail iaith. Yn 61 Greenland, byddai camgymeriadau geirfa a mynegiant 

idiomatig yn diflannu bron yn Ilwyr pe gwneid hyn. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, rhaid i'r athro 

fod yn ymwybodol o! r problemau sydd ynghlwm wrth symud o iaith Fantw i iaith arall sydd Wi gwreiddiau 

mewn diwylliant bollol wahanol. Mae'r ail broblem yn gyffredin i bob plentyn yn y cyfnod hwn yn ei 

ddatblygiad, sef yr angen am ddisgyblaeth pan ysgrifennir yr hyn a ddywedir. Mae Ileferydd yn plygu 

Ilawer o reolau, ac y macn rhaid Fr disgybl ddysgu beth ywr cyfyngiadau pan roddir Beferydd a syniadau i 

lawr ar bapur. 

Cafwyd cyfraniad gwerthfawr iawn gan Chen (1973). Codwyd gwallau o draethodau leb eu 

paratoi'a ysgrifenawyd gan 628 o ddisgyblion pumed-dosbarth o chwe ysgol wahanol ac a gynrychiolai 

safonau Saesneg amrywiol, ynghyd I chofnodion o 

errors made by Chinese-speaking secondary school pupils 
I 

a gadwyd gan Cben er 1941. 

Dosbarthwyd y gwallau yn 14 o gategoriau, fel a ganlyn: 

1. Sillafu, e. e., biger (bigger) 

2. Geirfa, e. c., The loss is neglectable. (negligible) 

3. Cystrawennu Brawddeg, e. e., Ifelt nearlyfainted. 

4. Trefn Geiriau, e. e., Tell me why is he late. 

5. Drysu Rbannau Ymadrodd, e. e., He got illness. 

6. Cytgord neu Gytundeb 

a. Cyffredinol, e. e.. There was a shelter at every stations. 

b. Berf(auygoddrych, e. e., Trams is a headache. 

7. Defnydd o Fannod 

'a. 
Defnyddior fannod angbywir, e. e., My brother is now an university student. 
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b Ei hepgor/mcwnosod yn anghymir, e. e., You arefool. 

8. UnigoIALluosog Enwau (gan gynnwys Cymysgu Cyfrifadwy ac Anghyfrifadwy) e. e., The news are 

bad. 

9. Arddodiaid a Geirynnau Adferfol 

a. Eu Hepgor Ar Gam, c. e., I agree him 

b. Eu Mewnosod yn Anghywir, e., e., They retreated back. 

c. Dcfnyddior Arddodiaid Angbywir,, e. e., We met on Christmas. - 

10. Cysyllteiriau, e. e., I'll go even it rains. 

11. Berfau 

a. Stad, e. e., Air is existed everywhere. 

b. Ffmf, e. e., I was scare. 

c. Amser, e. e., I have met him last week. 

12. Cymysgu Bcrfenw/Gerwnd/Rhangymeriad, e. e., Ifelt rather embarrassing. 

13. Defaydd Idiomatig, e. e.. The sky rained. 

14. Atalnodi, e. e., Its not difficult. (It's) 

Dadansoddodd Jenner (1977) wallau mewn testunau ysgrifenedig a gynhyrchwyd gan dri dysgwr 

Saesneg ysgol uwchradd yn Yr Iseldiroedd. Codwyd y gwaHau du fersiynau ysgrifenedig o stori a' 

ddarllenwyd i'r dosbarth gan eu hathro. Nid oedd dosrannu'r gwallau yn 61 rhan ymadrodd yn helpu i ddeall 

achos y gwall nac i gael gwared amo ychwaith. Felly, ceisiwyd dosbarthu'r 31 o wallau yn 61 achos, gyda 

14 yn tarddu o drosglwyddo iaith. Yr oedd chwe gwall yn perthyn i gategori cysoni a 10 yn enghreifftiau o 

stmtegaethau cyfathrebu. 

Dadansoddodd Smithies a Holzknecht 0 98 1) wallau a wnaed yn Saesneg ysgrifenedig Papua 

Guinea Newydd ar y lefel drydyddol. CYnbwYsai'r sampl waith 451 o fyfyrwyr a siaradai 212 o 

famieithoedd gwahanol (gan gynnwys 6a siaradai Saesneg fel eu mamiaith). Rhestrir y prif wallau yn 

nbrefn eu mynychder isod: 
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1. banodau 

2. arddodiaid 

3. defnydd o'r ferf, yn arbcnnig gyda chytundeb goddrych a berf, e. e., when he visit thefactory 

4. enwau, yn arbennig gyda ffurfiau Iluosog, e. e., after a few second 

5. ynganiad diffygiol 

Ceid gwallau ardduR hefyd. Yn aml, ysgrifennid mewn cywair a oedd yn rhy sgyrsiol ac a 

adlewyrcbai natur lafar y diwylliant. Bryd araH, ysgrifennid yn rby ffurfiol, gan efelychu iaith rheoliadau'r 

brifysgol. Yr oedd Bawer o'r gwallau yn codi o'r ffaith na ddarllenai'r myfyrwyr ddigon. Eto i gyd, nid 

ymddangosai fel petai rhyngiaith y mybTwyr yn datblygu yn amryviad Papua Guinea Newydd ar y 

Saesneg. 

2.1.4 Saesneg Ail-iaith Addysg Uwch 

Ymdriniodd Angelis (1975) 1 Dadansoddi Gwallau o safbwynt ysgrifennu academaidd dysgwyr 

Saesneg yn y Brifysgol. Datgelodd nad oedd y pwnc wedi cael ei ddefnyddio lawer ar gyfer y cyd-destun 

penodol bwn. Nid oedd anhawster yn codi gyda gwallau cyffredinol gan ei bod yn bosibl Sofyn Fr 

myfytiwr egluro ystyr y patrwm gwallus. Yn ogystal. nid oedd strategaethau osgoi yn peri problem os oedd 

y myfyriwr yn dal i lwyddo i gyfathrebu. Gwnaethpwyd dadansoddiad rhagarweiniol o wallau 77 o 

fyfyrwyr mewn prifysgol yn Tecsas gan ddiffinio gwall fel, 'any form or construction which deviates in any 

way from that considered to be acceptable for standard, written, academic English. 'Dangoswyd fod modd_ 

ymdrin I rhai'mathau o wallau cystrawcnnol gydag ymarferion cyfuno brawddegau. 

, Dadansoddodd Ghadessy (1976) wallau mewn gweithiau ysgrifenedig &sfyfyrwyr Iranaidd aý 

oedd yn dysgu Saesneg, mewn astudiaeth peilot. Pwrpas yr astudiaeth oedd edrych ar un maen prawf ar 

gyfer datblygu deunYddiau dysgu mewn addysg iaith-estron, sef, Dadansoddi Gwallau. Yr oedd y 

myfýýr yn yr astudiaeth i gyd yn siarad yr un famiaith (Perseg) ac yn rhannu'r un diwylliant . Dywedwyd 

na welid meini prawf yn aml mewn gwerslyfrau. 

45 



Rhannwyd y gwallau yn ddau brif fath: y rhai a oedd yn digwydd y tu mewn i frawddegau, a'r rhai 

a oedd yn ymumeud Wr berthynas rh%%mg brawddegau a chyfuno brawddegau yn baragraffau. Dyma'r tri 

gwaU mwyaf niferus ym Math Un: 

Gwallau Cyson Eraill Cyfanswm 

1. Morffoleg , 
64 27 

2. C)ýtrawiaeth 35 35 

(dylanwad Perseg) 

3. Banodau 24 4 28 

Tabl 23: Gwallau Math I" Saesneg Iraniaid 

DiffuAwyd gwallau cyson fel rhai a ddigwyddai fwy na dwywaith. 0 WaHau Math Dau, un gwall 

nodweddiadol oedd ysgrifennu brawddegau a oedd yn Rawer rhy hir. yn hytrach nau rhannun frawddegau 

byrrach. 

I Wynhoi, daeth Ghadessy ii casgliad fod Dadansoddi Gwallau yn faen prawf pwysig wrth baratoi 

deunyddiau ar gyfer dysgwyr dr un cefndir diwylliiimol ac ieithyddol ond ei bod yn ambosibl ei 

ddefnyddio ar gyfer dechreuwyr am fod rhaid iddynt wneud gwallau cyn y gellid eu dadansoddi. Yn 

ogystat er bod y ccfndir diwylliannol ac ieithyddol yn medru bod yr un, mae deallusrwydd, cymhelliad ac 

agwe-dd un gr*p yn medru amryAion fawr mewn perthynas ag un araU. 

Disgriflodd Pearlman (1977-78) yr byn a elwid ganddo yn drap cytras ( gau gyfeillion yw'r term a 

ddefnyddir fel arfer) yng ngwaith ysgrifenedig myfýýr Sbaeneg eu hiaith yn America. yr oedd Rawer o 

gytrasau yn Saesneg a Sbacneg ond yn aml iawn yr oedd eu bystyr yn wahanol. 0 ganlyniad, trosglwyddid 

ystyr y gair Sbacneg ir gair Saesneg cytras, e. e., defaYddid: 

sympathetic (yn He likable)3 

3 Rhestr Wed yw bon a defnyddir hi yn y traethawd yn Ile rhestr wedi'i rhifo pan nad ced arwyddocfid arbennig i 
drefn yr citemau. Unig swyddogaeth y fwlcd (neu'r pwynt bwled) yw tynnu sylw at yr eitem. 
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* conferences (yn Ile lectures) 

0 formation (yn Ile education). 

Dadansoddodd TlalkovA (1978) wallau a wnaed gan fyfyrwyr Tsiec wrth ysgrifennu Saesneg 

techncgol. Yr oedd gwallau Ileol yn cynnwys camsillafu, camddefnyddio banodau a drysu arddodiaid. Yr 

oedd gwallau cyffredinol yn tarddu o gamdrefnu geiriau. Achoswyd byn trwy ddrysu'r pwnc ar sylw yn 

strwythur ffwythiannol y frawddeg. Yr oedd y gwallau i gyd yn enghreifftiau o ym-yrraeth o'r Tsieceg. 

Ymdriniodd Thompson-Panos a Thomas-Ruzic' (1983) ag ymyrraeth negyddol o Arabeg yn 

Saesneg ysgrifenedig dysgwyr. Codai ymyrraeth o nifer o nodweddion Arabeg ysgrifenedig - orgraff, 

siDafü, geirfa, gramadeg brawddeg, arddull. a threfniadaeth rethregol. Er na welid dadansoddiad 

cyferbynnol fel sail i raglen hyfforddiant, haerwyd ei fod yn gallu bod yn offeryn defnyddiol er mwyn deall 

gwendidau nodweddiadol a ddangosid gan fyfyrwyr Arabaidd wrth ddysgu Saesneg. Credid fod cynefindra 

i rhai nodweddion cyferbynnol amlwg rhwng Arabeg a Saesneg ysgrifenedig yn gaHu bod yn werthfawr i 

athrawon Saesneg fel Ail Iaith. 

2.1.5 Saesneg Plant Byddar 

Gwnaeth Hertzog astudiaeth o wallau 16,000 o draethodau a ysgrifennwyd gan 800 o blant byddar. 

Mae Tabl 2.4 yn dangos y canlyniadau: 

STATWS BYDDARDOD 

Cynhwynol Byddar cyn pump Byddar ar 61 pump 

Hollol Rhannol Hollol Rhannol Hollol Rhannol 

Cystrawen 

a Chyflw 

' ' ' . 3 4 3 -3 3 4 

anghywir 

cnwau 
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Amser , 4 7 10 6 4 

anghy%ir y 

ferf 

Hcpgor_, 3 5 3 3 6 2 

bannod 

Ffurf 3 3 2 5 0 2 

anghywir y 

ferf 

Bannod 1 3 2 

anghywir 

Rhif 0 0 0 0- 

anghywir 

rhagenw 

Amrywiol 6 12 6 8- 5 10 

Cýfanswm 21 35 25 26 20 24 

Cymalau 

Brawddcg 5 7 5 5 5 1 

Symysglyd 

Trcfh 2 2 3 1 0 

gciriau 

anghywir 

Brawddcg 1 3 1 2 4 

anghyflawn 

Brawddeg I 1 2 

ddi-dor 

Brawddeg 1 2 1 -3 2 

gwtogedig 
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Amrywiol 4 8 4 8 6 4 

Cyfanswm 14 23 15 22 18 10 

Geirlau 

Gormod 13 14 9 9 11 7 

Anghywir 13 16 9 15 17 16 

Hepgorwyd 16 25 13 17 10 11 

Dewis 

gwael, - 

2 2 2 1 1 0 

Trefri 

geiriau 

2 3 2 3 3 3 

Amrywiol 4 9 5 11 2 5 

Cyfanswm 50 69 40 56 44 42 

Tabl 14: NiferGyfartalogGmllauFesulMiloEiriau a WnaadganBlantBýýr 

Yn 61 Hertzog, dangosair canlyniadau byn fod rhaid i athrawon ganolbwyntio amser ac ymdrech 

ar y defnydd cywir o eiriau yn hytrach nag ymdrin I gramadeg strwythurol, gan fod mynegiant 

ysgrifenedig plant byddar yn debycach o fod yn fecanyddol gywir nag o fod yn eirfaol gywir. 

Nid ystyriodd Hertzog ymyffaeth negyddol o iaith arwyddion. 4 ond dangosodd Jones (1979) fod 

hyn yn digwydd wrth i fyfýýr byddar hepgor y rbannau a fynegid heb ddwylo pan geisient ysgrifennu 

Saesneg. 

4 Mewn cyfarfod A'r Dr Alys Young o Canolfan Astudiaethau Byddar Pzifysgol BrYste hysbyswyd yr ymchwilydd fod 
iaith arwyddion yn 61 diffiniad Chomsky yn iaith ddynol naturiol. DYma Sut yi disgrifir yn Henyddiaeth y Ganolfan: 

Sign language is the language ofdeafpeople; a language ofspace and movement using the hands, body, face ýnd 
head to convey meaning in a structuredfashion. It is learned as a first language in thefamilies ofdeaf children and 
has a strong cultural base in the community ofdeaf users. 'Sign language'refers to any one ofa large number of 
languages found among deaf communities throughout the world. Dese languages are natural and are usually 
unrelated to the spoken languages in their countries of origin. 

Mae byn yn ddiddorol am ei fod yn golygu fod iaith arwyddion, fel Cyrnraeg, yn iaith Waffifol y tu mewn i Brydain, 

a befyd, fod plant byddar a gafodd eu codi i ddcfnyddio iaith arwyddion fel eu hiaith gyntaf yn dysgu ysgrifennu 
Saesneg fel eu MI iaith ac felly, gwallau ail-iaith a geir yn eu gwaith. 
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2.1.6 Ffrangeg Ail-iaith 

Collfamwyd safon wallus Ffrangeg israddedigion yn cu blwyddyn gyntaf ym IAMfysgol Reading 

gan Hofland (1970). Rhannar diffygion a ganfu yn eu bysgrifennu yn ddau brif gategori, geirfa a 

chystrawen. Y tu mewn iddynt ceir y pedwar categoti canlynol: 

1. eitemau geirfaol a ddylai fod yno ond nad ydynt; 

2. eitemau geirfaol na ddylai fod yno ond sydd wedi eu cynnwys; 

3. y strwythurau cystrawennol hynny sydd yn anbysbys, ac y mae Saesneg yn darparu modelau ffug ar eu 

cyfer, 

4. y strwythurau Ffrangeg hynny a ddysgwyd yn ambcrffaith. 

Defnyddia un eitem allan o brawf adnabod gwallau i ddangos y dryswch sydd ya codi o gywair a 

strwythur. Dyma fersiwn wreiddiol y frawddeg: 

Josette avait 4 peinefini sa reprimande que la chatte descendit de sa chaise 

a newidiwyd i: 

Josette h peine ayaitfini sa reprimande que la chatte descenda de sa chaise... 

Mae Tabl 2.5 yn dangos ymatebion y myf"r, wediu dadansoddi yn 61 y gwahanol gategorlau o 

atebion a gynigiwyd: 
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Aflwyddiannus Llwyddiannus 

dinewid 23 ä peine wedil ddisodli fi gubre, ve"t de 5 

amryw newidiadau 70 newidiadau 32 

a gwrthdroad goddrych-berf 54 a gwrthdroad goddrych-berf 27 

b newid o! r gorberffaith Fr gorffennol blaenorol 28 b newid Fr gorffennol blaenorol 10 

gwnaethant aab gydai gilydd, 12. gwnaethant aab gyda'i gilydd 5 

ailsefydlwyd y testun gwreiddiol 53 

cyfanswm 93 cyfanswm 90 

Tabl ZJ: Ymatebion Myfyrm), r syn Astudio Ffrangeg 

Astudiodd Obanya (1974) wallau geirfaol a strwythurol yn Ffrangeg ysgrifenedig disgyblion 

Nigeriaidd. Ni ddadansoddwyd ond gwallau a ddigwyddai'n gyson. Dosbarthwyd y gwallau fel a ganlyn: 

1. Gwallau geirfaol 

geinau a swniain debyg Fw gilydd 

defnydd o eiriau Saesneg 

defnydd o eiriau yn y cyd-destun angbywir. 

2. Gwallau morffolegol 

ychwanegu ment i vite 

cytundeb 

3. Gwallau cystrawennol 

y fannod gyfrannol 

arddodiaid 

51 



rhagenwau perthynol 

rhagenwau anuniongyrcbol (gwrthrycb) 

y ffmf annherfýmol 

trefn gciriau 

Acboswyd y gwallau gan ymyrraeth o Iorwba a Saesneg a hefyd brosesau datblygus. Yn sgil y 

dadansoddiad, daethpwyd Fr casgliad fod angen gwella'r ffordd yr oedd Ffmngeg yn cael ei disgriflo Fr 

disgýblion, gwella'r gwerslyfrau a'r strategaethau ar gyfer dysgu'r iaith. Yn ogystal i hyn, yr oedd eisiau 

gwneud dadansoddiad cyferbynnol o Ffrangeg a phrif ieithoedd Nigeria. 

2.1.7 Sbaeneg Ail-iaith 

Troes Reid (1974) ei sylw tuag at ddadansoddi ymyraethau rbwng Sbaeneg a Saesneg wrth 

ysgrifennu'r Ilythyr busnes Sbaeneg. Dadleuodd yn gryf iawn tros gynnwys ysgrifennu Ilythyron fel rhan o'r 

cwricwlwm'ail-iaith. Eithr, wrth ysgrifennu Ilythyron busnes yn Sbaeneg yr oedd yn bosibl i siaradwyr 

Saesneg drosglwyddo eitemau o'u mamiaith, e. eý talfyriadau. Maes ansicr arall oedd idiomau ac 

ymadroddion, yn arbennig dyddiadau ac ymadroddion amser, cyfarchion a fformiwliu cloi Ilytbyr. Yr 

oedd problemau posibI craill. yn cynnwys amser y ferf, cenedl a'r defnydd o'r ail berson. Yr oedd Ilawer 

iawn o'r ymyraethau hyn yn deillio o wahaniaethau diwylliannol ond, yn ffodus. yr oedd arddull a th6n 

Hythyr busnes yn y ddwy iaith yn hynod o debyg. Yn ogystal, cyffelyb iawn oedd cynllun Ilythyr yn y naill 

iaith ar Hall. 

2.1.8 Gwyddeleg 

Cafwyd yr unig astudiaeth gynhwysfawr ar wallau iaith Geltaidd gan 6 BaoiU (1979). Yr 

Wyddeleg oedd yr iaith bonno. 0'r sampl, amcangyfrifwyd fod cyn Heied 13% yn siarad Gwyddelcg fel 

jaith frodorol neun agos at iaith frodorol, ac felly, yr oedd y rhan fwyaf o ddigon ohonynt yn ddysgwyr. 0 

safbwynt y ferf cafwyd fod amser arferiadol y ferf bf (bydd) yn perir anhawster mwyaf gyda graddfa 

gwallau o51%. Dangoswyd befyd fod ymgeiswyr Tystysgrif Ymadael yr Wyddeleg yn gwneud mwy o 

wallau treiglo mewn enwau nag mewn berfau. Dadlennwyd fod dysgwyr yn canfod cryn anhawster gydag 
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'urd'(trei&d meddal/trwynol) yng nghyd-destun cyfl%%T genidol Iluosog yr enw. Gyda'r genidol unigol 

codai problem arall i ddysgwyr, sef Wimhid' (treiglad Haes) ar 61 y Fannod ac Enwau. 

Canfuwyd fod 76% o'r gwallau cystrawennol yn rhyngieithol, fod 3.3% yn tarddu o orgyffredinoli, 

6.5% yn amwys, a 13% na ellid eu dosbarthu. Fodd bynnag, yr oedd 95% o wallau ffonolegol a 

morffolegol yn ddatbly'gus. Dywedwy'd'fod*llawer or gwallauýnl caýel eu, hachosi . gan athrawon nad oeddynt 

yn r6gl yn yr Wyddeleg eu hunain. 

2.1.9 Almaeneg Ail-iaith, 

Astudioýd Rogers (1984) y prif fathau o ývaHau ysgrifenedig ymhlith myfýýr Almacncg 

profladol yr oedd Saesneg yn iaith frodorol iddynt. Yr oedd y gr*p yn cynnwys 26 o fyfyrwyr yn eu 

blwyddyn gyntaf. Gwnaed yr astudiaeth oherwydd diffyg tystiolacth yngign A b1c y mae'r gwendidau yn yr 

Almaeneg. Y gred gyffredinol oedd fod morffoleg yn peri anhawstcr mawr ond yr oedd eisiau 

dadansoddiad i brofi bynny. Cafwyd astudiaeth cyn hynny gan Grauberg ym NUnifysgol Nottingham yn 

1968: Dymal ganlyniadau: 

hUTH 0 WALL Nifer o Wallau % o'r Cyfanswm 

geirfaol 102 52.8 

cystrawennol 70 36.3 ý 

morffolegol 21 10.9 

193 100.0 

Tabi 2 6. - Doýbarthiad GwIlau Almaeneg 6" & Grauberg, 1968) 

Dadansoddodd Rogers gyfanswm o, 698 o wallau. Categoreiddiwyd hwyn buin gr*p. sef. 

L' cystrawennol 

2. morffolegol 
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3. geirfaol 

4. orgraff 

5. trosglwyddo ymadroddion Saesneg yn eu crynswth. 

Nid oedd yn hawdd penderfynu i ba gr*p yr oedd gwaH yn perthyn oberwydd amwysedd ei natur. 

Dosbarthwyd y gwallau ymhellach i nifer mawr o is-grwpiau. 0'r rhain y tri mwyaf oedd: 

1. GwaHau Cenedl (54 o wallau: 7.7% or cyfanswm) 

2. Dewis Cyflwr (47 o wallau: 6.7% o'r cyfanswm) 

3. Ffurfiau Lluosog Enwau (46 o wallau: 6.6% o'r cyfanswm) 

Yr oedd 35% o'r gwallau yn gystrawennol, 24% yn forffolegol a 12% yn eirfaol. Dangosair 

canlyniadau na eBid Ilwyr gyflawnhau'r pryder traddodiadol yng19n A morffoleg. Fodd bynnag, yr oedd 

cywirdeb mewn morffoleg yngbyd I stOr digonol o eirfa yn dal i fod yn bwysig wrth ddysgu Almaeneg. 

2.1.10 Rwsieg Ail-iaith 

Dadansoddodd Rosengrant (1987) batrymau Zwallau mewn Rwsieg ysgrifenedig. Ei phrif ddiben 

oedd dangos fod perthynas yn bodoli rbwng sgiliau Hafar ac ysgnfennu myfýýr ond befyd disgwylid cael 

tystiolaeth fod diffyg cywirdeb gramadegol yn ymyrryd I cbyflawni tasgau penodol. Dadansoddwyd 

gwallau naw o fyfyrwyr prifysgol yn America a oedd wedi astudio Rwsieg am tua 250 o oriau. Felly, yr 

oeddynt ar y lefel lafar ganolradd. Defnyddiwyd yr Aflwedd Gywiro a ddyfy'nnir yn 2.1.13 isod fel 

tacsonomi. Dewiswyd astudio cywirdeb gramadegol am ei bod yn rbeitiach wrth ysgrifennu nag wrth 

siarad. Yn ogystal, yn y lefelau uwch deuai yn gynyddol bwysig. Gallair myfyrwyr i gyd adrodd hanes yn 

y presennol, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn weddol gywirý gan gyflawni cyfartaledd o 13.6 o wallau'r 

traethawd. Yr oedd y dasg ddisgrifiadol y tu hwnt i alluoedd Ilafar y rhan fwyaf o! r myfýýr ac felly, 

befyd, yn ysgfifenedig, gyda 20 gwall ar gyfartaledd pan ddisgrifient eu fflatiau. Tueddair gwallau i 

ddigwydd mewn sillafu, cyflyrau ar dcwis o eiriau. Yn y dasg nesaf, disgfifio person, ceid mwy o wallau 

sillafu. Yn y dasg olaf, adrodd hanes yn y gorffennol, ceid y nifer gyfartalog fwyaf o wallau, sef 21.7. 

Dangosai'r canlyniadaun glir fod perthynas rhwng gradd rhuglder Hafar myfyrwyr a chywirdeb gramadegol 

eu traethodau. Yn ogystaL yr oedd y myfyrwyr a ysgdfennain gywirach yn gwneud cyfran lai o wallau 
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semantegol, gan ddangos, felly, fod cysylitiad rhwng cywirdeb gramadegol a gallu i gyflawni ffwythiant 

arbennig. 

2.1.11 Gwallau Coplo - 

Maes araH o waRau ysgrifenedig a gafodd sylw oedd gwallau coprfo ieithoedd hynafol mewn 

Ilawysgrifau. Ceir astudiaeth gan Penzl (1967) ar wallau coVfo mewn testunau Hen Uchel Almaeneg. 

Dosbarthwyd y gwallau yn bum prif fath: 

1. Ditograffi II 

2. Amryfusedd 

3. Ychwanegiad 

4. Trawsosod 

5. Llygredd ysgrifenyddol. 

Dangosodd Wevers (1971-72) fod ystyriaethau ffonetig yn amlycaf mewn gwallau copýfo mewn 

liawysgrifau Beiblaidd Groeg yn hytrach na rhai graffemig. Yr oedd hyn oberwydd newidiadau yn ffoneteg 

Groeg dros y canrifoedd a hefyd oherwydd fod y copYwr ya gorfod darllen yn uchel am fod cyn Heied o 

atalnodi yn y Hawysgrifau. 

2.1.12 Gwallau Lleferydd Wrth Ysgrifennu 

Dangosodd Ruch (1974) fod y Hithriad Freudaidd yn gallu digwydd wrth ysgfifennua' darUen. Ceir 

camddarlleniadau fel yn achos y dyn yr oedd angen toiled amo ac a ddarllenodd Closet House yn Ile Corset 

House. Digwydd byn yn arbennig pan ddarllenir yn gyflym. Enghraifft mewn ysgrifen yw'r claf a 

gymeradwyodd feddyg galluog ond angbwrtais i berthynas trwy ysgrifennu, 'And I advise you to insult 

Doctor X without delay' (yn Ile 'consult). 
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2.1.13 CYW"iro Gwallau 

Rboddodd Wingfield (1974-75) sylw i bwnc pwysig nad oedd wedi cael. Ilawer o driniaeth fanwl 

byd bynny, sef cywiro. Dywedodd fod pum ffordd i ddelio fi gwallau mewn traethodau: 

1. yr athron rhoi digon o awgrymiadau i alluogi'r myfyriwr VW iyWlrO'i hun; 

2. yr athron cywiro'r traethawd; 

3. yr athro'n delio fi gwallau trwy sylwadau ar ymyl y tudalen neu droednodiadau; 

4. 'yr athron esbonio ar lafar i fyfyrwyr unigol; 

yr athro'n defnyddior gwall fel sail i esboniad Fr dosbarth. 

Nid oedd un dull safonol o gywiro ac yr oedd rhaid ir athro ddewis y dull mwyaf priodol o blith y 

rbai uchod yn 61 yr amgylchiadau. 

, 
Credai Hendrickson (1980) yn unol A syniadau Krashen, fod rhan bwysig gan adborth adciladol 

i'w chwarae wrth ddysgu oedolion. Byddai defnyddio dull dysgu trwy ddarganfod yn Ilesol wrtb gy%%iro 

gwallau. Yn ogystal, dylai'r athro sicrhau fod y myfyrwyr yn deall fod gwneud gwallau yn hanfodol er 

mwyn dysgu. Argymbellwyd defnyddio triniaethau cywiro anuniongyrchol ac uniongyrcbol. Wrtb gywiron 

anuniongyrcbol, ni nodid ond safle'r gwall yn unig, gan adael ir dysgwr ddarparnr ffurf gy%ir. Gyda 

chywiro uniongyrchol rhoddid awgrymiadau yn ogystal er mwyn helpu'r dysgwr i Mod o hyd Fr ffurf 

gywir. Yn ogystal I hyn, dylid dyfeisio gwcithgarcddau adfcml wedi'u scilio ar wallau'r dysgwyr. 

Asesodd Cardelle a Como (1981) effeithiau amrywiadau mewn adbortb ysgrifenedig i waith 

cartref ar ddysgu ail iaith. Yr oedd dau brif fath o adborth, y naill a anwybyddodd wallau myfyr%. yr a'r 

Hall au gwnaeth yn amlwg, Gosodwyd ar antur bedwar ugain o fyffrwyr o ddau gwrs Sbaeneg mewn coleg 

mewn grwpiau triniaeth am gyfnod o chwe wythnos. Casglwyd data perfformiad cyn y driniaeth ac ar ei 

h6l, yn ogystal ag o waith cartref yn ystod y driniaeth. Dangosodd dadansoddiad o flocio amry%%iant ar y 

rbag-brawf gynnydd arwyddocaol mewn cyrhaeddiad ar gyfer myfyrwyr y rhoddwyd y driniaeth iddynt yn 

aaaib_ynnol ar ba gwrs bynnag y perthynent iddo. Dangosodd cymariaethau cynlluniedig a seiliwyd ar y 

ddau gwrs fod cyrbaeddiad yn gyson uwch o dan amodau gwallau amlwg ac yn enwedig gydag adborth 

beimi adol adeiladol. Yr oedd y canlyniadau yn ategu'r syniad y gall perfformiad myfyrwyr a ddysgai ail 
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iaith elwa'n fwyaf trwy ganolbwyntio ar wallau gwaith cartref mcwn dull cymhellig ffafriol. Yn ogystal i 

hyn, yr oeddynt yn cefnogi damcaniacthau seicoleg %%ybyddol yn hytrach nag ymddygiadaeth. Felly, 

argymhellwyd fod athrawon ail-iaith mewn colegau yn cywiro gwallau ysgrifenedig ond yn rhoi clod am 

uwhyw waith a wneid yn arbennig o dda. 

II 
Ymdriniodd Rosengrant (1985) 1 cbywiro aseiniadam. ysgrifenedig Rwsieg. Honnai, er gwaethaf y 

pwyslais mawr ar y sgiliau ieithyddol eraill, fod ysgrifennu yn caniatfiu i fýýrwyr feddwl dros eu 

camgymeriadau au cywirou bunain yn breifat. Er mwyn hwyluso hunangywiro, yr oedd wedi dyfeisio 

Allwedd Cywiro a restrai bymtheg pwynt gramadegol He yr arferai myfyrwyr Americanaidd wneud 

gwallau: 

1. rhif 

2. cenedl 

3. cyflwr 

4. person 

5. amser 

6. agwedd 

7. rhediad 

8. berf atblygol 

9. rhan ymadrodd 

10. sillafu 

11. atalnodi 

12. trefh geiriau 

13. dewis o eiriau 

14. ymadrodd Seisnigaidd 

15 ysty r. 
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Rhestrid befyd enghreifftiau o frawddegau a gynhwysai'r math o wall mewn cwestiwn a fersiynau 

I cy%%ir o'r un brawddegau. Yr oedd penodoldeb yr allwedd yn gyfaddawd rhwng cywiro gan yr athro a chan 

y myfýýr. Rhoddid yr allwedd gywiro i fyfyrwyr ar ddechrau pob tymor a disgwylid iddynt ailysgrifennu 

pob traethawd. ', II11,1' 

Ceisiodd Vandergrift (1986) lunio model gwell ar gyfer cy%%iro traethodau ail-iaith. Credai mewn 

athroniaeth gynhwysfawr o gywiro gwallau. Rhoddai gylch o gwmpas pob gwall a phenderfynair 

myfýýyr beth oedd natur y gwaHau. Byddai rhai myfyrwyr yn mentro trwy brofi hypotheses yngl9n ir 

iaith darged ac yr oedd cywiro yn eu helpu i goflor ffurf gywir. Eithr ni ddylid cu cosbi am fcntro ac fclly, 

ni ddylid seilio gradd traethawd ar gyfrif gwaflau. Yr oedd safbwynt athro ar gy%iro gwallau yn dibynnu ar 

ei agwedd tuag at ddysgu iaith. Ymrannair agweddau hyn yn dair. 

1. model 'caffael'iaith, a honnai fod cywiro yn gwneud drwg ir dysgwr 

2. y dull cyfathrebol, a bleidiai gywiror gwallau a effeithiai ar gyfathrebu yn unig 

3. cywiro cynhwysfawr, y rhoddai Vandergift ei gefnogaeth iddo am ei fod yn atal gwallau rhag 

ffosileiddio. 

Argymbellodd y model canlynol ar gyfer cywiro gwallau: 

anogaeth ac adborth cadamhaol, 

2. cywiro cynhwysfawr. 

3. datblygu cod cywiro gwallau, 

4. . defnyddio taflen ymwybyddiaeth gwallau, 

gweithgareddau cywiro a datrys problemau gweithredoL 

6. myfyrwyr yn cywiro ac yn golygu gwaith ei gilydd, 

7. ailysgrifennu, a 

8. chyfundrefn werthuso gynhwysfawr. 

Yn 61 Robb. Ross a Shodreed (1986) dim ond ychydig o astudiaethau empiraidd a oedd wediu 

Ilunio i werthuso effeithiau mathau gwahanol o adborth ar wallau yng ngwaith ysgfifenedig ysgrifenwyr 

ail-jaith. Yn eu hastudiaeth cyferbynasant bedwar duH o ddarparu adborth ar waHau ysgrifcnedig. Yr oedd 
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y dulliau hyn yn wabanol yn 61 amlygrwydd yr adborth a ddarparwyd i'r ysgrifenn%%, r yn y broses o 

adolygu. Yn yr astudiaeth, defnyddiwyd dadansoddiad ffactomu i Icihau set gychwynnol o 19 o fesurau o 

sgIl ysgrifennu i is-set o 7. Dcfnyddiwyd pob un or 7 mesur yn yr is-set wedyn fel newidyn dibynnol mewn 

dadansoddiad cynHun cydamrywiant a gyfcrbynnai effeithiau dulliau adborth ar draethodau naratif dilynol. 

Ar sail y dystiolaeth a gafwyd, dadleuwyd yn erbyn cywiro gwallau yn uniongyrchol mewn gwaith 

ysgrifenedig. 

Ymdriniodd Rosen (1987) 1 datblygu cywirdeb yng ngwaith ysgrifenedig myfýýr Wr Saesneg yn 

famiaith iddynt. Ceisiodd gynnig dewisiadau eraiH ir byu a elwid ganddi yn belfa wallau, sef nodi pob 

gwall wrth farcio papurau myfyrwyr. Seiliwyd ei dulliau ar nifer o dybiaethau: 

tf 

fod ysgrifennu yn broscs gymhleth; 

fod dysgu defnyddio ffurfiau mecanyddol a gramadegol cywir iaith ysgrifenedig yn broses ddatblygus; 

0 fod sgiliau mecanyddol a gramadegol iaith yn cael eu dysgu pan fyddai angen ar ysgfifennwr eu 

dcfnyddio at ddibenion gwirioneddol; 

y dylai cyfrifoldeb am gywirdeb unrbyw ddam syrthio yn bennaf ar y myfyriwr. 

Argymbellodd ddefnyddior duffiau canlynol: 

gadael Fr myfýýr ysgrifennu cymaint ag y byddain bosibl; 

darparu amser ar gyfer pob cam or brýses ysgrifennu; 

defnyddio gweithdai golygu a gynhwysair gweithgareddau canlynol: 

modelu 

cynadleddau byrion 

cywiro gwallau gan gyfoedion 

gwersi byrion; 

cynorthwyo myfýýr i olygu'u gwaith eu hunain; 

rboi'r gorau Pr belfa waHau; 

cyhoeddi gwaith ysgrifenedig y myfyrwyr. 
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2.1.14 Gwallau Plant Ysgol Dwyieithog 

Dadansoddodd Swain (1975) straeon byrion a ysgrifennwyd yn Saesneg a Ffrangeg gan 

ddisgyblion a oedd yn cael eu trwythe yn y Ffrangeg, ar lefel Gradd 3 (neu Flwyddyn 3) a chymharwyd eu 

sgiliau ysgfifennu Saesneg ag eiddo disgyblion ar raglen Saesneg gyffredin. Cafwyd fod y plant a oedd yn 

cael eu dysgu trwy gyfrwng y Ffrangeg yn gwneud: 

1. Ilai o wallau geirfaol ymhob rhan ymadrodd ar wahin i fanodau; 
, 

2. ychydig yn Ilai o waHau sillafu 'I 

3. yr un nifer o wallau cystrawennol. 

Dangosair astudiaeth bon nad oedd mamiaith disgyblion a oedd yn cael eu dysgu trwy gyfrwng ail 

iaith yn dioddcf ond yn hytrach, yr oeddynt yn ysgrifennun gywirach nar disgyblion a oedd yn cael eu 

haddysgu trwy gyfrwng y Saesneg. 

2.1.15 Symleiddlad Geirfaol 

Edrychodd Levenston a Blum (1977) ar agweddau ar symleiddiad geirfaol yn ysgrifennu dysgwyr 

Hebraeg profiadol o oedolion. Gellid ystyried symleiddiad geirfaol fel cynnyrch terfynol ac felly, Hunio 

geiriadur rbyngieithol neu fapiad semantig ar ei sail. Mwy buddiol fyddai ei ystyried yn broses a seiliwyd 

ar nifer o ffactorau: 

1. trefn a dwysedd caffacliad 

2. osgoad ffonolegol 

3. osgoad morffolegol 

4. osgoad semantegol 

proflad unigol 

Mae D. G. yn annigonol ar gyfer astudio symleiddiad geirfaol, San fod eisiau dosbarthiad cynilach 

dr effeithiau cyfathrebol, yn cynnwys y categodau canlynol: 
II,, 
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1. cyfleadau amhfiodol 

2. camddeallt%%Tiaeth 

3. aneglurder 

4. amwysedd 

5. cywair neu amrywiad amhriodol 

Mewn astudiaeth fach ar yr Hebraeg dangoswyd fod dysgwyr yn cysonir defnydd o eiriau ac yn 

defnyddio cywair a chyfleadau amhriodol. Fodd bynnag, yr oedd cisiau ymchwil bellach i bcrthnasedd 

dadansoddiad cyferbynnol geirfaol a sensitifrwydd cywair ymhlith siaradwyr brodorol. 

2.1.16 Gwallau'Ffugramadegol'a 'Ffugeirfaol' 

Dadl Oakeshott-Taylor (1977) oedd y dylid pwyflo cyn categoreiddio gwallau yn ramadegol a 

geirfaol. Gallent ymddangos feHy ar yr wyneb, tra oeddynt mewn gwirionedd yn wallau ffonolegol. 

Rhoddodd enghreifftiau a'achoswyd gan ymyrraeth ffonolegol or Almaeneg: 

0 the police let the man away (= led) 

0 it's not worse waiting (= worth) 

0 he couldn't effort a holiday afford). 

Ymchwiliodd Folarin (1984) i wallauffugramadegol'a'ffugeirfaol'mewn testunau ysgrifenedig 

Saesneg ail-iaith yn Nigeria. Dywedwyd eu bod yn cydfodoli I gwallau ffonograffig. Dosbarthwyd gwallau 

ffonograffig fel a ganlyn: 

Gwallau yn Seffiedig ar Gyfunseinedd 

2. Cyfnewidiadau Ffonograffig Anghywir 

3. Ca*ddiadau Ffonemau Anghywir y tu mewn i Gyd-destunau Gwallsensitif penodol 

4. 
I. 

Sillafladau Ynganu 

5. Cyficithu Ffonemig Uniongyrchol 
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6. CydrannuCwl%miCytseiniol 

7. Ffug Drosglwyddo Ffonograffig. 

0'r gwyriadau ffonograffig hyn y tarddai gwallau ffugramadegol a ffugeirfaol. Cafwyd yr 

enghreifftiau canlynol, gan ddyfynnu'r ffurf wallus yn gyntaf. 

1. kemel (colonel) IýI. I-rf 

result (resort) 

3. long tennis (lawn tennis) 

4. mute (moot) 

5. shared up (cheered) 

6. taking(taken) 

7. mist (midst) 

8. propound (propounded). 

Yng ngoleunir dystiolaeth bon, dactbpwyd ir casgliad a oedd braidd yn hcreticaidd fod y gwallau 

yn ymddangos yn ramadegol ac yn eirfaol mcwn adcilcdd arwyneb ond cu bod yn ffonograffig mcwn 

adciledd dwfa. 

2.1.17 Gwerthuso Gwallau Ysgrifenedig 

Dangosodd Davies (1983) fod safbwynt athrawon a oedd yn ddysgwyr eu hunain a siaradwyr 

brodcTol cyffredin tuag at wallau yn amrywio tipyn oddi wrth ei gilydd. Cyfansoddwyd 82 o frawddegau a 

oedd yn nodweddiadol o ddysgwyr Saesneg o Foroco au rhoi i 43 o athrawon Saesneg Morocaidd a 43 o 

siaradwyr brodorol ym Mbrydain a gofyn iddyýt raddio'r brawddegau gwallus o0 (dim gwall) 
,i -- 5 (gwall 

difrifol jawn). Rhoddwyd sg6r cyfartalog o 3.267 ir brawddegau gan yr athrawon a 2.28 gan y siaradwyr 

brodorol. Rboddair athrawon fwy o bwyslais ar wallau yn ymwneud ag amser y ferf a morffoleg tra oedd y 

siaradwyr brodorol yn rhoi mwY o bwyslais ar drefn geiriau ac is-gymalau. Yn ogystal, gan fod yr athrawon 

yn siarad Arabeg a Ffrangeg. rboddent Wo bwyslais ar wallau trosglwyddo dr ieithoedd hyn, gan eu bod 
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yn eu deall yn hawdd, tra oedd y siaradwyr brodorol yn cael anhawster Vw deall. Hefyd, mae gwerthusiad 

gwall yn dibynnu ar gyd-destun y marcio. I 

2.1.18 Ymyrraeth yr laith Lafar 

Astudiodd Wiggen (1983) wallau sillafu plant ysgol a oedd yn tarddu o Norwyeg Ilafar. Ar 61 

gwneud arolwg o astudiaethau a wnaed rbwng 1929 a 1980, daeth ir casgliad:, I 

1. fod rbyw 40-75% o wyriadau sillafu yn cyfateb i strwythur ffonetig, ffonolegol a gramadcgol 

mamiaith lafar yr ysgrifenwyr, 

2. fod disgyblion a oedd yn byw mewn ardaloedd trefol dosbarth gweithiol a/neu yr oedd galwedigaeth eu 

tadau yn eu gosod ymhlith dosbarthiadauisaf cYrndeithas, yn debyeach o gamsillafu mewn ffordd 

gyfatebol Pr iaith lafar na disgyblion dosbarth canol neuuchaf. 

Credai Wiggen fod siBafu'cywie wedi mynd yn gyfrwng i gynnal grym cymdcithasol ac 

economaidd: 

If our writing is not quite in accordance with the rules ofspelling and grammer 

[sic] laid down by the language standardizing bodies - which almost without exception 

consist ofpeoplefrom the social and cultural. 6lites Isic] - it may stillfunction perfectly 

well in linguistic and communicative terms, but it certainly stigmatizes us socially. 

I ,, r'. zl 1ý 

2.1.19 Dadansoddi Gwallau yn erbyn Dadansoddi 

Cyferbynnol 

Crynhodd Abbas (1995) hanes diweddar y mudiadau Dadansoddi Cyferbynnol a Dadansoddi 

GwaHau trwy ddatgan: 

in the pastfew years the pendulwn has swung awayfrom Contrastive analysis infavour 

of Error Analysis on the plea of being more realistic. 
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Yr oedd ef o'r fam fod defnyddio DC neu/a DG yp dibynnu i raddau belaeth ar y math o b%mc yr 

ymdrinnid ag ef. Er enghraifft, mac 'saflcoedd adferfol' yn cynnig Ilawer iamm o amry%Niaeth a demis. 

Mae'r amrywiaeth bwn yn aml yn galluogi'r dysgwr i leoli'r adferf mewn mwy nag un safle yn y frawddeg 

ac felly mae yn Ileihau y posibih-wydd o wneud gwall a'r angen i ddefnyddio DG. Yn yr achos hwn byddai 

DC yn fwy addas, gan y byddair dysM yn tueddu i ddewis safleoedd ar gyfer yr adferf a fyddai yn ý 

adiewyrchu ei fämiaith. Byddai Ilawer dr safleoedd hyn yn dderbyniol yn yr iaith darged, gan fod 
. 

symudok-wydd yr adferf mor rhydd, ond byddai DC yn gallu dangos y gwahanol raddau o dderbynioldeb. 

Cefnoga'i ddadl trwy gyferbynnu safle'r adferf yn Arabeg a Saesneg. 

2.1.20 Crynodeb 

Yn Adran Gyntaf y Bennod hon bwriwyd golwg dros y prif ddadansoddiadau o wallau mewn 

chwech o ieithoedd gwahanol. Wedyn, aed ati i wneud arolwg o nifer o agweddau ar wallau, gan gynnwys 

cywiro. Cyfeirir at rai or astudiaethau hyn eto yn y Drafodacth. 

2.2 Dadansoddi Gwallau yn y Gymraeg 

2.2.1 Dadansoddi Cyferbynnol 

Cyn bod s6n am ddadansoddi gwallau yr oedd dadansoddi cyfcrbynnol mewn bri yn y pumdcgau 

a'r chwedcgau. Yr oedd yn ddull. a dyfodd o ymddygiadacth ar cysyniad nud mater o ffurfio arfcrion yn 

unig yw dysgu iaith. Felly, pan cid ati i ddysgu ail iaith yr byn a ddigwyddai oedd tmsglwyddo arfcrion y 

famiaith Fr ail iaith. Yn 61 y ddamcaniaeth hon, byddair rhan fwyaf dr gwallau a wneid wrth ddysgu ail 

iaith yn ganlyniad ymyrraeth ncgyddol or iaith gyntaf. Yn unol I hyn, pc gwneid astudiaeth a fyddain 

cyfcrbynnu patrymau'r iaith darged I phatrymau'r famiaith, byddai modd darogan y rhan fwyaf o wallau y 

byddai dysgwyr yn debygol du gwncud. Yn wyncb hyn i gyd galwodd Jones (1965) am ddadansoddiad 

cyferbynnol o Gymraeg a Saesneg, gan ddatgan am y dysgwr. 

eifamiaith yw eifowldparod, ac imeww i sitip honnoyrarll*ysarmorffemau ar 

cystrawennam newy-dd. 
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2.2.2 Caffael y Gymraeg gan Blant Ail-iaith 

Gwnaeth Price (1968) astudiaeth dros gyfnod o chwe mis ar sut yr oedd 21 o blant Saesneg eu 

hiaith yn caffael Cymracg. Adroddodd fod y plant yn cynhyrchu cystrawennau Ymadrodd Enwol Cymraeg 

a oedd yn adlewyrchu trefu geiriau'r Gymraeg yn bytrach nar Saesneg. Hynny yw, adlewyrchent strwythur 

12 yn hytracb na 11. Cesglid y data bob dydd gan athro yn yr ystafell ddosbarth a gymerai nodiadau o 

lefarynnau'r plant ar wabanol adegau yn ystod y dydd. Mae'r tabl canlynol yn cyflwyno casgliadau Price: 
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CYMRAEG (12) 

Patrwm 

Enw+Ansoddair 

Enw+Ansoddair+Ansoddair 

Meddianedig+Meddiannwr 

Meddianedig+Ansoddair+Meddiannwr 

Meddianedig+Penderfynydd+Meddiannwr 

Llefetyn 

blodyn coch 

cyw bach melyn 

esgidiau Dadi 

blodyn gwyn Karen 

cadair y babi 

SAESNEG(11) 

Patrwm 

Ansoddair+Enw 

Ansoddair+Ansoddair+Enw 

Moddianavvr+Meddianedig 

Meddiannwr+Ansoddair+Meddianedig 

Penderfynydd+Meddiannwr+Meddianedig 

Enghraifft 

a red flower 

a little, yellow chick 

Daddy's shoes 

Karen's white flower 

the baby's chair 

Tabl Z 7. - Trefn Geifiau mewn Cystrawennau Ymadrodd-enwol Ansoddebriol a Meddiannol 

Ni cbymharodd Price strwythurau caffael Cymraeg ail-iaith A rhai iaith-gyntaf yn ei phapur ac 

felly nid oedd yn bosibl ategu'r hypothesis fod y ddwy broses yn debyg iawn yn eu hanfod. 
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2.2.3 Gwallau Lleferydd 

Trodd Meara ac Ellis (198 1) eu sylw tuag at spwneriacthau trciglcdig i gael gwybodaeth ynglýn A 

phryd yn union y mae ffonemau yn cildroi - ar y lefel arwyneb ncun gynt? Casglasant gorpws o naw 

spwneriacth Gymraeg dros gyfnod o ugain mis. Mae'r gwallau fel a ganlyn (Ll=lleferyn a fwriadwyd; 

G--gwall). 

(1) LI: os bydd y gloch tin yn canu. 

G: ... cin yn tanu 

(2) LI: mewn gwabanol mannau [sic] 

G: ... mahanol gwannau 

(3) LI: cost y bout 

G: bost y cont 

(4) LI: fod 'na gwanol fathe 

G: ... fanol gwathe 

(5) LI: Mae hin hoffi cael ei Run wedi tynnu 

G. ... tbin wedi Hynnu 

(6) LI: i fferm y teulu 

G: i derm y ffeulu 

(7) LI: y min wahaniethau 

G: y gwin fahaniethau 

(8) LI: Mae hi wedi cael ei dwy goes off 

G: ei ddwy choes off 

(9) LI: y ddau dy 

G: y dau ddy 
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Mae'r gwallau hyn o fathau gwahanol. Enghreifftiau (1) a (2) yw'r hawsaf, gan fod ffonemau yn 

cildroi heb eu treiglo. Yn (3) a (4) cildroir y cytseiniaid treigledig heb eu haddasu mewn unrbyw fodd. 

Gwelir trydydd math o wall yn enghreifftiau (5), (6) a (7). Digwyddant pan dreiglir y cytseiniaid a 

gyfnewidir yn unol Vu hamgylchfyd cystrawennol newydd. Yn achos (5) a (6) ni threiglir ond un o! r ddwy 

gytsain ond yn (7) ceir treiglad yn y naill ar Hall. Mae (8) yn fWy cymhleth byth, gan y cyfnewidir y 

treigladau yn yr achos hwn ac nid y cytseiniaid. Mae enghraifft (9) yn amwys, gan na ellir penderfynu pa 

un a ddigwyddodd gyntaf - cyfnewid neu dreiglo. 

Yn 61 Meara ac Ellis, mae'r dadansoddiad uchod yn awgrymu fod geiriau yn cael eu codi o eirfa 

feddyliol siaradwr Cymraeg yn eu ffurfiau cysefin au cadw mewn cynrychioliad ffonolegol dwfk. 

gwaelodol. Wedyn, defnyddir y rheolau treiglo Ile y b6nt yn briodol i gynhyrchu cynrychiol. W 

ffonolegol arwyneb sydd, yn ei dro, yn gweithredu fel mewnbwn i brosesau ffonetig cynaniadol. 

Ymddengys y gellir cildroi ffonemau wrth iddynt drosglwyddo o gynrychioliad dwfu i gynrychioliad 

arwyneb, ac o ganlyniad bydd treigladau addas yn ymddangos (enghreifftiau 5,6 a 7). Gellir cildroi 

treigIadau yn ogystal yn y fan bon (enghraifft 8). Fodd bynnag. dichon i ffonemau dreiglo cyn cildroi 

(enghreifftiau 2.3 a 4): hwyrach y digwydd y cildroad hwn wrth drosglwyddo o fod yn gynrychioliad 

ffonolegol arwyneb i fod yn ffurf sydd yn addas i'w chynanu. 

Mae'n gwbl bosibl fod spwneriaethau yn Ilai cyffredin yn y Gymraeg nag yn y Saesneg oberwydd 

y prosesu ychwanegol sydd ynghlwm wrth dreiglo. Ymddengys fod hyn yn darparu rhagor o gyfle i 

ddarganfod a chywiro gwallau yn y modd cuddiedig a oedd yn sail i ddamcaniaeth gan Laver (1969). 

2.2.4 Gwallau Disgyblion Ysgol Cymraeg eu Hiaith 

Yn 1982 cynhaliwyd arolwg cenedlaethol 0 sgiliau ysgrifennu Cymraeg plant cynradd marniaith 

gan y Scfydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg. Mae eu hadroddiad yn cynnwys. atodiad am wallau 

ysgrifenedig yr is-sampl o 80 o ddisgyblion. Ceir 15 categori 0 waflau cystrawennol megis 'Y fannod', 

'Cenedl enwau'a'Lluosog enwau'yngbyd ag enghreifftiau, ond ni roddir ffigurau amlder. Fodd bynnag, 

rhoddir tabl amlder pan droir at wallau treiglo. Caed 693 0 wallau treiglo yn yr 80 sgript, cyfartaledd o 4.33 

gwall o fewn can gair cyntaf y ddau ddam a farciwyd yn ddadansoddol. Dosbarthwyd y gwallau yn 20 

categori o dreiglad. Dymar 7 pwysicaf-. 
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TREIGLAD MEDDAL AR 6L Fn IRF GRYNO'R FERF 6.64 

FANNoD 

Tabl 2.8: Gwallau Treiglo Arolwg SCYA 

Ceir nifer o gyfeiriadau at wallau plant yn adroddiadau Arolygwyr Ei Ma%, rhydi. Fodd byanag, 

cyffredinol iawn yw'r disgriflad, e. e., y dam bwn o adroddiad yr Arolygaeth ar Ysgohon Cyrnraeg 

Caerdydd (1984): 

Y nwe eu hymatebion yn gynyddol lai dibynnol ar eiriau Saesneg ar nid. v%, 

ustrawen yr iaith honno mor am/wg yn y eydadwaith a ddigi4, vdd rhw, ng athraw, on a 

disgyblion. 

Rhestrir gwallau'n unig: 

... camddefnyddio rhifolion (dau merch), neu ragenwaufel hg, nlhon (gim hwn, bvt, rdd 

hon), ynffurfiau angh. vvvirbod'(roeddfi1ni), ansicru,. vdd gyda'r arddodiad (amdan, 

mewn fe), hepgor. v rhagenw blaen ar ati, gan gamdreiglo a chamsillafun bur aml hefyd. 

Ymchwiliodd Jones (1984) Fr defnydd o ragenwau personol (ti/chi) ymblith un gr*p o Gyrnry 

marniaith II oed yng Nghlwyd a gr*p arall o dair ysgol Gymraeg yu Ne Morgannwg. Cafodd fod patrwm 

pendant o ddefnyddio'r rhagenwau ymhlith plant Clwyd, patrwm Ilai pendant ymhlith plant II De 

Morgannwg. ond nad oedd fawr ddim patrwrn cyson ymhlith plant 12 De Morgannwg. Y casgliad oedd nad 

oedd y disgybtion 12 wedi datblygu defnydd cyson, gan nad oedd ganddynt fodel cyson i'w ddilyn yn iaith 
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eu eyd -ddisgyblion 11. Nodai'r rhieni Cyrnraeg yr ysgolion hyn ei bod yn ymddangos fod eu plant yn 

meddu ar ddau gywair i'w Cyrnraeg, un yn y cartref ac un i'w ddefnyddio gyda'u cyfoedion ail-iaith. 

Ymddangosai fod y plant 11 yn mabwysiadu elfennau o ryngiaith y dysgwyr er mwyn cydymffurfio i hwy, 

gan mai hwythau oedd yn y mwyafrif. Prif nodweddion cywair ysgol y plant 11 oedd: 

1. Cenedl enwau angbywir 

2. Methu A threiglo 

3. Defnyddio'r gorberffaith yn He'r gorffennol. 

Credai Jones fod goblygiadau pwysig ir broses bon o gymhwyso iaith ymysg plant II: 

Maek lleihaur angen ir siaradwr Rhyngiaith gynyddun uwch nagwastad 

arbennig ofedredd .. Yn wir, mae aros ar ryw lefel ofedredd ohemydd diffyg cymhelliad 

yn nodwedd adnabyddus o siaradwyr ail-iaith. 

Gwnaeth PoweR (1987) astudiaeth o wallau Cymraeg ysgfifenedig a Ilafar disgyblion 11 oed 

mewn dwy ysgol gynradd. Yr oedd byn yn ymateb i nifer o ofidiau yngbylcb safon iaith plant yr Ysgolion 

Cymraeg Penodedig, cr gwaethaf eu Ilwyddiant. Un achos oedd y newid yng nghefndir iaith y disgyblion. 

Ym Morgannwg erbyn 1987 deuai'r mwyafrif o aelwydydd Saesneg. A dweud y gwir, o boll ddisgyblion 

cynradd Cymru a allai siarad Cymraeg yn 1984, yr oedd ychydig dros banner ohonynt yn ddisgyblion ail 

iaith, a chynyddu oedd y tueddiad hwnnw. Cyn 2050 byddai mwyaEdf y siaradwyr Cymraeg o bob oedran 

yn ei defnyddio fel ail iaith. Hwyrach, felly, mai iaith Ysgoliou Cymraeg yr wyth dcgau fyddai iaith lafar 

nodweddiadol yr unfed ganrif ar hugain. Casglwyd y gwallau o sampi o waith ysgrifenedig a Ilafar San 34 

o blant mewn dwy ysgol. Dosbartbwyd y gwallau dan dri phen sef Cystrawen, Treiglo a Sillafu. Wedyn, 

dangoswyd y gydberthynas rbwng cefudir ieithyddol plant ar cyfanswm o wallau a gyflawnwyd Sanddynt.. 

Ymddangosai fod cefndir yn dylanwadun fwy ar gystrawen, lafar nag ar agweddau iaith eraill. 

Crybwyllwyd fod gwahaniaeth diddorol rbwng Cymraeg Rafar a Cbymraeg ysgrifenedig y sampl. Gcllid 

disgriflo eu Cymraeg Hafar yn rbyngiaith. 

Yn wyneb pryderon rhieni ac athrawon fod Cymraeg plant cynradd yn mynd yn fwyfwy Swallus 

6herwydd dylanwad yr iaith Saesneg, gwnacth Jones (1988) astudiaeth o wallau mewn iaith plant. Yn 

gyntaf, diddorol yw sylwi ar ei ddosbarthiad o wallau: 
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1. Gwallau sy'n ym%%-neud 5'r system ramadegol 

2. Gwallau yn y ffordd y mae bra%-ddegau'n cael eu cad%kyno mewn lestun 

3. Gwallau mewn cyfathrebu 

4. Gwallau a ddosberthir yn 61 y defnydd%%yr a'r cyd-destun sefyllfaol 

camgymeriadau dysg%%yr 

gwallau arddull 

gwallau Ilafar plant 

Crynhoir dosbarthiad o brif brosesau'r newidiadau yn iaith y plant a astudiwyd yn y tahl canlynol: 

evsoni symi- dynodi Saemeg aneglur 

eiddin dwhi 

Brawddegau Meddiannol 

Brawddegau Unoliaetbol a Disgrifiadol 

Tedyniadau 

berfol 

gorchmynnol 

arddodiaid 

Achos/effaith 

mae 

beb 

berfenwau cadwynol 

Gemau Mesur a Geirtau Pcnodi 

+ 

+ 

+ 
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+ 

+? 

+ 

afn 

kk)"d yn Dilyn Gwahanol Eiriau 

Cadamhaol 

ldrfaol 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tabl 2.9: Dosbarthiad a Brif Brosesau'r Newidiadau. ýwg Nghymraeg Llafar Plant Cvnradd 

0 edrych ar y tabl uchod, gellir gweld mai prosesau rhesymepol y tu mewn i ramadeg yr iaith 

Cjymraeg ei hun, fel cysoni a symleiddio, sydd yn achosi y rhan fwyaf dr newidiadau. Rhaid cydnabod, 

fodd hynnag, fod yr iaith Saesneg yn gefndir i'r rhan fwyaf o'r amrywiadau hefyd. 

Yr oedd y sampt yn cynnwys cyfanswrn o 79 o blant, 59 o blant Cyrnraeg iaith-gyntat'. 12 o blant 

Cymraeg ail-iaith a8o blant heb fanylion am eu cefndir ieithyddol. Amcangyffilwyd mynychder y 22 o 

batrymau a oedd yn cael eu hastudio. Cyffifwyd, wedyn, mai pedwar patrwm yn unig a oedd A dros hanner 

eu hamrywiadau yn neilltuol (h. y., yn wallus): patrymau cadwynol, gyda goddrych (heb gynn%ys 

PEIDIO); brawddegau meddiannol, pendant, rhagenwau blaeft/61; ac YNA FEWN I traethiadol. Y 

newidiadau mwyaf ymsefydiog yn iaith y plant oedd hepgor y rhagenw blaen a defnyddio fi yn lie (d)w i. 

Yn ogystal, ymddangosai nad oedd plant 12 yn gyffifol am y patrymau neilltuol ond, yn hytrach, c(xlent y 

rhain oddi wrth y plant brodorol. Yr oedd y than fwyaf o'r patrymau yn dangos datblygiad cyson yn eu 

newid o fod yn safonol i fod yn neilltuol, gan amrywio o YN :I FEW"N I traettliadol, ar y naill law, a oedd 
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yn hollol safonol ei ddefnydd, i DAL I: DAL YN a HEB a phatrymau negyddol, a oedd yn hollol 

neilituol, ar y Haw arall. 

2.2.5 Gwallau Dysgwyr 

Caf%%yd disgrifiad eithaf manwl o faes dadansoddi gwallau gan Collins (198'?: 27-42) a Iluniodd 

deipoleg gwallau yn seiliedig ar C. vvi, iriadur C. Nmraeg gan Morgan D. Jones (1965). 

Gwnaeth Evans (1986) y dadansoddiad canlynol o wallau yn yr Arholiad Safon Gyffredin: 

Ffigur 2.1: Profion Ysgnfenedig 1983 a 1984 

Allwedd 

G Gwallau 
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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 

eY fannod ar 61 Hafariaid 

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 Men enw 

i Enwau Iluosog yn dilyn rhifolion dan 10 

j Camddefnyddio rhagenwau 

I Treiglo ar 61 y fannod 

11 Treiglo berfau ar 61 YN 

m Cymysgu BLV; YDDYN, BLYNEDD a BLWYDD 

n Camddefnyddio YN 

o Enwau Ileoedd 

p Treiglo'r ansoddair ar 61 enwau gwrywaidd/Iluosog 

ph Rhagenwau mewnol 

r Treiglo ar 61 rhagenwau blaen 

rhTreiglo enwau ar 61 YN 

s Lluosog enwau 

11 ý 
t Cymysgu YN a MEWN 
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th Cymysgu A ac AC 

u Cymysgu ARALL ac ERAIILL 

w Camddefnyddio Y ac YR 

y Trciglo'r Iluosog ar 61 y fannod 

Nododd Evans y gallai dysgwyr, wrth ysgrifennu, wneud camgymeriadau o bryd Fw gilydd nad 

oeddynt yn eu gwneud ar lafar. Wrth ysgrifennu, anghofid nifer o bethau a oedd yn dod yn naturiol wrth 

siarad. Ymddangosai geiriau yn gyfan gwbl wahanol ar bapur, ac yr oedd angen Ilawer o ofal ar ddysgwyr 

nad oeddynt yn arfer ysgrifennu. Yn ogystal, dylid coflo fod tafodiaith yn gallu dylanwadu ar gywirdeb y 

gwaith ysgrifenedig am fod sawl ffurf a oedd yu dderbyniol ar lafar ambell waith yn wallus ar bapur. Felly. 

disgwylid gwaflau pan fyddair dysgwyr yn trosglwyddo eu Cymraeg Ilafar ir Ilyfr ateb, e. e.: 

0 camdreiglo ar 61 cysyllteiriau: 

a coed; afarchnadý pan cyrhaeddon ni 

0 defnyddior rhagenw mewnol: 

i ei, i weld ti,, pethau i wneud 

camdreiglo ar 61 rhagenwau blaen: 

fy neulu, fy nghwyliau 

Arweiniai s*n y geiriau y dysgwr at ddethol y ffurf gywir ar lafar, ond ceid esgeulustra yn hyn o 

beth pan ysgfifennai. GeWd osgoi hyn trwy ddarlien tms y gwaith yn yr arholiad ond yr oedd nifer yn cael 

amser yn brin yn y prawf ysgrifenedig. 

Diddorol iawn yw sylwadau Adroddiadau Arholwyr lhf 1995. Dyma sylwadau Roberts ar 

I)efnyddio'r Gymraeg': 

Yr un gwendidau a chamgymerkidau iaith a welir ofl*yddyn iflwyddyn. 

Nodir y rhai mwyaf cyffredin: 

bod mae 

y gystrawen enidol 
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amserau'r ferf a therfyniadau berfau 

ansicrwydd ynglgn A bonau rhai berfau 

mae ... dim 

arddodiaid - ar 61 berf au Thediad. 

Nid oedd pawb ya gyfarwydd 1 chonfensiynau Ilythyru. Yn y Dasg, 'Llenwi Ffurflen', ceid 

camddefnydd o amserau gorffennol berfau. Yn ogystal, gwall cyfEredin iawn oedd camgymryd penwythnos 

am pythefnos. 

Ceir sylwadau ar wallau Prawf Ysgrifenedig yr Arboliad Uwch gan Cennard Davies (1995). Yn y 

Dam Cofnodol y prif wendid oedd diffyg meistrolaeth ar y gystrawen amhersonol: 

Pcnderfynwyd y cyfarfod cau'r ysgol; 

Cafwyd dau fachgcn cu hanafu; 

Costiwyd y ffilm; 

Cafwyd y garej ei dinistrio. 

Yn ychwanegol at hyn, cafodd, bron pawb a ddewisodd ysgrifennu am y'Lladrad o garej yn y dref 

nos Sadwrn diwethaf drafferth i redeg y ferf 'dwyn'. Ar gyfer y Dam Hunanfynegiannol gwnaed rhestr o'r 

prif wallau: 

1. Ffurfiau Iluosog gwallus ar enwau: profsadon, afonau, cyngerddi, cyfadMau, golygfau, hancesion. 

2. Camddefnyddneuddiffygdefnyddo! rarddodiadl': Tuallanyneuaddtu6lytý; heibiorgomel; 

ýenderfynwyd ifynd. 

3. Diffyggafaelarygystrawenenidol: yCadeiryddyPwyligorAddysg; ynyneuaddYpentrefycefny 

car, yr Ysgol Gynradd Vangors. 

4. Cenedlenwau: dwygantobunnau; torfnwwr,, yrardalhwn;. Oilmll*yddiannus; dauysgol, ýypabell, 

with cyntaf. 

5. Arddodiaidyndilynberfenwau/defnyddioarddodiadUenadoesangen: cyrraeddyngNghaerdydd, 

ymweldyrysgol. 
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6. Trafod rhifolion cyfansawdd: pump arhugain punt; pedwararddeg par o gi4, dihgs; saith ar hugain 

milltir. 

Z Camddefnyddioos'a'pe': Osbasaife; ospebawni; OStasai. 

8. Camddefnyddiorhai'/peth'-rhaiorarian. Hefydyn'/mewn'-mewnyrysgol. 

Mae 6 Dochartaigh (1995) yu ymgyngborydd ar Brosiect RHUGL yn Uned Gwybodacth 

Dechnegol a Chymraeg Adran Seicoleg Prifysgol gogledd Cymm Bangor. Tyfodd y prosiect or gwaith a 

wnaethpwyd ar gyfer CySill, y sillafydd Cymraeg. Parhaodd o 1992 i 1995 a chrewyd sillafydd a all 

adnabod geiriau mewn ffurfiau gwahanol: e. e., yn cynnwys treiglad neu hebddo, Iluosog, a ffurflau berfol 

gwahanol. Ariannwyd CySill gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg a chytanasant i gynorthwyo gyda syniad arall a 

gafodd cyfarwyddydd CySill, y Dr Nick Ellis, ynghylch caffael y Gymraeg: y posibilrwydd o geisio rhoi 

adborth i ddysgwyr cyn ginted ag y bo modd, h. y., yn syth ar 61 iddynt wneud gwall. 0 ganlyniad, gellid 

defnyddio'r cyfrifiadur fel math odiwtor ar y sgrin'. 

Cytunodd BT Cymru i ariannu'r prosiect a phenodwyd cynorthwy-ydd ymchwil ar gyfer Ph. D., 

Nadine Laporte o! r Wladfa. Yn ystod y deunaw mis cyntaf defhyddid myfymyr o ddosbarthiadau Wipan yr 

Adran AHanol ac o hydref 1995, ehangwyd y cynllun i gynnwys myfymyr ail-iaith yn eu blwyddyn gyntaf 

yn Adran y Gymraeg ym Mangor. 

Mae'r rhaglen yn cydweithio fi'r cwrs Wlpan a ddefnyddir yn yr Adran Allanol ac Adran y 

Gymraeg ym Mangor. Mae'r myfyrwyr yn gweithio yn y labordy cyfrifiadureg unwaith yr wythnos ac yn 

cyficithu brawddegau Fr Gymraeg ar y cyfrifiadur. Wedi hynny, gallant holi'r rhaglen i wiriou gwaith. 

Mae'r rhaglen yn adnabod gwallau gwabanol fel colli Yn cyn berfenw. camdreiglad, neu wall sillafu ac 

ebengir hi i adnabod gwallau newydd fel y deuir ar eu traws. Pan w8l y rhaglen wall, erys a Cheisia'i 

gywiro, ynghyd I rhoi awgrym ar y sg^m a hwyrach enghreifftiau o'r rheol a gamddeallwyd. 

Ceir trafferth o dro i dro gyda rhai gwallau dysgwyr am fod y rhaglen'wedi'i sylfaenu ar CySill a 

fwriadwyd ar gyfer cywiro gwallau iaith-gyntaf. Gobeithir rhoi prawf ar y rhaglen gyda rbyw gant o 

fy4rwyr cyn ei gorffen. Y nod yn y pen draw yw crcu rhaglen a fydd yn addas ar gyfer nifer o gyrsiau 

Cymraeg gwahanol. 
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2.2.6 Adnabod Gwallau 

Lluniodd Bellin (1976,1984) brawf dynwared brawddegau i ymchwilio i synnwyr gramadegiad 

plant o safbwynt y treigladau. Canolbwyntiodd ar y defnydd o Dreiglad Meddal yng ngwrthrych 

uniongyrchol y ferf gryno. Fodd bynnag, cafwyd nifer o broblemau gydar math hwn o brawf, e. e.. 

newidiai'r plant y ferf gryno i un berifErastig yn eu bymateb. Yn ogystal I hyn, nid yw mor addas ar gyfer 

oedolion gan eu bod yn dueddol o ailadrodd brawddeg wallus, hyd yn oed ar 61 sylwi ar y gwall bwriadol. 

Felly, argymbellodd Bellin y dylid Hunio prawf adnabod gwallau. Aeth Ball (1984-85) ati i wneud hyn. 

Sylwodd fod tri phrif fath o wall yn bosibI yn y defnydd o dreigladau: 

Hepgor y treiglad 

Camffurfio treiglad 

Ychwanegu treiglad 

Nododd fod y gyEnewidioldeb fwyaf yn digwydd yn y defnydd 0 Dreiglad Llaes a Tlireiglad 

Trwynol. Gyda byn mewn cof. rhoddwyd rhestr o frawddegau at ei gilydd, rhai yn cynnwys gwallau a rhai 

yn gywir. Cynbwysair gwallau ddcfnydd o Dreigladau Llaes a Thrwynol, yngbyd I rbai gwaHau eraill. 

Rhoddwyd y prawf i8 siaradwr brodorol a chafwyd mai dim ond ychydig dros hanner y gwallau yn y 

Treiglad Llaes a nodwyd, tra canfuwyd 87.5% o wallau Treiglad Trwynol. Mae hyn yn dangos fod Treiglad 

Llaes a Threiglad Trwynol yn cael eu trin ar wabin o safbwynt medredd, er eu bod W dau yn newidion. 

Mae'r canlyniadau yn awgrymu fod statws y Treiglad Llaes yn ansefydlog ym medredd y siaradwyr, tra 

bo'r Treiglad Trwynol yn rhan o fedredd y siaradwyr, er nad ydyw, am resymau anieithyddol, yn 

ymddangos yn gyson ym mherfformiad y siaradwyr. 

2.2.7 Crynodeb 

Yn Ail Adran y Bennod bon, gwelwyd fOd tiPyn 0 waith eisoes wedii gyflawni ar faes gwallau yn 

y Gymracg, ac adeiledir ar bwn gan y dadansoddiad presennol. 
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Rhan 2 

Methodoleg a Chanlyniadau'r Dadansoddiad 

Pennod 3 

Y Ddamcaniaeth 

3.1 Strwythur y Ddamcaniaeth 

Ceir dwy ran Fr ddamcaniaeth y ceisir ei phrof! yn y traethawd hwn: 

1. Patrwm dosbarthiad gwallau yng Nghymraeg dysgwyr o oedolion; 

2. Dylanwad ffactorau gwahanol ar ddosbarthiad y gwaflau. 

3.1.1 Patrwm Dosbarthiad Gwallau 

ceisir dangos fod yr hypotheses canlynol yn gywir 

1. föd y rhan fwyaf o wallau yng ngwaith ysgrifenedig dysgwyr profiadol yn rhai Ileol ac mai cymbarol 

ychydig ywr gwaUau eyffredinol yn eu Zwaith, h. y.. mac-ut eisOes wedi cyrraedd safon gyfathrebol'uchel 

iawn; 

2. ei bod hin anodd iawn, os nad yn ambosibl weithiau, ddangos fod rhai gwallau yn rhyngieithol neu'n 

ddatblygus; 
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3. y hyddai'r rhan f%Nyaf dr gwallau y mae'n hosibl eu dosbarthu, yn ddatblygus a bod hynny'n mir er 

gwaethaf dylanwad yr iaith f%kyafrifol (Saesneg) mewn eyd-destun d%kyieithog. sydd mor bellgyrhaeddol 

fel bod Ilawer o'r'gwallau'rbyngieitbol befyd yn bresennol yn iaitb siarad%k-yr brodorol, 

4. y byddai cyfanswm y gwallau cystrawennol yn fwy nag eiddo'r gwallau geirfaol. 

Sail Hypothesis Ystadegol 1.1 

0 gymh%%yso'r diffiniad o ddifrifwch gwallau a geir yn 1.2.4 at dacsonomi Evans (1996; gxv. 2.2.5) 

gellir gweld pa mor niferus yw gwallau Ileol yn Lefel 4 du cymharu A gwallau cyffredinol. 0'r 29 o 

gategodau o wallau (cyfanswm o 1,700 o wallau), gall gwallau Ileol ymddangos ym mhob un ohonynt, tra 

nad yw gwallau cyffredinol yn debyg o godi ond mewn 4 categori, sef- 

Tabi 3.1: Gwallau Cyffredinol Cwnraeg Safon 0 

Olynydd yr arboliad Safon 0i Oedolion yw Defnyddio'r Gymraeg. 0 safbwynt yr arhobad Uwch, 

os edrycbwn ar dacsonomi Davies (1995; gw. 2.2.5) o8o brif wallau geirfaol a gramadegol, nid oes yr un 

gwall cyffredinol ymblith yr enghreifftiau. 

Sail Hypothesis Ystadegol 1.2 

Mae beimiaid ymch%il DG yn nodi pa mor anodd yw tynnu Ifinell rhwng gwallau dathlygus a 

gwallau rhyngieithol ac, fetly, mac'n amlwg y bydd nifer fawr o wallau amwys. Er enghraifft, nododd 

Schachter a Celce-Murcia (1977) ei bod hi'n anodd hod yn hollol bendant ynglgn A pha fath o wall y mae 

dysgwyr yn ei wneud a pham. Yn aml iawn, gellir dosbarthu yr un gwall fel un mewnieithol (gan 

adlewyrchu gwallau a geir gan siaradwyr uniaitb) neu fel un rhyngieithol (gan adlewyrchu dylanwad iaith- 

gyntaf y dysgwyr). Yn 61 Andersen (1978), ni raid dewis rhwng y Man achos hwn oherwydd hod 

80 



tystiolaeth yn dangos fod rhai gwallau yn ganlyniad i ffactorau mewnieithol / datblygus a rbyngieitbol 

gydai gilydd. Gellir ategu byn tr%-y ddefnyddio enghreifftiau or Gymraeg a ddyfynnwyd eisoes. Mae Jones 

(1988; gw. 2.2.4) yn dosbarthu hepgor y rhagenw blaen a defnyddio mae mewn brawddegau negyddol fel 

gwallau cysoni o fewn iaith plant. Mae'r ddau wall hyn befyd yn digwydd yn iaith dysgwyr o oedolion: 

oi weld ti (Evans, 1986) 

0 mae... dim (Davies, Davies, Roberts, a Wilson-Price. 1995). 

Gan eu bod , felly, yn digwydd befyd yn iaith plant mamiaith, dylid eu dosbarthu'n wallau 

datblygus. Fodd bynnag, ped eid ati i lunio Dadansoddiad Cyferbynnol o'r Gymraeg ar Saesneg, disgwylid 

y byddai siaradwr Saesneg mamiaith a ddysgair Gymraeg, yn canfod anhawster gydar ddau batrwm ucbod, 

oberwydd yn Saesneg: 

1. ni ddefnyddir rhagenw blaen yn wrthrych y ferf; 

2. ni cheir ffmf wahanol ar y cyplad mewn brawddeg negyddol. 

Felly, gellir dadlau fod siaradwr Saesneg yn trosglwyddo'r ymadroddion: 

to see you; 

0 isnot 

air am air Fr Gymraeg- 0 ganlyniad, byddai rhaid dosbarthu'r ddau wall hyn fel rhai amwys gan na 

ellid bod yn sicr pa broses sydd yn gyfrifol am eu prcsenoldeb yn iaith y dysgwyr. 

Sail Hypothesis Ystadegol 1.3 

Yn 61 Dulay, Burt a Krashen (1982: 164): 

Researchers have consistentlyfound that, contrary to widespread opinion, the 

great majority of errors in the language of L2 learners is of the developmental ty pe. 

Mac Ffigur 3.1 yn darluniou casgliadau yngbylch perthynas a Chyfrannau'r pedwar math o wallau 
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mewn tacsononii cyniharol: 

GWALLAU I, 

II 
GWALLAU 12 

Ffigur 3.1 Achosion GwalLau A il-iaith 

Felly, disgwylir Fr Gymraeg gydymffmfio Ar patrwm hwn. 

Sail Hypothesis. Ystadegol 1.4 

Yn nbacsonomi Evans (1986) gellir dosrannu 15 o gategorlau yn gystrawennol (Cyfanswm o 935 o 

wallau) a dim ond 7 yn eirfaol (cyfanswm o 306 o wallau). Mae byn oherwydd diffinio treigladau yn 

wallau cystrawennol (Awbery 1975), er y derbynnir fod 6 Baoill (1979) yn eu bystyried yn wallau 

morffoffonemig. 

3.1.2 Dylanwad Ffactorau Gwahanol 

Ceisir profir bypotheses canlynol: 

1. y byddai Ilai o wallau yng ngwaith menywod nag eiddo dynion oberwydd y posibilrwydd bod 

cyfutaledd uwch o allu ieithyddol cynhenid ymblith menywod a'u bod yn cael eu cyflym'n gynnar gan y 

gyfundrefn addysg i arbenigo mewn pynciau ieithyddol; 

2. nad yw Ileoliad daearyddol dysgwr yn effeithio ar y nifer o wallau y mae yn gwneud - felly, byddai 

tualr un gyfartaledd o wallau yng ngwaith dysgwyr or Fro Gymraeg ag yng ngwaith dysgwyr or ardaloedd 

Scisnigedig; 
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3. fod cyfrannedd uwch o wallau mewn perthynas i chyfanskin y geiriau yng ngwaith yr ymgeiswyr a 

lwyddodd yn yr arholiad, 'Defnyddio'r Gymraeg', nag yng ngwaith y rheiny a lwyddodd yn yr arholiad, 

I)efnyddio'r Gymraeg Uwch'ac, felly, fod yr arholiadau wedi'u graddion gywir yn 61 lefel ieithyddol y 

dysgwyr oberwydd bod nifer y gwallau yn Ileibau wrth i. safon dysgwyr godi neu wrth i'w horiau cyswllt Wr 

iaith ymestyn; 

4. fod Ilai o wallau yng ngwaith ymgeiswyr a lwyddodd yn Defnyddior Gymraeg'ac a aeth ymlaen i 

sefyH Defnyddio'r Gymraeg Uwch'nag yng ngwaith ymgeiswyr eraiH. Trwy hyn, bwriedir dangos ei fod 

yn fantais ceisio gwneud y ddau arboliad yn gyflym, y naill ar 61 y HaR, a bod ymgeiswyr yn cynnal eu 

safonau rhwng y ddau arboliad; 

5. fod dadansoddi gwallau'r ymgeiswyr a safodd y ddau arboliad yn dangos Heibad yn y rhan fwyaf o 

fathau o wallau erbyn yr Arholiad Uwch ac mae hyn yn awgrymu fod patrwm datblygus yn y ffordd y 

codasant yr iaith. Teimlir y byddai fformwlad strwythuredig o! r patrwm ieithyddol hwn yn medru ffurflo 

sail strategaeth neu faes Ilafar Fw ddefnyddio mewn dosbarthiadau sydd yn paratoi ar gyfer yr arboliad, 

'Defnyddio'r Gymraeg Uwch'. 

Sail Hypothesis Ystadegol 2.1 

Diddorol yn y cyswllt hwn yw sylwi ar sylwadau y seicolegwyr Prydeinig adnabyddus, Hans a 

Nficbacl Eysenck:, 

There have been attempts recently to apply brain-wave techniques to a well- 

known sex-related difference, namely that women tend to be better than men at verbal 

tasks, while men are better at spatial tasks. Do women have better verbal skills because 

they have greater language representation in the right hemisphere [of the brain] than 

men, and does the organization of their right hemispheresfor language interfere with the 

right hemisphere's attempts to handle spatial tasks? The answer to both questions seems 

to be yes. Women show relatively more brain-wave activity in the right hemisphere than 

men when engaged in verbal activities. (Eysenck ac Eysenck, 1981) 

Ni wyddys ai rhywbeth cynhenid neu gaalyniad i gyflyru ywr gwahaniaeth hwn yn ymennydd 

dynion a menywod pan ymgymerir I thasgau ieithyddol ac ni cheisir datrys bynny yn yr astudiaeth hon. 
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Fodd bynnag, credir y gwelir y gwahaniaeth hwn yn ei amlygu ei hun yng Nghymraeg cymirach ymgeiswyr 

benywaidd. 

Sail Hypothesis Ystadegol 2.2 ., ý1 

Disgwylid y byddai gan ddysgwyr mewn ardaloedd Ile y bo'r Gym-raeg yn gqf, ddigon o gyfle i 

ymarfer ac feDy byddent yn gwneud Ilai o gamgymeriadau. Fodd bynnag, dyýd cofio fod dysgwyr mewn 

ardaloedd Cymraeg fel arfer yn fewnfudwyr o Loegr nad oeddynt wedi byw yng Nghyrnni ond am amser 

cymharol fyr a heb unrhyw gysylltiad Ar iaith cyn hynny. Mae mewnfudwyr ir ardaloedd hyn weithiaun 

cael anhawster i gael eu derbyn au hintegreiddio, hyd yn oed os ydynt yn dysgu Cymraeg. Yn aml iawn, 

mae eu cymbelliad dros ddysgur iaith yn un ymarferol, am eu bod yn byw mewn cymuned Gymraeg ac 

mae Ilawer yn dechrau dysgu Cymraeg am ei bod yn angenrheidiol iddynt ar gyfer eu gwaith. Yn 

ychwanegol, yn y Fro Gymraeg siaredir mewn tafodiaith ac mae'n bosibl fod ymyrraeth o! r iaith lafar yn 

achosi rhai o wallau dysgwyr yr ardaloedd hyn (gw. Evans 1986 am rai enghreifftiau). Ar y Ilaw arall, mae 

dysgwyr mewn ardaloedd Seisnigedig fel arfer yn bobl a aned yng Nghymru ac sydd wedi cael peth 

cysylltiad 1r iaith am y rhan fwyaf du hoes, naill ai trwy dculu, cyfeillion, crefydd, ysgol, neu'r cyfryngau. 

Maent yn aml yn dysgu'r iaith am y rheswm syml eu bod nhw'n Gymry. Felly, ymddengys fod hyn yn 

effeithio ar yr iaith y mac dysg"r yn ei chodi, 

Sail Hypothesis Ystadegol Z5 

Amcenir fod trefn caffaeliad yn bodoli yn iaith dysgwyr. Yng nghyfnod cynnar dysSu ail iaith ceir 

rawy o amryfuseddau neu hepgoriadau nag yn nes ymlaen. Ar y lefel ganolradd, mae camffurriadau, 

camdrefuiadau a gorddefnyddio morffemau gramadegol yn debycach o ddigwydd (Dulay, Burt a Krashcn 

1982: 155). Credir y byddai dangos patrwm manwl ac arhydol gwallau'r sampl yn medru bod yn sail i 

ffurflo maes Hafur ar gyfer dysgwyr o oedolion. Dymar rhan bwysicaf or dadansoddiad o bell ffordd. 
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Pennod 4 

Offer a Deunyddiau'r Dadansoddiad 

4.1 Offer 

Gwnaed y dadansoddiad yn gyfan gwbl ar gyfrifladur personol. Yr oedd yn rhaid defnyddio pum 

pecyn meddalwedd gwahanol. 

4.1.1 Caledwedd 

Defnyddiwyd cyfrifiadur personol Viglen - model Genie Professional 4SX33. Mae gan y system 

gof 0 8MB. 

4.1.2 Meddalwedd 

Defn`ýddiwyd y meddalwedd system canlynol: 

Windows Fersiwa 3.1 

2. MS-DOS Fersiwn 6.22. 

Ar y rbain, dcfnyddiwyd y pecynnau meddalwedd canlynol: 

1. prosesydd geiriauWord 6 
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2. Rhaglen y Sillafydd Cymraeg, C'. ySill 2.0+, Fersi%-n DOS' 

3. Micro-OCP (Pecyn Mynegair Pbydycben) sydd yn gweitbio ar DOS yn unig. 

Dangosir v berthynas rhwng y gwahanol offer yn Nhabl 4.1: 

Caledwedd Viglcn Genic Professional 4SX33 

"U-t 

)CP 

4.2 Deunyddiau 

Dadansoddwyd sampl a dynnwyd o gorpws helaeth iawn o sgriptiau C'ymraeg i Oedolion. 

4.2.1 Y Corpws 

Derbyni%yd gan Adran Gymraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cymru gorpws o 1,300 o hapurau Prawf 

Ysgrifenedig Arboliad Defnyddio'r Ciymraeg (neu 03 i Oedolion, neu Cyymraeg Sy)faenol) yn ymeslyn dros 

y cyfnod Mehefin 1984 i Ragfyr 1994 ac Arhofiad Defnyddio'r Gymraeg Uwch yn ymestyn o Fehefin 1991 

i Fehefin 1994. Yr oeddynt yn dod o holl Ganolfannau Arholiad Cymru a'r tu allan. Dyma sut y disgrifir 

prawf Ysgrifenedig Defnyddio'r Cjymraeg ([ anhysbys Ja 1995): 

y Prawf Ysgrifenedig - 20% 

Yn anffodus, dim ond ar ddiwedd Awst, 1995 yr ymddangosodd CySill 2.0+, pan oedd rhan hclacth o'r dadanscO(had 

cisoes wedi'i chwbihau. 
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1. Bydd disgwyl i chi wneud tair tasg: 

a) flenwiffurflen afyddyn gofyn am wybodaeth bersonol; 

b) ysgrifennu llythyr,, 

c) lienwi bylchau mewn dam. 

Ar gyfer Prawf Ysgrifenedig Defnyddio'r Gymraeg Uwch ceir y disgrifiad canlynol ([ anhysbys lb 

1995): 

Y PRAWF YSGRIFENEDIG 

Bydd yn bosib i chi ennill 20clo or marriau terfynol yn ystod y prawf hwn. Bydd y prawf 

yn para am dair awr a bydd eisiau: 

(a) Ysgrifennu dam cofnodol (150 gair), e. e., adroddiadyngISn J g; m rygbi neu 

berffonniad mewn theatrneu ddigwyddiadau mewn cyjarfod. Dylechfod mewn sefyllfa i 

sbn am yr hyn a ddywedwyd ac a wnaethpwyd gan bobi eraill. 

(b) YsgrifennullythyrynycywairffurfsoI (150gair), e. e., Ilythyr at swyddogyny cyngor 

Ileol neu lythyr at reolwr y banc. 

(c) LJenwi bylchau mewn dam o ryddiaitIL 

(ch) Ysgrifennu dam hunanfynegiannol (400gair), e. e., mynegiprofiadneusajbwynt. 

4.2.2 Y Sampi 

Penderfynwyd dethol sampl o gant o bapurau Defnyddior Gymraeg o Ragfyr 1991 hyd Ragfyr 

1994, a chant o bapurau Safon Uwch o 1991-4 yn unol A gofynion yr bypotheses. Disgrifir sut y gwnaed 

hynny yn y bennod nesaf, Methodoleg y Dadansoddiad'. 
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Pennod5 

Methodole'g y Dadansoddiad 

5.1 Paratoi Sampl 

Y cam cyntaf yn y dadansoddiad oedd dewis sampl lai o blith y 1,300 o sgriptiau arboliad a 

dderbyniwyd. Wedyn, yr oedd rbaid ei theipio ar brosesydd geiriau. Yn olaf, yr oedd rhaid trosglwyddo'r 

sampi o'r prosesydd geiriau i MS-DOS. 

5.1.1 Dewis Sampi 

Wedi edrych ar nifer helaeth o ddadansoddiadau, a ddyfynnir ym Mhennod 2, penderfynwyd mai 

addasaf eddai dilyn patrwm sampl dadansoddiad ein chwacriaith Geltaidd, Gwyddeleg, a wnaed gan Ö 

Domhnalläin ac Ö Baoill (1978). Dyma sut yl disgdfiasant: 

Tariis nafadhbanna agus na deacruchtaf a bhainfeadh leis an obairchursan direamh, 

agus tar iis dul i gcomhairle le lucht staitistAxhtajaoin Ifon iaritho6id a bheadh inghlactha mar 

shampla ceatt ionadai; och, cinneadh ar an staidiar a bhun4 ar aistf 200 iarrfhdir ar 

fad.. -. Roghnafodh na hiarrih, 6irf as na liostat a bhf arfdit sa Roinn Oideachais... Seo iad na liostaf 

a bhf ann agus an lion iarrih6irf a bhf ar gach liosta: 

Bmachaillf - ArdleibMal: 3,789 iarrih, 6ir, 

Bmachaillf - Gndthleibh, $al. - 8,721 iarrth6ir; 
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Cailinsf- ArdleibhJal: 4,754 iardh6ir, 

Cailinf- Gndthleibhial: 10,370 iarrih, 6ir. 

Roghnai6dh freagarleabhair 50 iarith4ir as gach liosta diobh sin, 200freagarleabhar arfad. 

Domhnalldin ac 6 Baoill, 1978: 9)6 

Fefly, penderfynwyd ar y sampl a ganlyn: 

o 50 o sgriptiau menywod; 

* 50 o sgriptiau dynion; 

0 50 o sgriptiau o ganolfannau yn y Fro Gymraej; 

0 50 o sgriptiau o ganolfannau mewn ardaloedd Seisnigedig ai tu allan i Gymni; 

0 50 o sgriptiau I)efnyddior Gymraeg'gan ymgeiswyr a safoddLefel A'yn nes ymlaen; 

9 50osgriptiauLefeIA'ganyranymgeiswyrasafoddDefnyddiorGymraeg'; 

0 50 o sgfiptiau 7, efel A' gan bobl na safasant T)efnyddior Gymraeg'. 

Gan fod befyd angen cymhanl'r un nifer o sgriptiau Lefel 4a6. ycbwanegwyd sampl arall: 

0 50 o sgflptiau I)efnyddior Gymraeg' gan ymgeiswyr na safasant lefel A' yn nes ymiaen. 

6 CyficitWad: Ar 61 ystyried y problemau ar anawsterau a fYddain gysylltiedig fi'r gwaith, ac ar 61 ymgynghori ag 
ystadegwyr ynglýn A nifer yr ymgeiswyr a fyddai'n dderbyniol fel sampl gynrycllioliadol gywir, penderfynwyd 
scilio'r astudiaeth ar draethodau 200 o ymgeiswyr i gyd .. Dewiswyd y traethodau or rhestri a oodd ar gael yn yr 
Adran Addysg ... Dymar rhestri a oedd yno a rffer yr ymgciswyr a oedd ar bob rhestr-. 

Bechgyn - Safon Uwch: 3789 o ymgciswyr; 

Bccbgyn - Safon Cvyffredin: 8,721 o ymgeiswyr, 

Merched - Safon Uwch: 4,754 o ymgeiswyr, 

Merched - Safon Oyffredin: 10,370 o ymgeiswyr. 

Dewiswyd llyfrau atebion 50 o ymgeiswyr o bob rbcstr O! r rhciny, 200 o lyfrau atebion i gyd. 

7 Diffumir y Fro Gymraeg yn unol ag Aitchison a Carter (1994: 95): 

1961: In order to justify a clear core the qualifying proportion [of the population who spoke Welsh] had to be reduced 
yet again, this time to 65%. 
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Felly, cyfanswm y sampl oedd 200 o Broflon Ysgrifenedig, 100 o Lefel 4a 100 o Lefel 6. 

Ysgrifennwyd hwy gan 150 o ymgeiswyr, 50 a safodd y Wan arholiad a 100 a safodd naill ai'r un neu'r 

Uall. Gan fod y sampl yn cynnwys 200 o brofion yr oedd modd, felly, ddewis 100 o brofion gan fenywod a 

100 gan ddynion. 0'r boll gorpws neu boblogaeth o 1,300 o sgriptiau cafwyd 97 o broflon o'r Fro Gymraeg. 

Yr oedd byn yn ddigonol o safbwynt anghenion profi. ond bu raid cynnwys, felly, 103 o sgriptiau o 

ardaloedd Seisnigedig. Mae Tabl 5.1 yn dangos sut y dosbarthwyd y papurau yn 61 y ffactorau Fw 

dadansoddi. 
, 
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Ymgeiswyr A Safodd T)cfnyddio'r 

Cjymraeg' Yn Unig 

Y Fro Gymraeg 26 13 39 

Ardaloedd Scisnigedig II- II 

is-gyfanswm 37 13 50 39 11 

Ymgciswyr A Safodd Defnyddio'r -- - - 

Gymraeg Uwch'Yn Unig 

Y Fro Gymraeg 11 13 24 

Ardaloedd Scisnigedig 26 - 26 - 

is-gyfanswm 37 13 50 24 26 

100 100 200 97 103 

Tabl 5.1: ('vnn%ys. v Sampi 

Dcuai'r sampi o 19 o Ganolfannau Arholi gwahanol y dangosir eu dosbarthiad daearyddol yn 

Ffigur 5.1: 
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F -1 G- 

Canolfýn laith Powys, Gregvn7og 

is Caerfvrddin 

Llanclli Castell-neddl Jlýi ýAber: 

wiý 

::: ý 

/ -J--'-'Casncwv taZ; 

Allwodd: 

I* Ardal Scisnigedig I 

Ffigur 5.1: I'Canotfannau Arholiad 

Mae Tabl 5.2 yn dadansoddi'r sampi fesul canolfan arholiad: 
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Enw'r Defnyddio'r Gymraeg I Defnyddio'r Gymraeg Uwch 

Ganolfan Dyni on Men. vwod Dynion Menywod 

Math o 1 6 6 16 1 1 6 6 1 6 1 111 1 1 111 

Ardal 2 2/ 2 2 2 / 2 999 9 9 999 

9 9 /9 9 9 / 9 999 9 9 999 

9 2 3 94 9 9 2 3 9 4 9 123 4 1 234 

3 4 1 3 4 

Bro 

Gvmnwg .......... .......... . ............ .......... . 

Dolgeflau 3 ... .......... - ...... 

Felin-fach 3 1 2 

Llangefni 4 3 3 4 2 . ...... ....... 

Nant 2 1 
.......... 

Gwrthcvm 

Plas Menai 8 3 2 1 52 2 4 7 12 

Pwlftli 5 1 

ir-pvfanq%m 3 21 5 Jo 7 3 53 2 4 7 12 

laith Pmys 
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Enw'r Defnvddio'r Gvmraeg I Defnyddio'r Gymraeg Uwch 

Ganolfan Dynion Menywod Dvnion Menywod 

Math o166161166161 11111111 

Ardal 22/222/2 99999999 

99/999/9 99999999 

923949923949 12341234 

134134 

Ardaloedd 

Seisnigedig 

Casnewydd 2 

Castcli-ncdd 2 2 

Llanelwy 3 

Llanelli 2 

Poli. Cymru8,3 1 46 312 45 

Pontfpridd 

Wrecsarn I 

is-gyfanswm 7931 2 15 11 2 15 65 14 5 22 

Cyfanswm 4 28 14 312 25 18 23 20 95 16 475 34 

Tabl 5.2. - )'Sampl Yn di Canoýfan Arholiad 

Penderfynwyd cyanwys damau o ysgrifennu rhydd yn unig yn y sampl ac felly ni chynhwyswyd y 

darnau flenwi by1chau, gan fod yr arholwyr eisoes wedi penderfynu, wrth lunio'r rhain ym mha le, yn eu 

ham hwy, y mae gwendidau yn bodoli. Byddai cynnwys gwallau o blith y rhain, wedyn, yn anghydbwyso 

canlyniadau'r dadansoddiad. Sylwch, hefyd, ar ddiffiniad Richards, Platt a Weber (1985: 41) o 'r dasg lenwi 

bylchau: 

cloze procedure 

Yn 1992, ymgorfforwyd Politechnig Cywu yn brifysgol - Prifysgol Morgannwg. 
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a techniquefor measuring reading comprehension. 

Felly, nid oes cytundeb ynglgn i pha sgil ieithyddol, ysgrifenau neu ddarllen, a brofir gan y dasg 

hon. 

5.1.2 Teipio'r Sa'mpi 

Teipiwyd y papurau i gyd ar Mcrosoft Word 6. Dyma enghraifft o osodiad Prawf Ysgrifenedig 

I)efnyddio'r Gymzaeg': 

TGAU DEFNYDDIOR GYMRAEG 

(YR YMGEISVNR A SAFODD SAFON LTWCH YN DDIWEDDARACII) 

TGAU Defnyddior Gymraeg 

Politechnig Cymru 

12/6/1992 

302 

1. Majorca. 

Mis Mai (12 - 26) 1992. 

Fe hedfanon ni o Gaerdydd. 

Fe dewison nir gwyliau achos ein bod nin hoffi'r haul 

yn fawr iawn. Rydyn ni wedi bod i Majorca dr blaen ac 

roedden ni eisiau gweld mwy. Yn y Ilyfren roedd 'Santa 

Ponsa'yn edrych yn neis iawn ac roedden nin chwilio am 
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rywbeth gyda chyfleustcrau Fn mercb. ,, '' 

Yn 61 y Ilyfren roedd y gwesty yn addas i blant gyda - 

ardal chwarae yn gynnwys siglenni a lhthren a phwll 

noflo arbennig i blant bach. Hefyd roedd staff i gofalu 

am y plant am ddwy awr bob bore. I 

Roedden ni'n eithaf hapus ar y cyfan. Roedd y Ilety yn 

ddeniadol ac yn län. Roedd y bwyd yn eithaf da ond 

weithiau doedd dim digon o ddewis ac yn noson yn arbennig 

roedd y bwyd yn oer. Roedd y gwasanaeth yn yr ystafell 

fwyta yn gyflym ac roedden ni'n hapus achos gyda phlant 

dydych chi ddim eisiau aros am amser hir. Fe gawson ni 

ystafell moethus yn y gwesty fel roedden nhw wedi addo yn 

y Uyfrcn gyda golwg dros y m6r. 

Y rhan fwyaf yr amser, fe ymlacion ni o gwmpas y pwll 

nofio achos bod y tywydd yn braf iawn. Yn ystod yr ail 

wythnos fe isgon ni gar ac fe deithion ni ar hyd yr 

arfordir yn y dwyrain. Fe aethon ni ir prifddinas Palma 

am un diwmod i weld y golygfeydd. Wrth gwrs, fe 

chwaraeon ni ar y traeth gydan merch weithiau befyd. 
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Roedd y siwmai o'r Maes Awyrennau yn Palma ir Gwesty 

Tella Vista'yn rby hir achos bod rhaid i ni stopio ym 

mhob tref ar hyd y ffordd i 'Santa Ponsa'. Does dim 

dwywaith amdani, fe fasai'n well i drefnu un bws i fynd i 

bob ardal yn He defnyddior un bws trwy'r bore. 

Fe fasen nin hapus i fynd gyda chwmni Heulwen Haf eto 

achos ein bod nik cael beth oedd y cwmni wedo addo! 

Doedd dim rhaid i ni aros am amser hir yn y Maes 

Awyrennau ac roedd y staff yng ngwrtais trwy'r amser. 

Gobeithio bydd y cwmni yn mynd o Nerth i Nerth. 

2. (c) 

10 Llanerch Goed, 

Meadow Farmiý 

LlaniRtud Faerdref, 

Pontypridd, 

Morgannwg Ganol, 

CF38 2TB 

12 Mebefin 1992 
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II.. I 

cwni ........ 

Heol Mair, 

Caerdydd - 

De Morganawg. 

CFI ABC. III ý' 

Annwyl Syr, 

Rydw Fn ysgrifennu atoch chi ar ran 'Cmnfa Achub y 

Plant' ac yn arbennig ein cl*b Ileol i ofyn os byddwch 

chi'n fodlon in helpu ni yn y dyfodol agos. 

Rydw Fn siwr rydych chi weld gweld yn y papurau newydd 

yn ddiweddar ertbygl am y clwb am y ffaith bod nin 

dathlu dau gan mlynedd o waith yn yr ardal. With gwrs, 

'Cronfa Achub y Plant' yn adnabyddus trwy'r byd i gyd, 

ond yng Nghymru ac yn arbennig ym Morgannwg Ganol, rydyn 

nia ceisio codi arian ar gyfer plant anabl a phlant ag 

aughenau arbennig i gael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Fe hoffen ni godi £250,000 i adeiladu ysgoi newydd ii ý 1, , I' , 

plant ac rydyn ni wedi codi £100,000 eisoes. Rydyn ni 
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wedi trefnu Ilawer o bethau, sef Ffair Haf, Barbeciw, 

Taith Noddi ac yn y blaen syn mynd i gael eu cynnal yn 

ystod yr flaf, ond wrth gwrs, fe hoffen ni godi mwy o 

arian yn ogystal A hynny. 

Ar hyn o bryd, rydw in ysgrifennu, at gwmniau mawr yn yr 

ardal i weld os byddan nhw'n fodlon i helpu. Mae rhai 

cwmniau wedi rhoi arian i ni a rhai eraill wedi rhoi 

anrhegion i ddefnyddio fel wobrau yn yr Raffl. Fe fasen 

nin hapus iawn pc bain bosib i chi helpu ni mewn uiirbyw 

ffordd. Os oes diddordeb'da chi i helpu rydych chin 

gallu cysyHtu I fi dros y ffOn, rhif 0443 217020 ac: fe 

fydda in hapus i roi mwy o manylion i chi. 

Gan edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi a gan 

ddiolch i chi am eich cymorth yn byn o beth. 

Yn gy%%ir. 

Lynette Jenkins (Mrs). 

(Ysgrifenyddes). 

Wedyn, dyma enghraifft o osodiad Prawf Ysgrifenedig I)efnyddior Gymraeg Uwch': 

99 



<Margaret Elizabeth Davies>9 

; cAbertawe> 

<r - Benyw> 

l. 'Cynhaliwyd fforwm Agored Nefthiwr mewn neuadd y Sir 1 drafod dyfodol Cefn Gwlad Cymru. 

Cadeiriwyd y fforwm gan Mr O. S. Edwards, Ysgrifennydd pwyllgo ffermwyr yr ardal. Anerchlwyd y 

cyfarfod gan Mr Ifan Jones, Cadeirydd y Bwrdd Gwledig. Ar ol bamau o'r Ilawr a chwestlynau i'r 

Uwydd a swyddogion Undeb Ffermwyr Cymru, penderfynwyd anfon dirpwyaeth I Sant Steffan 

gyda deiseb i'r Ysgrifennydd Cymraeg. 

Cynkjwyd gan Mr John Johns, Pontydawe ac eiliwd gan Mrs C. Pritchard, Blaenymaes. Cynhelir 

cyfarfod arall mewn mis iddyn nhw adrodd i'r fforum. 

Diolchwyd I LýNWdd a swyddogion Undeb Ffermwyr Cymru a Chadeirydd y Bwrdd gwledig gan 

Mrs R. Hughes, Dynfant a gorffennwyd y cyfarfod ar 61 etholiad yr aelodau gweithgor Cefn Gwlad 

gyda choffi a bisgedi I bawb. 

2. 

'Creffl Uchel' 

Lon Groeswen 

Port Talbot 

12-6-93 

Annwyl Syr. 

Rydw i newydd ddarlien yn y papur bro fod elch cwmni sbwriel yn bwriadu defnyddio y dam o dir 

drws nesaf ! 'n ty ni ar gyfer creu tomen sbwriell Mae rhaid 1 fi brotestio yn grd lawn. 

Meddwl am yr ardal 1 gyd rydw i, nid fy hunan. Bydd trechyneb 1'r cymuned petasai'r cynllyniau 

fynd yrnlaen. Ystyriwch yr olygfa, y gwynt er peth pwysica, y perygi. Byddai Ilawer o loris trwm ar 

9 Teipiwyd y sgriptiau gan ddau deipydd gwahanol. Dcfnyddiodd y cyntaf y Ffont Cynu-aeg, 7cifryn', fel y gwelir yn 
yr enghraifft o bapur Def Gym. 'uchod. Dcfnyddiodd yr ail y Ffont Gymraeg, Tleledd', fel y gwelir yn yr enghraifft 
hon o bapur Safon Uwch. 
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ein ffordd ni ac mae ysgol gynradd ar yr un ffordd. 'R ydw fn gwybod does dim math o beth fel 

ffordd diogel ond yn bendant byddai'r ffordd Pr domen sbwriel yn peryglus dros ben. 

'R ydw M eich sicrhau, byddal fi'n gwrthwynebu'r cynlluniad i'm anadl olaf. Byddaf fi byth yn rhoi 

gorau. Ysgrifenna i Vr cynghor, i'm Aelod seneddol, i'r brenhines el hunan i brotestio. 

'Rydyw Fn rhybuddio chi! Wn i ddirn a basiwyd eich'cynilyniau ond does dim ots I mi. byddwch chi 

byth byth byth yn creu tomen sbwriel ar garreg, fy nrws i! 

'R ydyw M aros am eich ymateb yn ddiamynedd. 

Yn gywir, 

M. Davies 

4., 7aswn I yn eu sgidiau nhw ........... 

Sgidiau pwy? Sgidiau'r Llywodraeth. Taswn 1 yn eu sgidiau nhw, baswn I achub addysg y wlad. 

0 lela, basal rwyun y gwybod rhywbeth amclani hi. Dros y blynyddoedd dydy'r bobl yn Sant Steffan 

yn rheoli'r addysg ddim wedi dod o'r cefnder addysg. penodwycl nhw am y reswmau cam. 

Heddiw mae'r ysgolion yn y cawl i gyd. Gan mwya does dim hyder yn yr athrawon o'r llywodraeth 

neu'r cyhoedd ac o ganlyniad mae'n nhwIn colli eu hunan - hyder felly mae'r plant yn dclioddef. 

Mae gormod o waith papur a 'red tape' i'w ymwneud. 

Mae'n amhosibi I droi y gloch yn ol ond baswn I newid ychydig o bethau ar unwaith a pethau arall 

yn dipyn o beth. I dclechrau, baswn I dorri'r cwrlcwhNm cenedlaethol i'r pethau pwysicaf -y tri R's. 

Baswn 1 sicrhau bod yr athrawon gallu dysgu'r pwncau cyn iddyn nhw daelo nhw. Er enghraifft, 'r 

ydw rn adnabod athrawon sy'n dysgu Cyrnraeg ac maen nhw'n dysgu Cyrnraeg ar y Cwrs Wlpan! 

Baswn i clord maes y ffrils a canolbwyntio ar y pethau pwysicaf. Llai o cyfarfodau a mwy o waith yn 

y closbarth. 

Achubai 1'r cyfle 1 roi codi Fr athrawon, dim sarheus (insult) fel hanner gant o gant Ia gafodd y 

mwyafrif Ilynedd neu achos bod y prifathro yn hoff i dyni. Mae eisiau bod yn deg i athrawon yn o 

gystal A'r plant. Gan bob obafth, basal y pethau hynny yn gwella hyder yr athrawon ac yn ei dro, 

gwella addysg y plant. ' , 

Mae'n ddychrynllyd o anodd 1 newid popeth ar unwafth, mewn gwirionedd buasai'n gamsyniad yn y 
0 
pen draw, canolbwyntal I ar godi safle y dysgu, cefnogi cysylhiadau gyda'r rhieni a wario'r arian a 
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hela'r amser ar y plant. Yn yr oes a fi,, Ile Oapus oedd yr ysgol, lie i tynd 1 ddysgu. Taswn i yn 

esgidiau y Llywodraeth, gan bob obeithio, basai fod fel hynny eto. 

-5.1.3 Trosglwyddo'r Sampl 

Teipiwyd y sampl fesul dam; felly, ymestynnai dros nifer o ffeiliau. Cadwyd y ffeiUau fel Testun 

MS-DOS gyda Gosodiad ac ynau trosglwyddo i MS-DOS. Ar 61 trosglwyddo, cafwyd fod nifer o nodau 

Ffontiau Cyrnraeg MEU wediu disodli I nodau DOS ac felly, yr oedd yn rhaid newid y rhain I Ilaw. Nid 

oedd yn bosibl cael pob nod Gymraeg ar DOS gan y defnyddiwyd set nodau 437 yr Unol Daleithiau. 

Rbestrir isod y nodau yn y drefn yr ymddangosant yn y set: 

A, f, 6, d. 

Gwelir yn glir o! r rhestr nad oedd yn bosibl cym-ychioli rhai Hafariaid acennog y Gymraeg ag un 

nod, yn arbennig. )ý ac ý. Yr hyn a wnaed, felly, oedd ysgrifennu'r Rafariad yn gyntaf ar acen ar ei h6l, 

e. e. I, g%Ar yn Ile gir a gwyAr yn Ile gwýr. 

5.2 Creu Tacsonomi 

Er mwyn Hunio tacsonomi yr oedd rhaid dilyn tri cham: 

1. Dewis pa elfennau neu gydmnnau dr iaith y bwriedid eu hastudio oberwydd nid oedd yn ymarferoi 

cwmpasu pob Zwall ysgrifenedig mewn un tacsonomi hollgynhwysfawr mewn cynllun ymchwil tair 

bl nedd; 

2. Diffnüo gwall o safbwynt y Gymraeg; 

3. Dewis pa fath o dacsonomi y dylid ei lunio. 
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5.2.1 Dewis Cydrannau laith Vw Dadansoddi 

Mae cydrannau iaith ysgtifenedig yn cynnwys atalnodi, orgraff (sillal'u), mor-ffoffonemeg, 

morffoleg a chystrawen (gramadeg). semanteg (ystyr), lecsicon (geirfa), a disgwrs (arddull). Os edrychir ar 

y tacsonomfau Cymraeg i Oedolion yr ymdrinnir A h%y ym Mbennod 2 uchod, gwelir y patr%%, m canlynol: 

Evans 1986 xx 

Davies 1995 

6 Dmhanaigh 1995 

V/ 

I 

I 

x 

ve, 

cyfalkswm 02344403 

Tabi 5.3: Tacsonomfau Cymraeg i Oedolion yn 61 Cvdran Iaith 

Cywetir o hyn fod tair cydran yn gyffredin i'r pedwar tacsonomi: morfl-oleg, cystrawen a geirfa. 

Ategir hyn gan sylwadau ymchwilwyr eraill: 

The errors were categorized as an aid in presenting the data rather than to 

create a basis for extensive speculation concerning the sources for the errors. For this 

reason they were categorized along fairly traditional lines into errors in morphology, 
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syntax, and vocabulary 

(Politzer a Ramirez 1973: 41) 

grammar or morphology errors (the first obsession of classical E4. ) 

(James 1990. - 207) 

Felly, yn wyneb hyn penderfynwyd cyengur dadansoddiad i wallau geirfaol a gramadegol, heb 

gynnwys gwallau morffoffonemig fel ac o flaen Ilafariad, yo flaen Hafariad, etc. y teimlwyd eu bod yn 

gymharol ddibwys am eu bod yn wallau Ileol yn ddieithriad. Y dystiolaeth y gellir ei chasglu o hyn yw na 

ddyfynnwyd yr un enghraifft ohonynt gan Roberts (1995) yn ei rhestr fer o brif wallau. Yn ogystal i hyn ni 

theimlwyd y byddai cyfyngiadau amser y dadansoddiad yn caniatAu cyanwys cydran arall a phe byddid yn 

cynnwys morffoffonemeg, gellid dadlau y dylid cynnwys disgwrs yn ogystal am ei fod lawn mor deilwng o 

sylw. Gan mai hwn ywr thesis cyntaf ar wallau Cymraeg i Oedolion, penderfynwyd gwneud dadansoddiad 

clasurol o! r obsesiwn cyntaf, sef gramadeg, yn ogystal A chydran draddodiadol arall, geirfa. 

-A 

5.2.2 Diffinio Gwall Ysgrifenedig yn y Gymraeg 

Llesteirir unrhyw astudiaeth o! r natur bon gan y ffaith na fu arolwg cynhwysfawr or idiom 

4, Ysgrifenedig Safonol yn y Gymraeg. Nid oes ychwaith Safon Swyddogol fel yn yr Wyddeleg (An 

CaighdeAn Oifigidil). Pan gynhaliai 6 BaoiH (1978,1979) ei arolwg o wallau 12 yn yr Wyddeleg (gw. 2.1.6 

uchod), defnyddiai An CaighdeAn i ddiffinio derbynioldeb yn yr Wyddeleg. Fodd bynnag. golygai hyn 

ddosbarthu ffurfiau tafodieithol yn waHus. 

Ar 61 ymgynghori I PMf Arholwyr yr arholiadau o dan sylýv, deallwyd fod ysgfifennu ffurfiau 

Hafar a ddefnyddid gan siaradwr mamiaith da, yn ogystal A f, ý iau Ilenyddol yn dderby ol. chon f furfj ni Di bd 

hyn yn adlewyrehiad teg dr scfyllfa 11 bresennol Ile yr ysgfifennir ffurfiau Ilafar mewn cywair anffurfiol a 

ffurflau Denyddol mewn cywair ffurflol. Er bod yr Arholwyr yn gwybod beth a olygant wrth y term 

siaradwr da, nid ywn bosibl i neb arall ei ddiffmio, gan fod disgrifio iaith rbywun yn dda yn ddyfamiad 

Zwer . th. Nid oes modd diffinio Cymra*eg da mewn ffordd wrthrychýbl. Fel y dywed Crystal (1971). ' 
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We respond to otherpeople's language in tenns of our own social background 

andfamiliarity with their speech. If we arefrom Liverpool, then Liverpu&ian speech will 

sound more pleasant than it will if we are not. This is simply one of the socio-linguistic 

facts of life. 

Y mae diffinio cywirdeb, yn öl rhai, yn weithred wleidyddol. Cred Wiggen (1983), er enghraifft, 

fod y cyrff safoni iaith yn cYnnwYs yr elite cymdeithasol a diwylliannol sydd yn diffinio iaith y werin neur 

dosbarth gweithiol yn wallus er mwyn eynnal eu gym cyrndeithasol ac cconomaidd eu hunain. Petai , 

's. iaradwr da'yn ysgrifennu mewn tafodiaith neu beidio, byddai yn gyfciliomus diffinio tafodiaitb yn wallus 

oberwydd seilir'Cwrs Wipan y Gogledd' ar dafodiaith y Gogledd ae yn yr un modd seilir y 'Cwrs W]pan'a 

ddcfnyddir yn y GorlIewin ar y Ddyfedeg. Seilir Cwrs Cymmeg Dwys ym hUnifysgol Morgannwg ar 

Gymraeg Safonol y De a chyboeddir cwrs CBAC. 'Dosbarth Nos'mewn fersiynau Gogleddol a Deheuol. 

Mac Cynllun Nodau Cyfathrebol CBAC hefyd yn awpymu ffurfiau cyfatebol Pr De ar Gogledd. Fodd 

bynnag, mae CBAC wedi cyboeddi Tfurfiau Ys9fifenedig Cymraeg Llafar'(1991) sydd wedi gwneud 

argymbelfion i safoni rhai ffurfiau. Fel eugkreifftiau ccir, dw i yn Ile dwi neu rydw i, -ais yn Ile -es, dyn ni, 

dych chi yn lie dan ni, dach chi. Eithr, nid argymbelfir Fr dysgwr ddefnyddior ffurfiau byn, ond yr athro 

a'r &awl a fydd yn paratoi deunyddiau: 

YMHLE Y DEFNYDDIR Y FFURFM U HYN? 

Mewn cynlluniau cenedlaethol i ddysgwyr. 

'Ynysiodyblynyddiýedddiweddarunordatblygiadaumwyafdymunolam*yafeffeithioI 

fu cyrsiau Ileol. Nifivriedir tarfu ar y duedd hon na7 thanseilio. 

Bwriedir y ffu rfla u hyn yn symi ar gyfer cyrsia u neu ddefnyddiau m gy 'canolog 

.... mewn arholiadau cenedlaethol ac yn y blaen. 

Gellir deall diffyg manylder diffiniad y Prif Arholwyr o gywirdeb oberwydd yr angen am 

hyblygrwydd wrth asesu gwaith dysgwyr. Fodd bynnag, ar gyfer astudiaeth dr math hwn (ac nid yw byn yn 

feimiadaeth ar yr Arholwyr gan fod cu hanghenion hwy yn bur wahanol) rhaid wrth ddiffiniad manylach er 

mwyn cysondeb. Wedi mesur a phwyso, daethpwyd Fr casgliad mai'r unig ffordd i ddiffinio Cymraeg cy%ir 

ar lbyý o bryd yw trwy gyfeirio at ramadegau cyEredol yr iaith. Felly, ynglyn I mortToleg a chystrawen 
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penderfynwyd mabwysiadu y pedwar gramadeg canlynol fel y Safon ar gyfer yr idiom ysgrifenedig gy%%ir: 

'Elfennau Gramadeg Cymraeg' gan Stephen J. Williams (1959), 'Gramadeg Cymraeg Cyfoes' gan Uned 

Iaith Genedlaethol Cymru'(1976), 'Gramadeg Cymraeg'Cyýhwysfawr'gan David A. Thorne (1993), a 

Modem Welsh -A Comprehensive Grammae gan Gareth King (1993). Ymddangosodd y ddau olaf ar 

gychwyn y rhaglen ymchwil bon ond yn anffodus, ymddangosodd 'Gramadeg y Gymracg' gan Peter Wynn 

T'homas (1996), yn rhy hwyr Fw ddefnyddio ar gyfer y dadansoddiad hwn. Mae Williams yn disgriflo'r 

cyfrwng Ilenyddol, yr Uned Iaith yn disgriflo Cymraeg Safonol Llafar. tra, y ceir gan Thorne a King 

ddisgriflad o Gymraeg Ilafar ac ysgrifenedig siaradwyr brodorol. Fodd bynnag, ceir disgrifladau o ffurfiau 

tafodieithol ymbob un ohonynt. Derbyniwyd unrhyw ffurf a gynbwysir mewn unrbyw un o! r gramadegau 

hyn ac eithrio gadael y geirynnau rhagferfolfe a mi allan a defnyddior ferf dreigledig yn unig a 

argymbellir gan King. Cytunwyd yn bytrach fi Jones (1988), fod byn yn nodwedd ar iaith plant a arferir 

bellach gan rai oedolion nad ydynt wedi dod i gysylltiad digonol fi iaith aeddfed a iaith gymhellol y 

sefydliadau pan oeddynt yn blant. 

Partbed i geirfa, diffmiais wall fel unrbyw eirem na chynhwysir yn y pum geiriadur canlynol: 

Collins Spurrell Welsh Dictionary, Y Geiriadur Mawr (a ddefnyddiwyd ar gyfer geiriadur CySill 2.0+),. 

Geiriadur Dysgwr, Y Geiriadur Cyfoes, a Spurrell's Welsh-English Dictionary., ,. 

Diffiniwyd gw'allau Ileol a chyffiý&nol yn oddrychol'yn' 61y"r effaith gyfathrebol a'gawsant ar yr 

yMChlUlydd ei ban. Diffiniwyd gwallau datblygus yn 61 canlyniadau'r astudiacthau a ddyfynnir yn 2.2.4 

uchod a phroflad pcrsonol yr ymchwilydd o iaith plant. 

i 5.2.3 Dewis Tacsonomi 

, -,, ý z- :, Y mae nifer o dacsononffau y gellir eu defnyddio wrth ddosbarthu gwallau ac y mae i bob un 

obonynt eu pwysleisiau gwahanol. Y rhai mwyaf poblogaidd a defnyddiol yw fel a ganlyn: 

"' -ý- . Tacsonomi Categori Ieithyddol 

TaCsonomi Effaith Gyfathrebol 

Tacsonomi Dadansoddiad Cymharol 

Tacsonomi Strategaeth Arwyneb 
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Tacsonomi Categod leithyddol 

Mae tacsononfiau categori ieithyddol yn dosbarthu gwallau naill ai yn 61 cydran iaith neu 

gyfansoddyn ieithyddol neu'r ddau gyda'i gflydd. Mae cyfansoddion yn cynnwys yr elfennau sydd yn 

ffurfio pob cydran iaith. Er enghraifft, mewn cystrawen gellir cael gwall mewn prif gymal neu is-gymal; ai 
e 

tu mewn ii cymal maer gwall yn effeithio ar ryw gyfansoddyn arbennig, c. e.. ymadrodd enwol, isferf, 

ymadrodd berfol, arddodiad, adferf, neu ansoddair. 

Mae tacsononalau categori ieithyddol wedi cael eu defnyddio wrth ddatblygu cwricwlwm ail-iaith 

ers amser maith. Erbyn hyn yn E%Top, ac yn arbennig yn y Deymas Unedig, mae'r Dull Cyfathrebol yn 

cael ei argymell ar raddfa helaeth iawn, ac felly trefnir gwersi mewn Rawer o gyrsiau newydd yn 61 nod 

gyfathreboL ond deil eithriadau o hyd Ile yu trefnir yn 61 categori ieithyddol. Mae hyn yn arbennig o wir 
I-- 
yng Nghymn, Ile y mae rhai yn pledio achos y Maes Llafur Syniadol, tra bo eraill yn cefnogi'r Maes Llafur 
iIý 
SefyUfaol ac craiH o blaid y Maes Llafur Adeileddol. 

Mae manteision gan Faes Llafur Adeileddol am ei fod yn caniatAu i athrawon a dysgwyr deimlo 

cu bod wedi astudio rhai agweddau penodol dr iaith dargcd a hefyd gellir yn hawdd ddod o hyd i bynciau 

gramadegol sydd o ddiddordeb arbennig. Anfanteision y Maes Llafar Adeileddol yw ei fod yn WI i 

ddulliau fel y Dull Clywlafar sydd yn ei dro yn seiliedig ar ddamcaniaeth seicolegol, Ymddygiadaeth, sydd 

yn ymwneud ag un agwedd yn unig ar y broses dysgu ail iaith, sef fftufio arferion. Eto i gyd, gan fod y 

Maes Llafur Adeileddol yn cael ei arfer hyd mewn nifer o gyrsiau, gellir dadlau y byddai tacsonomi 

categori ieithyddol yn fodd i wella safon y dysgu yn y cyfryw ddosbartMadau, er na cbytunir o anghenraid 

Jk'r dulliau dysgu a ddefnyddir. 

Enghraifft or tacsonomi dan sylw fyddair un a gwblbawyd gan Politzer a Ramirez (1973). 

Astudiasant 120 o blant yn America o dras Mecsicanaidd au tasg oedd adrodd Stori cart*n yr oeddynt yn ei 

wylio. Dyma ddetholiad or tacsonomi: 

Linguistic Category and Error Type Erample ofLearner Error 

A. Morpholov 

1. Indefinite article incorrect 

*a used for an before vowels a ant 
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an used for a an little ant 

2. Possessive case incorrect 

Omission of 's the man feet 

3. Tbird person singular verb incorrect 

Failure to attach -s The 6ird help man. 

Wrong attachment of -s The apple fall downs. 

B. Syntax 

1. Noun Phrase 

a. Determiners 

Omission of the article' Hi no go in hole. 

Substitution of definite article for possessive He fall down on the head 

pronoun 

Use of possessive with the article ... 
He put it in the his room. 

2. Verb Phrase 

a. Omission of verb 

" Omission of main verb He (fell? ) in the water. 

" Omission of to be He in the water. 

b. Use of progressive tense 

Omission of be He going 

Replacement of -ing by the simple verb form The bird was shake his head. 

0 Substitution of the progressive for the simple Then the man shooting (shot? ) with a gun. 

past 

3. Verb-and-Verb Construction 

o'-. Embedding of a noun-and-verb construction I go do play. (I go and I play. ) 

in another noun-and-verb construction 

Omission of to in identical subject I go play 

construction 
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Attachment of the past marker to the He was going to fell. 

dcpcndentvcrb 

Tabl 14: Tacsonomi Categori Ieithyddol EnghMffiiol 

Tacsonomi Effaith Gyfathrebol ,ý 

Mae hwn yn ymdrin I gwaHau o safbwynt eu beffaith ar wrandawr neu ddarllenwr. Golygar 

tacsonomi roi casgliad o frawddegau anramadegol sydd yn cynnwys dau wall neu fwy i siaradwyr brodorol 

i ddatgan bam ynghylch eu dimadwyedd cymbarol. Wrth lunior tacsonomi hwn, cafodd Burt a Kiparsky 

(1972) fod gwallau mwyaf systematig Saesneg yn cynnwys y canlynol: 

Trefn anghywir prif gyfansoddion 

Cysylltwyr brawddeg coll, angbywir, neu allan du Ile 

Arwyddion yu eisiau i nodi cithriýdau gorfodol i reolau cystrawennol hydrciddiol 

Cysoni rbeolau cystrawennol hydreiddiol ag eithriadau. 

Cafwyd fod gwaflau Heol yn tueddu i effcithio ar elfennau (cyfansoddion) unigol mewn brawddeg, 

San gynnwys ffurfdroadau enwol a berfol, banodau, isferfau a ffurflo meintolwyr. Er y gwneir ymdrech i 

ddosbarthu gwallau yn 61 eu beffaith gyfathrebol, gwneir hyn o safbwynt yr effaith y maent yn ei chael ar 

yr ymch"ydd. Ni fabwysiadwyd y tacsonomi hwn fel prif dacsonomir dadansoddiad cherwydd anhawster 

cael tim o siaradwyr brodorol at ei gilydd a sicrhau eu bod yn dosbarthu sampl belaeth o frawddegau 

Zwallus mewn Ilawer Hai na blwyddyn. Ystyriwyd fod gormod o anfanteision ynghlwm wrth y tacsonomi 

bwn pan for amser sydd ar gael ar gyfer dadansoddi yn gyfyngedig. 

Tacsonomi Cymharol 

Gyda'r tacsonomi hwn cymherir gwallau a wneir gan ddysgwyr A gwaHau sydd yn nodweddiadol 

dr rhai a wneir gan blant sydd yn caffael eu mamiaith. Ei bwrpas yw amlinellu faint o'r gwallau sydd yn 

ddatblygus, faint sydd yn rhyngieithol, neun amwys. a faint na ellir eu dosbarthu. Y nod yn y pen draw 

fyddai dangos pa mor debyg neu annhebyg yw proses dysgu Cymraeg fel ail iaith i godir Gymraeg fel 

mamiaith. Honnair Ymddygiadwyr mai mater o ffurfio arferion ieithyddol newydd oedd dysgu ail iaith ac, 
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felly, y byddair rhan fwyaf o ddigon o wallau yn rhai rhyngieithol wrth i ddysgwyr drosglwyddo arferion 

ieithyddol eu mamiaith i'r iaith darged. Ameiniodd hyn at sefydlu mudiad Dadansoddi Cyferbynnol yn y 

pumdegau, gan_y! ybiwyd y byddai modd darogan y rhan fwyaf o wallau dysgwyr wrth gyferbynnu 

cydrannau'r famiaith Wr iaith darged. Fodd bynnag, mae ymchwil ar drawsdoriad cang o ieithoedd yn taeru 

nad yw byn yn wir a bod y rhan fwyaf o wallau yn ddatblygus (Dulay, Burt a Krashen, 1982). Yr awgrym, 

felly, yw fod cryn debygrwydd rhwng prosesau caffael mamiaith a dysgu ail iaith a bod hyn yn cyd-daro Fr 

dim I dahadau Seicoleg Wybyddol (a ddisodlodd Ymddygiadaeth) a syniadau meddyliaethol Chomsky. 0 

ganlyfiiad, enillodd Dadansoddi Gwallau oruchaflaeth: 

In the pastfew years the pendulwn has swung awayfrom Contrastive Analysis in 

favour of error analysis on the plea of being more realistic. (Abbas, 1995) 

C 
Mae Tabl 5.5 yn dacsonomi cymharol cnghrciffliol a luniwyd gan Dulay, Burt a Krashen (1982): 
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CLASSIFICATION LIEXAMPLES LISOURCE L2 EXANTLES 
OMISSIONS 
Omission of Major 
Constituents 
head noun The broken,, Ervin-Tripp, quoted a dirty ; the 

by Dulay & Burt skinny, ** 
(1973) 

Omission of 
Grammatical 
Mophcmcs to to 
preposition: to, on, in I want to go,, New Mcnyuk (1963) Give,, the little birds 

York. to eat. 
ADDITION 
Double Marking ý L' l' ý 

present indicative it t lik Joe do Ervin-Tripp (1964) p. 5 it Bill does t1 
403 carrots. 

Simple Addition 
third person singular I do(@ht know how. Slobin (1971) p. 13 The fishes dcgift 

live in the water. 
NHSFORMATIONS 
Ovcrregularization himsclf himscif 

rcflc)dvc pronoun Hes lickinj(ý Mcnyuk (1963) Qý 

Archi/Altcmating is 
Forms is 
awdliary: doesvis tý 

ýse 
putting Harrison (1974), HdM n't looking =tý 

NUSORDERING 
aux in simple What Menyuk (1963) What 

ftluý) 

auestion 
., 

Yu %j v CUaulý ý, Aý7 -, r ýJ-J" w uylu(; Fwyu Y UnLA Ir 

Dulay a Burt. 

Tabl J. J: Gwullau I] a 12 Cyfatebol a Drefnw, 5dyn JI Strategaethau Arwyneb 

f, :, - 

Ni fyddai modd gwneud tacsonomi o! r math hwn yn Gymraeg, gan nad oes ond dwy astudiaeth o 

wallau plant mamiaith wedi'u cwblhau gan PoweH (1987) a Morris Jones (1988) a bod angen mx%, y o ddata. 

Er Zwaethaf hynnY, gwneir ymdrech i briodoli ffynbonnell Pr gwallau yn y dadansoddiad, gan ddibynnu, i 

raddau belaeth, ar brofiad personol yr ymchwilydd. Yn ogystal A hyn, nid yw'r tacsonomi hmm yn addas ar 

gyfer Ilunio cwricwlmm ond yn hytrach anela'n unig at ddangos pa brosesau sydd yn achosi gwallau er 

mwyn dangos tebygrwydd neu annhebygrwydd dysgu ail iaith i gaffael iaith gyntaf. 

Yn ychwanegol at hyn, dylid cadw mewn cof y feimiadaeth sydd wedi bod ar y dechneg bon er 

canol y saith-degau. Er enghraifft, yn 61 Schachter (1974) maen ddigon posibl fod dysg%%, yr yn osgoi rhai 
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strwythurau y byddcnt yn debyg o wncud gwallau ynddynt. Dichon fod y tueddiadau byn i osgoi yn 

adlewyrchu gwahaaiaethau strwythurol rhwng eu hiaith gyntaf a'r iaith darged. Yn ogystal, dywed Ilak-uta a 

Cancino (1977) fod ymchwil sydd yn dangos fod mwyafrif mawr y gwallau mewn corpws dysg%%T yn 

ddatblygus fel arfer yn golygu cofnodi bepgoriad morffemau mynychder ucbel - fel enwau a ffurfdroadau 

berfau ar ferf to be - fel gwallau datblygus. Gan fod gwallau trosglwyddo yn aml yn cyanwys 

cyfansoddion mawr neu newidiadau mewn trefn geinau, haera Hakuta a Cancino nad oedd y ddau fath 6 

wall yn cael yr un cyfle i ymddangos. 

Tacsonomi Strategaeth Arwyneb 

Mae hwn yn amlygu'r ffyrdd y ncwidir strwythurau arwyncb: gaH dysgwyr hepgor citcmau 

angenrbeidiol neu ychwanegu rhai diangen, gaRant gamffurfio eitemau neuu camdrefnu hwy. 

Hepgor 

Mae dysgwyr yn hepgor morffemau gramadegol Hawer yn amlach na geiriau cynnwys. Yn 

ogystal, ceir flawer mwy o wallau hepgor ar draws amrywiaeth ebangach o forffernau yn ystod cyfnodau 

cynnar caffael 12, e. e., ifynd i mewn y clwb. 

Ychwanegiadau 

L Dynodi Dwbl 

Mae hwn yn disgrifio gwallau ychwanegu sydd yn codi pan fethir I dileu eitemau arbennig y mae 

cu bangen mewn rhai cystrawennau, ond nid mewn eraill. Enghraifft yn Saesneg yw, she didn-, went. 

Z Ychwanegu Syml 

Daw gwallau ychwanegu eraiH o dan y teitl hwn, e. e., erbyn ddydd Mawrth. 

Jý , 

112 



Camffurrio 

1. Gwallau Cysoni .1 

geese. 

Yn y rhain defnyddir nodwr rheolaidd yn He un afreolaidd, fel yn S ninned am ran neu gooses am 

2 Archffurfiau 

Mae arcbffurf yn un aelod o ddosbarth o ffurfiau a ddewisir i gynrychioli eraill. yn y dosbarth, e. 

e., neb yn y tý ni, Ile y dewisir y fannod i gynrychioli dosbarth y penderfynyddion. 

I Ffurflau Eiledol 

Wrth i eirfa a gmmadeg dysgwr dyfu, macr dcfnydd o archffurfiau yn aml yn ildio ir hyn a 

ymddengys fel gwahanol aelodau o ddosbarth ya newid yn weddol rydd bob yn ail fii gilydd, e. e., 

Camdrefnu 

Mae gwallau camdrefnu yn golygu camleoli morffem neu gr)ýP Oforffenwu mewn Ileferyn. Er 

enghraifft, cynhyrchodd siaradwr Saesneg y gwall canlynol mewn Alinaeneg. 

Hoffentlich du bist gesund. (Yn Ile: Hoffentlich bist du gesund. ) 

yTweld 

Maen ddiddorol iawn i ymweliad lefydd gwahanol 

ymweliad 

cafodd tim rygbi CynAýchinebus i Awstralia. 

Penderfynwyd dewis y tacsonomi hwn ar gyfer y dadansoddiad am y rhesymau canlynol: 

1. Maen seiliedig ar seicoleg wybyddol, y ddamcaaiaeth seicolegol sydd, i raddau belaeth, wedi disodii 

ymddygiadaeth ym maes addysg yn gyffredinol, gan gynnwys maes dysgu iaith. 
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Cynigiar tacsonomi fframwaith cithaf syml i gwmpasu a chategoreiddio pob gwall. 

4. Maen bosibl i ymchwilydd unigol ei lunio ac ni ddibynna ar adborth gr*p o siaradwyr brodorol; felly, 

mae'n arbennig o addas ar gyfer dadansoddiad y mae'n rhaid ei gwblhau o fewn blwyddyn. 

5. Nid ywn ceisio dod o hyd i darddiad y Zwallau ond, yn syml, disgrifia fftirfiau arwyneb y gwanau beth 

bynaag fo'u ffynbonnell - datblygus neu ryngieithol. 

5.3 Dadansoddir Gwallau 

Disgrifir yn yr adran bon sut yr aed ati i ddadandoddi gwallau'r sampl. Dilynwyd tri cbam: 

1. Nodir gwaflau I Ilaw; 

2. Nodir gwallau trwy ddcfnyddio CySill; 

3. Dadansoddir gwallau trwy ddcfnyddio Nficro OCP. 

5.3.1 Nodi'r Gwallau A Llaw 

Mae Tabi 5.6 yn dangos y gwahanol nodau a ddyfesiwyd er mwyn cofnodir gwallau yn y sampl. 

Rhestrir y gwallau unigol yn y drefn y'u codwyd: 

DOSBARTI-HAD NOD CYRCHU BYSELL: 

AMRYFUSEDDAU ' 7- -2is 

HEPGOR PWF GYFANSODDION 

ADFERF 

2. BERFENW 6 212 

BERF 124 

4. STAD ODDEFOL 173 

5. ANSODDAIR WDDLANNOURHAGENW BLAEN/UEWNOL 183 

ENW/RHAGENW ir 210 
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7. 
ý ANSODDAIWRHANGYNERL4D -204 

8. YMADRODD 195- 

9. HEPGOR MoRmmAu GRAMADEGOL 

GEIRYN RHAGFERFOL: FE SEU' NU 

r 226 

10. Y FERF BODAII FFURFIAU 155 

11. GEIRYN TRAETHIADOL: YN 157 

12. ARDDODIAD 224 

13. TERFYNLAD ARDDODIAD 237 

14. BANNOD: Y/YR/'R 200 

ARDDODL4D A BANNOD T- 198 
16. CYSYlLTAIR 1 93 

17. YNBERFENWOL or 209 

is. NODWR AGWEDDOL: UTDI 243 

19. FFURFDRO ANSODDAIR 167 

20. FFURFDRO BERF 188 

21. TERFYNIAD LLUOSOG ENW 242 

22. ELFENENWOL/FERFENWOL 211 

23. HEPGORTREIGLAD 

TREIGLAD NfEDDAL 

191 

24. TREIGLAD ULAES/TRVi"iNOL 227 

25. YCHWANEGU 6H' I LAFARLAD 215 

26. * YCHWANEGU 

PENNU DWBL 

BERF 

T- 197 

27. ENW/BERFENW 158 

28. SANNOD f 159 

29. LLUOSOG ENW 246 

30. Y FERFBOD 135 
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131. ANSODDAIR, 192 

32. YCRWANEGU SYML 

ADFERF 

206 

33. LWOSOG 171 

34. GEIRYN RHAGFEUOL: FE NEUMI 217 

35. NODWR AGWEDDOL: YN/WEDI 184 

36. GEIRYN TRAETHLADOL: YN r 213 

37. GWRTHRYCH 

UNIONGYRCHOL 

169 

38. ARDDODIAD a 166 

39. RHAGENW 128 

40. TREIGLAD T 194 

41. BANNOD 

' 

su 247 

42. CYSYLLTAIR T- 244 

43. BERF/BERFENW 181 

44. TERFYNIAD 241 

45. FFURFDRO 254 

46. CANTFURFIADAU 

ARCHFFURFIAU/ 

FFURFIAUEREDOL 

TREIGLAD TRXVYNOL'P' 

126 

47. 

GORFFENNOL 

125 

, 
48. ' STAD Y FERF 245 

49. RHIFOLYN 175 

50. RHEF 253 
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51. CYSYLLTAIR 64 

52. RHAGENW BLAEN 170 

53. CYSTRAWEN FEDDIANNOL: WEDI, CAEIJBOD.. 

GYDA 

240 

54. BANNOD z 168 

55. TREIGLAD MEDDAL 164 

56. TREIGLAD TRV, "OL 165 

57. CYPLAD 174 

58. BEFJENW 225 

59. NEGYDD 239 

60. TREIGLAD LLAES T- 179 

61. AMBERFFArM A 143 

62. CYMAL ENWOL: MAE, ROEDD/FOD E 146 

63. ARDDODIAD 134 

64. CENEDL 172 

65. IDIOM 95 

66. RHAGENW 145 

67. BONENW 176 

68. DOSBARTH GRAMADEGOL 177 

69. ENW 180 

70. L. LUOSOGENW 182 

71. BERF ARALL 18 5 

72. GEnZIAU TEBYG 186 

73. ARDDODLAD AC ANSODDAIR NEDDLANNOL E 228 

74. RHAGENWATEGOL 189 

75. YMADRODD ADFERFOL ADFERF 190 

76. YMADRODD ENWOL 193 

77. YMADRODD BERFOL 202 
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78. CYSYLLTAIR F 214 

79. TERFYNIAD BERFENW 216 

80. B6NBERF 219 

81. ANSODDAIR 220 

82. ADFERF r 201 

83. NODWEDD SENLANTEGOL: OED, RHYW T 203 

84. BIEND JL 208 

85. IS-GYMALADFERFOL 42 

86. ISFERF 222 

87. TERFYNIAD ENW 223 

88. TERFYNIAD ARDDODLAD 229 

89. GEIRYN 251 

90. CAMDREFNU 

BANNOD 

232 

91. ARDDODIAD 234 

92. CYMAL 91 

93. ANSODDAIR, YMADRODD ANSODDEIRIOL 187 

94. GENIDOL 238 

95. NEGYDD 252 

96. YMADRODD ENWOI, BERFENW (YMADRODDOL) 236 

Tabl 16. Nodau'r Gwullau 

Un anfantais o wneud y dadansoddiad ar gyEdfladur yw mair dechnoleg a benderfynodd nifer yr 

is-ddosbarthiadau 0 wallau: gan mai 96 o symbolau yn unig oedd ar gaeL dosbarthwyd y gwallau yn 96 o 

wahanol fathau. Pe nodid y gwallau heb gymorth cyfrifiadur, maen debyg y byddai nifer yr is- 

ddosbarthiadau wedi bod dipyn yn uwch. Rhoddwyd nOd ar 61 pob gair neu ymadrodd gwallus. Cofnodwyd 

pob gwaU, hyd yn oed os ymddangosasant Yn fwY nag un waith yn yr un ateb gan yr un ymgeisydd. 
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5.3.2 Defnyddio CySill a Micro-OCP 

Ddiwedd Awst, 1995, ymddangosodd CySill 2.0+: Y gwirydd siflafu a gramadeg Cymraeg. Yr 

oedd hyn tua diwedd cyfnod y #jdansoddi ond yr oedd yn, bosibl defnyddio'r Fersiwn DOS ar gyfer 

gweddill y sampl. Nid oedd yn hollol addas ar gyfer y gwaith, gan ei fod wedi'i seilio ar wallau mamiaith a 

chan fod y gwirydd gramadeg yn methu nifer belaeth o wallau gramadegol. Er gwaethaf hyn, yr oedd yn 

bosibl nodi Ilawcr iawn o wallau geirfaol a gra! nadcgol. Nodwyd y gwallau trwy ddefayddior gorchymyn 

'Rhoi nodyn yn y ddogfen'o'r Ddewislen Golygu. Cofnodwyd gweddill y gwallau yn y dull a ddisgrifir ym 

5.3.1 uchod. Wedyn, ysgrifcnnwyd ffcil gorchmynion Ncro-OCP ac argraffwyd ffeil allbwn ar gyfer pob 

is-gategori o wallau. 
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Pennod 6 

Canlyhiadau'r Dadansoddiad 

Yn y bennod hon, rhoddwyd damcaniaeth Pennod 3 ar brawf a chyflwynir ystadegau fesul 

bypotbesis. Ceir canlyniadau astudiaeth beilot a ddarllenwyd yn I Ofed Cyngres Ryngwladol Astudiaethau 

- Celtaidd, Caeredin 1995, ar gyfer 6.1 a 6.2 (Hypotheses 2.1 a 2.2). Ar gyfer Hypotheses 2.3 - 2.5, ceir 

canlyniadau y dadansoddiad cyfan. Ceir trafodaeth lawn ar y canlyniadau yn y bennod nesaf. 

6.1 Patrwm Dosbarthiad y Gwallau 

Ar gyfer Hypotheses Ystadegol yr adran hon, dadansoddwyd is-sampl o wallau cystrawennol a 

gynhwysai Dasg a) Prawf Ysgrifennu 32 o ymgeiswyr I)efnyddio'r Gyrnraeg'. Safodd un. ar hugain o 

ymgeiswyr yr arboliad ym Mehefin 1992, naw ym Mehefin 1993 a dau yn Rhagfyr 1993. Cynhwysai 

Cwestiwn I 'Llenwi Ffurflen' 1992 tua 230-270 o eiriau, yn Arboliad yr Haf 1993 cynhwysai tua 105 o 

-. -eiriau ac yn-y gaeaf yr oedd tua 180. Ysgrifennodd yr ymgeiswyr gyfanswm o 7437 o eiriau (cyfartaledd o 

232 yr un) a gwneud 701 o wallau rhyngddynt. Dcuair dysgwyr dr canolfannau arboliad canlynol: Bae 

Colwyn (2). Bangor (7), Caerfyrddin (2), Casnewydd, Gwent (1), Castell-nedd (1), Dinbych (1), Y 

Felinheli (4), Gregynog, Powys (3), Llanelli (1), Llangefni (5). Pontypridd (4), a Wrecsam (1). Yr oedd 

marciau'r ymgeiswyr ar gyfer y Papur Ysgrifennu yn amrywio o 10 i 19.5 allan o 20 ac aethant i gyd 
'T 
ym. laen yn ddiweddarach i sefyll I)efnyddior Gymraeg Uwch'. Mae Tabl 6.1 yn dacsonomi Strategaethau 

arwyneb or gwallau a gofnodwyd: 
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DOSBARTIIIAD ENGHRAIFFT' NIFER CANRAN % 

AMRYFUSEDDAU 9 

GADAELPMF mac on gallU A. 
taflu nhw allan 

Gymmmm ALLAN 

GWRTHYCH 

UNIONGYRCHOL 

BERFENW fod 0.1 

hoffwn iA wedi. 

pwneud 
BERF 

roedd 'na barti 0.1 

nadolig 

chafodd e 

aA i-dal i bawb 

STADODDEFOL 0.1 
roedd y ystafell yn 

cael ci 
A glanhau bod 

dydd 
RHAGENW BLAEN 0.1 

v rheolwr aA_wraig 
ANSODDAIR 

roedd david alexander 0.1 

ryw 
yn canu ar A nos 
wener 

YMADRODDARDDODLAML OT 

doedd Ilawer i 

ymweld 
A fe 

A 
GADAELMORFFEMAU 

fe 1.3 
A ddarllcnais i 

GRAMADEGOLALLAN hysbyseb 

GEIRyN RHAGFERFOL: FE 

*NUf M 
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ISFERF 5 0 6 
mae . 

pan y plant yn 
fwyta popeth 

GEIRYN TRAETHIADOL: YN i 20 2 4 
n . 

os dach chi , fodlon 

ARDDODLAD 27 3 2 i . 
heibio 

,y gwesty 
TERFYNLAD ARDDODLAD am y Ile roedden nin 1 0.1 

to fe 
teithio dros A 

BANNOD: YIYW'R 19 2 3 
r . 

da! 1_2ýA gloch 
ARDDODL4D A BANNOD yn y 1 0.1 

ar y tracth-neu A 
gwesty 

AGWEDD: WEDI BOD 
wedi bod 1 0.1 

mi fasai A 

well en i 
YN BERFENWOL 14 1.7 n 

pan dach chiA cacl 

PENNWR AGWEDD: WEDT 
wcdi 0.1 

dw-i eirioed A mynd 

Pr ardal 
AMSERGORFFENNOL ----------- 0 1 ais . 

RHEOLAIDD: -AIS dewiS Ai y'r gwylia 

yma 
3YDD PERSON LLUOSOG: -N 0 1, n . 

maeA nhw 
7ERFYNIAD LLUOSOG ENW: 0 1 au . 

-AU 
dynas syn rhoi favrA 

i ddvnion 
136N GAIR 

roedd traeth enfawr 0.1 

tu 

Aa lDhum milltir 
TERFYNLADENWOL 

iad 0.1 

hyn ydy prof A jau 

RTREIGIAD 
d 198 23.5 

TREIGLAD UEDDAL 
Ilawer 0--Adewis 

I 
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TREIGLAD IýEDDAL 
bwyd addas am 0.1 

WWNOL 
0 

licusgwraig 

A 
YCHWANEGU'H'I LAFARIAD h 5 0.6 

ein Aamser 
YCHWANEGU 0.1 
PENNUDWBL 

WRIMNNOL AFRWLAMD Mi aethon ni 
GORFMNNOLRHEOLMDD E 3 0.4 

m r heddlu 
ffom odd 

BANNOD 45 5.3 

LLUOSOGENW F l 2 0.2 
Ilawer oo fer au 

CYPLAD 
I 1 0.1 

ro cdd y 
rheolwyr ....... 

oedd 

ANSODDAM 1 0.1 

y cyffuniau leol 

YCHWANEGU SYML 0.1 
mae 

(p bawb sy'n 
ymuno 

ADFERJF 

ob gweith arcd4D 
3 0.4 

p g 

GEIRYN RHAGFERFOL: FE 

pan(20awn ni 
5 0.6 

'NEY Nfl 

Y, V BERFENWOL 8 0.9 
Roedd lawer o blant 

n isiau 
GEIRYNTRAETHLADOL: YN -f5- 1.8 

wedi cael brecwast 
(ýda iawn 

GWRTHRYCH 

codi arianQhelpu 
4 6T 

UNIONGYRCHOL adeiladu 

ARDDODLAD 
Roedd hi'n galecl@ 

26 3.1 

aros 
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RHAGENwGOFYNNOL'. 6 0.7' 
ci gwr, sy'n dod 

i 

o Awstra a 
TREIGLAD MEDDAL 91 10.8 

gwasanacth 

TROGLAD TRV; MOL 0 1 
Dwi'n mcddwl&d 

. 

TREIGLAD .......... . .. 0.1 
cinowiltiau ni 

IDIOSYNCRATIG 

BERF 0 1 
cael Ilonydd . 

TERFYNLAD 

ymweowr 
0.1 

FFURFDRO a n%TIZELR:: ýy Ilc 0.1 

CANffTURFLADAU nhculu ......... ....... 4 
fy(aheulu 

TREIGLAD 7RWYNOL'P' 

-on 
mi deinlEO ni 

2 0.2 

GORFFENNOL RHEOIAIDD: - 

ODD / -ON 

STAD ODDEFOU WEDI / YN yn cacl ci I - 0.1 

CAEL El Roedd y Maine 

newid bob dydd 
RHIFOLYN: DAU/ DWY ddwy 2 0.2 

un neuQD cust 

RHIF: -weithiau 16 ----- 1.9 
Ilawcr 0 no o 

LNIOOL/ LLUOSOG Weryn 

CYSYLLTAIR: PRYD /PAN pan 2 0.2 

edd on bwrw 1p 

. PJIAGEW BLAEN: El / FY - ----------- - . fy 2 0.2 

ges(D godi 
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CYSTRAWENFEDDLAWOL: dzqd... gyda 0.1 
(4zhg-Oi ddim hydeT 

CAEL / BOD.. 

GYDA 

GENIDOL: 0/Y y 0.1 

ar lanG)mor 

TREIGLAD: TRWYNOL -iWi-wnes i fynd yno 
b 

MEDDAL Y(ýý5 lentyn 

TREIGL41): MEDDAL Mh 3 0.4 
ylkoridain 

TRWYNOL 

CYPLAD: YW/ MAE mae 1.3 

Ar mur y bar (2 
un 

neu ddau 
.. . . . Ii-RFENW'W/TF 3 . . .. ..... -- ... -- 0.4 

i fynd(ýsiopa 

NEGYDD: ROEDD / DOEDD d 5 0.6 
@oedd y bwyd, ddim 
yn iawn 

TREIGLAD: LLAES b 2 0.2 
Z'N car neu JE"Vant 

MEDDAL 

ooRFFENNOL roeddwn ... yn 42 5.0 
mynd - 
fel arfer, i am 
dro 

CYMAL ENWOL: ROEDD fod 4 0.5 

FOD dwedon nh W(ýý y 

gwasanaeth yn da 
iawn 

A RDDODLAID: I/ A 1 36 4 3 
siaradodd rhywuiC) . 

mi 
CENEDL hi 4 0.5 

roeddCDn bwrw glaw 

IDIOM Roedd y bwyd 4 0.5 
h e! jýý 

RHAGEýW rhcstr o bethau 1 2 0.2 
nhw 

fy nd <jD 
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B6NENW y 4 0.5 
biau 

DOSBARTH GRAMADEGOL v In a 33 3.9 
dwi cisio WCH 
Ilawcr o llcfydd 

ENW cs Iltiad 3 0.4 
, It t cy4wllt rhwng ycý 

Cmua Llydaw r 
UJJOSOG ENW ydd 12 1.4 

ffer rgli74 
BERF 4 sais 4 0.5 

Mi Cd ew aL4j i 

GEIRIAUTEBYG lawer 10 1.2 

dysgais (Eý trwy'r 
cwis 

ARDDODLAD AC ANSODDAIR _iýw 
1 0.1 

ei gflwyno fii 
WDDLAMOL gcfndir fo , 

RHAGENWATEGOL roeddwn Pn hapus 1 0.1 
i 

pan clywcs@ 

YMADRODD ADFERFOL eleni 5 0.6 

ADFERF y 
=flwydýdynym 

'IrW jýDIýOW4R7ENW Groegiaid ........ . ...... ............. 2 ....................... ... .......... ..... 0.2 

y 

. YMADRODD BERFOL: gawson ..... ...... 0.1 
M rg,, -y-n- ln-o'ý >nigyfIe 

BOD ... GAN/ CAEL I ------ --- 

CYSYLLTAIR AAALL ---------- ..... 2 ... .... .. 0.2 
ddim yn daith 

na 
saesne e cymraeg 

TERFYNLkD BERFENW u 2 0.2 
renQ 

- B6N BERF _ cyfarfu ------ 3 0.4 

(ýýe si 

CYMHARUANSODDEDUAU. ach 0.1 
agosq)na Llundain 

-A/ -ACH 

ADFERF ymwcles i eu nhq 3 . ................................. 0.4 
nhw, 
yna 

. 
(yml 

mi fwytes i 
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NODWEDDION dyncs 2 0.2 

SEMANTEGOL (d- dwp 

BLEND Ian t 3 0.4 
thai qMý 

ISFERF wn 
Ta! rai I 

3 0.4 

TERFYNL4, D ENW en 1 0.1 

TERFYNIAD ARDDODIAD dano 1 0.1 
a n(ý fo 

AMER AlvMMArrH: -WN en 0.1 

/ -EN Mi aq ni 

GEJRYNRHAGFERFOL 1 0.1 
Rydw Pn siwl(jý 
fvddwn ni 

CAMDREFNU --,, I ý -ý13 0.4 
e Roed 

aý 
yr 

BRAWDDEG BWYSLEISIOL ymwclwyr gyntaf. 

BANNOD l 6 0.7 

y4Goglcdd ý Eidal 

GENIDOL 
.... ......... ....... ......... 3 . ........ ................. 0.4 

NEGYDD 0.1 

weithioddý y 
-T c -aw od 

BRAWDDEG NORMAL diddorol iawn 0.1 

Tabl6. ]: GwallauyrAstudiaethBeilot 

Cadamhawyd pob un or hypothescs fel a ganlyn: 

Hypothesis Ystadegol 1 . 1:, Difrifwch Gwallau 

Yr oedd y rhan fwyaf o wallau yn Ileol. Dosbafthwyd 665 o wallau'n rhai lleol, a dim, ond 36 yn 

rlmd cyffredinol. 
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HypothesiS Ystadegol'I. 2: Gwallau Amwys / Eraill 

Ni ellid dosbarthu cyfanswm o 339 o wallau yn rhai rbyngieithol nac ychwaith yn ddatblygus. 

Cynbwysent wallau amwys y gallent fod wýdi'u bacho*si naill ai gan ymyrraeth neu brosesau datblygus, a 

gwallau eraill, e. e., gwallau datblygus dysgwr, h. y., gwallau nad ydynt yn debyg i wallau datblygus plentyn 

mamiaith nac ychwiutlý patrymau mamiaith y, dysgwr. 

Hy, pothesis Y. §tadegol 1.3: Achos y Gwallau 

Cofnodwyd 172 o waHau rhyngieithol, ond yr oedd 199 o wallau datblygus. 

Hypothesis Ystadegol 1.4: Dadansoddiad 

Cydrannol, - 

Ni chafwyd ond 143 o wallau geirfaol du cymharu A 701 o wallau cystrawennol - cyfrannedd o 

1: 5. 

6.2 Dadansoddiad o; i Ffactorau sydd yn Effeithio ar Ddosbarthiad y 

Gwallau 

Parhawyd i ddefnyddior is-sampl ar gyfer Hypotheses 2.1 a 2.2. defnyddiwyd y sampl gyfan ar 

gyfer Hypotheses 2.3 a 2.5 ar campl Safon Uwch yn unig ar gyfer Hypothesis 2.4. Cadanihawyd pob 

hypothesis fel a ganlyn: 

Hypothesis Ystadegol 2.1: Gwahaniaeth Rhyw 

Cynhwysai'r is-sampl 19 o fenywod a 13 o ddynion. Felly. dewiswyd gwaith 13 o ymgeiswyr 

benywaidd ar hap a damwain i'w gymbaru ag eiddor dynion. Cyflawnodd y menywod 225 o wallau mewn 

2526 o eiriau (cyfartaledd oI gwall bob 11'226' o eiriau) tra bor dynion yn gwneud 237 o wallau mewn 
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2258 o eiriau (cyfartaledd oI gwall ymbob 9- 527 gair). Felly, ymddengys fod menywod yn tueddu i wneud 

ycbydig ya Ilai o wallau na dynion. 

Hypothesis Ystadegol 2.2: Cyd-destun laith 

Defnyddiwyd diffiniad y Fro Gymraeg fel y'i disgrifir gan Aitchison a Carter (1994). Yn 61 hwn, 

disgrifir ardal fel rhan or ardal graidd os yw 65% neu fwy o'r boblogaeth dros 3 blwydd oed fel yi 

cofnodwyd yn y, Cyfrifiad diwethaf yn siarad Cymraeg. Yn yr is-sampl yr oedd 9 ymgeisydd yn dod or Fro, 

tra oedd 23 yn dod o ardaloedd Seisnigedig. Fefly, dewiswyd 9 ymgeisydd ar hap a damwain o'r ardaloedd 

hyn Fw cymbaru Ar rhai o ardaloedd Cymraeg. 0'r rhai olaf hyn, yr oedd pump yn dod o Langefni (82.4% 

yn siarad Cymraeg yng Nghyfriflad 199 1) ac yr oedd pedwar yn dod or Felinheli (72.7% yn siarad 

Cymraeg). Mae'r ddwy ganolfan hyn, wrth gwrs, yng Ngwynedd. 0r ymgeiswyr o Vallia Anglicana'(i 

atgyfodi ymadrodd canoloesol) yr oedd tri o Fangor, dau o Bontypridd, ac un yr un o Gaerfyrddin, 

Gregynog, Castell-nedd, a Wrecsam. Cafwyd fod dysgwyr o ardaloedd Cymraeg eu hiaith wedi cyflawni 

244 o wallau mewn 2223 o eiriau (cyfartaledd oI gwall bob 9.1 gair). Gwnaeth dysgwyr o ardaloedd 

Seisnigedig, ar y Haw arall, 196 o wallau mewn 1898 o eiriau (cyfartaledd oI gwall bob 9.6 Sair). 

Hypothesis Ystadegol 2.3: Hierarchaeth Raddedig 

y Proflon Ysgrifennu 

1. Cynhwysairis-sampIDefnyddiorGymraeg'39,528oeiriau. Gwnaedcyfanswmo4,885o%%-allau 

geirfaol a gramadegol, gan roi cymbareb mynychder oI gwall bob 8.09 gair. 

2. Cynhwymfi'iis-sampl'DefnyddiorGymraegUwch'87,260oeiriau. Gwnaedcyfanswmo8.829o 

wallau, gan roi cymbareb mynychder oI gwall bob 9.88 air. 
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Hypothesis Ystadegol 2-4: Effaith yr Arholiad 

Cyntaf ar Gywirdeb yr Ail 

1. Cynhwysairis-sampl'Defnyddio'rGymraegUwch'-ymgeiswyrasafasail)efnyddiorGymraeg'(is- 

sampl Al) 42,758 o eiriau. Gwnaed cyfanswm o 4,332 o wallau, gan roi cymbareb mynychder o 1: 9.87. 

2. Cynhwysairis-sampl'DefnyddiorGymraegUwch'-ymgeiswyrnasafasentDefnyddiorGymraeg' 

(is-sampl A2) 44,502 o eiriau. Gwnaed cyfanswm o 4,497 o wallau, gan roi cymhareb mynychder o 1: 9.90. 

Hypothesis Ystadegol 2-5: Patrwm Datblygus 

Gwelir dr canlyniadau a restrir isod batrwm yn natblygiad y gwallau rhwng y ddau arholiad. 

Trafodir y patrwm hwn yn fanwl yn y bennod nesaL 

DOSBARTHLAD NiFER GWALIAU NIFER GWALLAU 

! DEFNYDDIO'R DEFNYDDIO'R 

GYMRAW' GYMRAEGUWCH' 

AMRYFUSEDDAU 22 1 

HFPGOR PPJF 

GYFANSODDION 

BERF 

2. ANSODDAIR, RHANGYMERLAD 5 7 

3. ANSODDAIR ? ýEDDIANNOI, RHAGENW BLAEN, 81 118 

NMWNOL 

4. ENW, RHAGENW ARAIL 36 68 

5. ý BERFENW 9 10 

6. YMADRODD 11 32 

7. - ADFERF 7 17 
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8. STAD ODDEFOL 1 1 

9. HEPGoR MoRFY; E&fA u GRAAt4DEGoL 

FFURFDRO BERF ' 

12 43 

10. GEIRYNRHAGFERFOL. FE'NEU'Nfl 63 71 

11. YNBERFENWOL 110 114 

12. PENNWR AGWEDD: WEDI 4 3 

13. TERFYNIAD LLUOSOG ENW 33 51 

14. BANNOD: Y/YR/'R 150 246 

15. ARDDODLAD' 126 308 

16. TERFYNIAD ARDDODIAD 6 12 

17. ARDDODIAD A BANNOD 6 3 

18. GEIRYN TRAETHL4DOL: YN 166 186 

19. CYSYLLTAIR 9 28 

20. Y FERF BOD Al FFLTRFIAU 53 97 

21. ELFENENWOIJFERFENWOL 27 74 

22. FFURFDRO ANSODDAIR 4 '25 

23. HEPGORTREIGLAD 

TREIGLAD &MDDAL 

949 1936 

24. TREIGLAD LLAES/TRVrfNOL 17 40 

25. YCHWANEGU'H'ILAFARL4D 17 55 

26. YCHWANEGU 

DyNoDiDwBL 

BERF 

16 7 

27. LLUOSO(3FNW 9 9 

28. BANNOD 138 229 

29. ANSODDAIR 3 7 

30. ENW/BERFENW 7 25 

31. Y FERF BOD 141 60 
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32. YCHWANEGUSAM 

GEIRYN RIIAGFERFOL: IFE NEUMI 

8 16 

33. NODWR AGWEDDOL: YN/WEDI 74 99 

34. LWOSOG 6 23 

35. BANNOD 68 123 

36. RHAGENW 15 23 

37. GWRTHRYCH 

LWONGYRCHOL, 

6 5 

38. ARDDODLAD 163 312 

39. BERF/BERFENW 4 12 

40. GEIRYN TRAETHL4DOL: YN 48 81 

41. ADFERF 7 8 

42. CYSYLLTAIR 5 9 

43. TREIGLAD 497 894 

44. TERFYNIAD 34 74 

45. FFLJMRO 12 32 

46. CAMFFURFUDAU 

BERF EIRFAOL 

49 51 

47. B6N 13ERF 12 99 

48. Y GORFFENNOL 42 48 

49. YR AM[HERFFArrH 89 97 

50. YMADRODD BERFOL 10 4 

51. CENEDL 32 110' 

52. ENW 89 372 

53. NODWEDD SEMAN77ML: OED, RHYW 

54. FFURFIAU LLUOSOG ENWAU 

9 

641 

7 

150 
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55. YFANNOD 22 43 

56. YR ANSODDAIR / RHANGYMERIAD 68 170 

57. Y RHAGENWAU ATEGOL 16 15 

58. Y RHAGENWAU BLAEN 15 29 

59. Y RHAGENWAU ERAILL 20 29 

60. ARDDODL4D AC ANSODDAIR MEDDIANNOL 3 2 

61. RHIFOLYN 25 6 

62. ARDDODLAD 271 384 

63. TERFYNLAD ALRDDODLAD 7 18 

64. CYSTRAWEN FEDDIANNOL: WEDI, CAELIBOD.. 

GYDA 

13 6 

65. BERFENW (YMADRODDOL) 48 129 

66. DOSBARTH GRAMADEGOL 78 20 

67. EBYCHAIR / GEIRYN 55 67 

68. ISFERF 49 119 

69. RHIF 56 124 

70. YMADRODD (BERF)ENWOL 9 19 

71. YMADRODD ADFERFOL / ADFERF 10 4 

72. ADFERF 45 39 

73. CYSYLLTAIR: PRYD / PAN 3 10 

74. CYSYLLTAIR ARALL 25 55 

75. CYMAL ENWOL: MAE, ROEDD/FOD 19 61 

76. CYMALADFERFOL 13 24 

77. NEGYDD 21 63 

78. STAD Y FERF 3 42 

79. CYPLAD 50 108 

80. B6NENW 16 17 

81. BLEND 91 49 1 
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82. GEHUAUTEBYG 107 194 

83. IDIOM 13 15 

84. TERFYNIAD BERFENW 18 64 

85. TERFYNIAD ENW 18 71 

86. TREIGLAD MEDDAL 20 39 

87. TREIGLAD LLAES 18 45 

88. TREIGLAD TRWYNOLY 1 15 

89. TREIGLAD TRVrYNOL YA C' 38 46 

90. CAMDREFNU 

13ANNOD 

26 40 

91. ANSODDAIR, YMADRODD 

ANSODDEIRIOL 

15 33 

92. GENIDOL 12 22 

93. ARDDODLAD 9 15 

94. CYMAL 55 56 

95. YMADRODD ENWOL, BERFENW (YMADRODDOL) 18 40 

96. NEGYDD T 4 1 

Tabl 6.2. - Canlyniadau'r Ddau Arholiad 
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Rhan 3 

Trafodaeth 

Pennod 7 

Trafodaeth ar'y Canlyniadau 

,, 
7. lPatrwmDosbarthiadyGwallau 

7.1.1 Difrifwch Gwallau 

Mae'r canlyniadaun awgrymu taw ychydig iawn o anhawster y mae dysgwyr yn ei gael ar Lefel 4- 

6. Ni ellir dangos fod hyn yn ganlyniad Pr DuH Cyfathrebol a ddefayddir beUach mewn Ilawer iawn o 

ddosbarthiadau Cymraeg. Fodd bynnag, buaW rhaid holi ynghylch effeithiolrwydd y dull petasai Ilawer o 

wallau cyffredinol wedi cael eu darganfod. 

Rhaid wrth ramadeg cyffredinol er mwyn cyfathrebun effeithiol. Felly, ped amcangyfrifid 

cymhareb y gwallau cyffredinol Fr gwallau cyfan, gallai hyn adlewyrchu mynegai hyfedredd cyfathrebol 

dysgwyr. Po isaf nifer y gwallau cyffredinoL uchaf mynegai hyfedredd cyfathrebol y myfyrwyr. Felly, yn 

achos y myfyrwyr o dan sylw, gellir dweUd fýd eu mynegai hyfedredd cyfathrebol ya 19.4, h. y., ceir gwall 

cyffredinol bob 19.4 gwall. Fel arall, gellir defnyddio canran i ddweud fod 5.1 % o'r gwallau a astudiwyd 

yn rhai cyffredinol. 

Nid oedd Bawer o batrwm ir gwaHau cyffredinol ond roedd y rhai mwyaf nodedig fel a ganlyn: 

Defnyddio'r amser angbywir, e. e., pan mi awn ni ir Athens yu Ile pan aethon ni i Athen. 
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Diffyg cytundeb rhwng person y ferf ar rhagenw, e. e., fasai Ph licio. 

Drysu rbwng ystyr eitemau, e. e'., wnesles, Arfonlafon, chwilioAwylio, Ileisiau4lysiau, merchlgwraig, 

siopalsiopau, ymlaenlar hyd. 

Defnyddio'r fannod i gyfieithu a Saesneg, e. e., mi deithion ni ar I Ilong rhwng ynysoedd gwahonol 

Defnyddio gair mewn dosbarth gramadegol angbywir oberwydd ymyffaeth negyddol o'r Saesneg, 

e. e., teimlo yn gwir eroeso (felt really welcome . 

7.1.2 Gwallau Amwys Eraill 

Ategir y ffigurau hyn gan ymchwil ddiweddaracb yn y maes. (Gw. 7.1.3. ) 

7.1.3 Dosbarthiad Gwallau yn 61 Achos 

Mae'n werth nodi mor wahanol yw'r canlyniadau yn yr adran hon i gasgliadau Dulay, Burt a 

Krashen (gw. 3.1.1). Gellir Ilunio diagram tebyg i gynrychioli canlyniadau'r dadansoddiad bwn (Ffigur 

7.1): 

GWALLAU 11 

GWALLAU 12 

Ffigur7. I. Darlun oBeHhynas a Chyfrannau Cymharoly Tri Math o WaU)myDadansoddiadPresennol 

Mae'r canlyniadau hyn yn tueddu i gefnogi'r sylwadau a Wnaed ar ganlyniadau Dulay, Burt a 

Krashen, e. e. 
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Dulay and Burt prefer to interpret interference-like errors as 

overgeneralizations (Richards 1974: 93). 

7.1.4 Dadansoddiad Cydrannol 

Mae'r ffiguraun awMmu nad yw dysgwyr ar y safon bon yn cael ond ychydig o anhawster wrth 

godi geirfa. Byddai Dadansoddiad Cyferbynnol o Gymraeg a Saesneg wedi darogan hyn os derbyniwn 

sylwadau James, Scbolfield. Garrett, a Griffiths (1993: 299): 

Welsh and English are very different in syntaý, but highly cognate lexcically on 

account of the enýrmous amount of borrowing into Welshfrom English that has taken 

place since Saxon times .. Welsh and English are not only lexically cognate in the 

historical sense of the term: they are in everyday contact, and borrowing from English 

feeds an ongoing process of cognatisation. 

Mae Lewis (1946: 85) yn ategu'r sylwadau ar fenthyceiriau: 

Yriaithybenthycioddy Gymraegfwyaf oddigon amiywrSaesneg. Nidpeth 

ý diweddaryn hanes yr iaith Gymraeg yw hyn chwaith, canys cawn yn ein Ilenyddiaeth yn 

bur gynnar enghreiffliam or benthyca hwn or Saesneg yn yr hen gyfnod, hynny yw, 

benthyciadam or Hen Saesneg, sef cyn y ddeuddegfed ganrif 

Mac hyn yn wir er gwaethaf yr annbebygrwydd rhwng prosesau bathu Zeirfa mewn Cymraeg 

Safonol ac yn Saesneg, gan fod Cymraeg yn tueddu i adeiladu geiriau newydd trwy gyfuno morffemau 

brodorol, tra bdr Saesneg yn benthyca cryn dipyn o Ladin a Groeg. Ar y Ilaw arall gwelir fod dysgwyr yn 

pTofi cryn anhawster wrth godi. cystrawen y Gymraeg. 

Ycbydig o batrwm oedd Fr gwanau geirfaol a gofnodwyd yn yr astudiaeth. Yr oedd 102 o! r 

gwallau'n idiosyncratig yn yr ystyr iddynt ymddangos unwaith yn unig. 0r gwallau syn weddilL ni 

ddigwyddodd yr un yng n9waith mwy nag un ymgeisydd. Mae'r gwallau a ddigwyddodd fwy nag unwaith 

yn cynnwys y canlydol: 
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GWALL FERSIWN CYWIR 

yn noson / yn yr noson gyda'r nos / gyda'r h-Ayr / yn r h-Ayr / liw nos 

y flwyddyn yma /y fl%ydd), n hon clcni 

y flwy4m diwctha(l) y Ilynedd 

mi wnes i mi es i/ mi ges i 

Tabl ZI. Gnullau GeirfaollSemaniegol 

Gwelir fod adfcrfau amser yn peri rbywfaint o anhawstcr, yn arbennig ymadroddion syn cynnwys 

y cysyniad o Ilwyddyn. Yn y tair adferf ucbod ymyrTaeth o Saesneg yw achos y gwall. Wedyn drysir rbwng 

ffurflau person cyntaf gorffennol tair berf afreolaidd, gydag un ymgeisydd yn defhyddio mi wnes i yn He mi 

es i ac un'arall yn dcfnyddio mi wnes i yn Ile mi ges i. Mae'r ffmfiau byn i gyd yn debyg iawn Fw gilydd. 

Felly, defnyddir y ferf aErcolaidd, mi wnes i, fel archffurf. Gellir ystyried hwn yn waU mcwnieithol, h. y., 

gwall nad yw'n rbyngieithol nac yn debyg i wall datblygus mamiaith, ond yn hytrach yn wall datblygus 

dysgwr(aig). 

7.2 Dadansoddiad or Ffactorau sydd yn Dylanwadu ar Ddosbarthiad y 

Gwallau 

Gwnaed dadansoddiad o nifer o ffactorau a oedd yn bysbys am yr ymgeiswyr, sef eu rbyw. eu 

Heoliad daearyddol a'r arboliad(au) a safwyd. 

7.2.1 Canlyniadau yn 61 Rhyw 

Awgiymir fod dynion ar gyfaitaledd yn tueddu i wneud 16% mwy o wallau cystrawennol na 

menywod. 
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7.2.2 Canlyniadau yn 61 Aroal 

Prin fod y gwahaniacth yn arwyddocaol a byddain awmmu taw ychydig iawn o effaith y mac 

Ileoliad daearyddol yn ei chael ar gyfanswm y gwallau y mae dysgwyr yn eu gwneud. 

7.2.3 Hierarchaeth Raddedig y, Proflon Ysgrifennu 

Manylir yn Is-adran 7.2.5 ar ba waHau yn union a leibaodd mewn mynychder. 

7.2.4 Effaith Dilyniant yr Arholiadau ar Gywirdeb 

Er bod is-sampl Al yäydig yn gywirach, prin fod y Zwahaniaeth (0.5%) yn ar4ddocaol. 

7.2.5. Astudiaeth Hydredol ar Batrwm y Gwallau 

Mae dadansoddiad o wallau'r ymgeiswyr a safodd y ddau arboliad4 sef Defnyddior Gymraeg'a 

Dcfnyddio'r Gymraeg Uwch'yn datgelu patrwm datblygus wrth iddynt gaffael yr iaith a byddai rhoi trefn 

strwythuredig ar y patrwm hwn yn ffurfio sail ar gyfer strategaeth neu faes Hafür i'w ddefayddio mewn 

dosbarthiadau sydd yn paratoi ar gyfer yr arboliad 'Safon Uwch'. 

Mae Ffigur 7.1 yn dangos nifer y gwallau 'DefayddWr Gymraeg'yn 61 y pedair prif strategaeth 

arwyneb: 
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Gwallau yn 61 Strategaeth Arwyneb 

ýTigur 7.1. - Gswilau Definddior Qmraeg yn dl StrategaerhAnývneb 

Mewn cymhariaeth. mae'r darlun ar gyfer'Safon ljwch'fel a ganlyn: 
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I Gwallau yn 61 S-trategaeth Arwyneb 

hfigur T. '. - Gwullau Safon I ýwchyn cil StrategaethArmyneb 

Geltir eymharu'r canlyniadau hyn tmy lunio cydbeilhyniad rhestrol a ddangosir yn Nhabl 7.2: 
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Dc fn,. dd io'r Cm raeg Defnvddio'r G). mraeg Uwch 

Gradd Strateg- Nifer Canran Mynych Strateg- Nifer Canran Mynych 

aeth % -der aeth % to 
-der 

I Amryfus 2,014 41 1: 19.63 Amrýfus 3, W 40 1: 24.61 

-eddau -oddau 

2 Camffur 1.598 33% 1: 24.74 Camffur 3A28 34 1: 28.82 

-fiadau -fiadau 

3 Ychwan 1,134 23 1: 34.86 Ychwan 2,048 23 1: 42.61 

-cgu -cgu 

4 Camdref 139 3 1: 284.37 Camdref 207 2 1: 421,55 

-nu -nu 

Tabl 7. 2: CYdberlitimad Rhestrol rhwng PnfStrategaethau Gwallau'r Ddau Arholiad 

Yn y data hyn gwelir fod cydberthyniad cadambaol yn nhrefn restrol strategaethau'r ddau arboliad. 

Fodd bynnag, mae gwahaniaethau yng ngwerihoedd y canrannau a'r mynychderau. 

Mae Tabi 7.3 yn dangos y ncwidiadau yn y canrannau: 

NENVID YNG NGiiA-NRAN %, GwAnAmAETH AR, %TDDOCAOL 

GNVALIAI- Pr, 05 

-2.44% x 

+3.03% x 

0% 

-33.33% 

Tabl 7.3: Newid ývwgVghanrannau Gwullau'r PnfStrategaethau 

Gwelir mai'r unig wahaniaeth ar%k-yddocaol yng nghyfrannedd mewnol y gwallau oedd yn y 

gwallau camdrefnu a leihaodd o draean. Mae hyn yn unol i'r datblygiad disgNkyliedig mewn dysgu 12, lie y 

10 Nid yw'r ffigurau hyn yn gwneud cyfanswm o gant ohcrwydd eu bod wedi'u talgrynnu i'r rfýf cyfan nesaf. 
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cysylitir camdrel-niadati yn arbennig A ch) tn(xl cynnar y broses ddysgu. Gwelir hel'yd leihad ym niynychdcr 

y V%k-allau rh%%-ng y ddau arholiad a di%gfifir hyn yn Nhabl 7.4: 

PRIFSTRATEGAETIf LleihadynyMynychder GwahaniaethArwyddocaolp<. 05 

ARwiwF. 8 

Amryfusedd&u 20.24 

Camffurfiadau 14.16 

Ychwanegu 19.19 

Camdrefne 

Tabl 7.4: I, Ieiiujti. v7n mt77. vchderprifStrategaethau. 4r-w: tneb (3i+ullau 

Gwelir fod lleihad ar%yddo-caol ym ymhob un o'r strategaethau, yn en%k, edig camdrefnu, lie y 

dilifir yn agos i draean y gwallau erhyn Safon I 1wch. Felly, er bod Ileihad yn dig%%ydd yn gyffredinol. 

anghyson y%%, 'r gyfradd y digNkydd ami. Mae'r Ileihad yn dig%ydd yn f%kyaf araf gyda'r camdrefniadau. 

Mae'r lleihad o humed rhan ym mynychder yr amryfiiseddau yu gydna%%-s A'r hyn a ddywed Dulay, Burt a 

Krashen (1982 : 155): 

Omission errors are found in greater abundance and across a greater variety of 

morphemes during the early stages of 12 acquisition. 

Os edrychir ar yr is-strategaethau armyneb fesul un, dyma'r darlun a geir: 
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Defnyddio'r Gymraeg 

Treiglad 

2 Ychwanegu 

Symi 

Ilepgor 

Morffemau 

Gmmadegol 

4 

5 

947 31 

769 25 

Dynodi Dwbl 187 

Hepgor Prif 172 

Gyfansoddion 

Defnyddio'r Gymraeg Uwch 

Treiglad 

1-41.74 Ychwanegu 1,711 31 1: 51.00 

Symi 

1: 51.40 liepgor 1.261 23 1: 69.20 

Morffemau 

Gramadegol 

1: 211.38 Dynodi Dwbl 337 6 1: 258.94 

1: 229.81 Hepgor Prif 254 5 1343,54 

Gyfansoddion 

Cyfanswm 3.058 100 39,528 o Cyfangwm 5,594 101,87.260 

eiriam o eiriau 

Tabl 7.5: Cvdbertit_vniad Rh-trol rhwng Is-strategaethau Gwallau'r Ddau A rholiad 

Gwelir eto fod cydberlhyniad cadamhaol rhwng is-strategaethau gwallau'r ddau arholiad. Fodd 

byDnag, ceir gwahaniaethau eto yng ngweilhoedd y canrannau a'r mynychderau. MacTabi 7.6 yn dangos y 

nev, idiadau yng nghanrannau gwallau'r is-strategaethau: 

7C 
I , w. uchod 
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IS-STPATEGAETH NENVID NN(; NGIIANRAN Y GWAHANIAFTII AR%YDI)OCAOI. 

GNVALLAU P<. 05 

+l2.50% 

0% x 

-8.00% 
............. 

PREF 

ANSODDION 

Tabl 7.6: Newidyng Nghanrannau Gwallau'r Is-strategaethau 

Gwefir fod cynnydd arwyddocaol cymharol yn yr is-strategaeth hepgor treiglad yu y lacsonomi 

Safon Uwch. flefyd, mae pob hepgoriad arall wedi Ileihau'n arwyddocaol. Felly, erbyn Safon Uwch gellir 

dweud fod hepgor treigladau wedi cynyddu mewn pwysigrwydd ar draul y ddwy is-strategaeth hepgor arall. 

Diddorol yw nodi pa mor ddigyfnewid yw'r ycbwanegiadau o safbwynt cyfrannedd y ffurfiant. Gwelir eto 

leihad ym mynychder y gwallau rhwng y ddau arholiad a disgrifir hyn yn Nhabl 7.7: 
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18.36 4 

33.10 4 

............. . ................ 
Tabl 7.7: Lleihad_wn Atwývchder Is-strategaethau Arwýmeb Gwallau 

Gwelir fod Ileihad arwyddocaol ym mhob un o'r is-strategaethau, yn enwedig hepgor prif 

gyfansoddion, lie y diWir dros draean y gwallau erbyn Safon Uwch. Unwaith eto, er tx)d Ileihad yn digwydd 

yn gyffredinol, anghyson yw'r gyfradd y digNkydd ami. Mae'r lleihad yn digwydd arafaf gyda hepgor 

treiglad . 

Gelfir dangos gwahaniaethau yug nghanrannau is-strategaethau Amryfuseddau ar ffurl'siartiau 

(Ffigurau 7.3 a 7.4): 
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Phf Gyfansoddyn (8.9%) 

Treiglad (51.10Äý), qq&w Mor. Ramadeg. (40.0%) 

Ffigur 7.3: Is-strategaethau ofeww Am? yfuseddau Defnyddior Gymraeg 

Pdf Gyfansoddyn (7.2%) 

Mor. Ramadeg. (35.6%) 

Treiglad (57.3%) 

41L 

Ffigur 7.4: Is-strategaethau ofewn Amryfuseddau Defiiýýddjor Gvmrag tj,, h 

Arolwg or Sampi Gyfan 

Nid yw'n aanisgwyl gweld fod hepgor prit'gyi'ansoddion yn cynrychioli cyfran mor fychan o'r 

sampl. Mae hyn i'w briodoli i'r ffaith eu bod yri cY]ln%kYs morffemau neu eiriau cynnwys sydd yn cyfleu 

swmp a sylwedd ystyr gyfeiriol brawddeg: enwau, berfau, an-soddeiriau, adferfau. Er enghraifft, yn y 

frawddeg 
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Shin ydy'r brifathrawes newydd yn yr ysgol. 

Shin, prifathrawes, newydd ac ysgol ywr morffemau cynnwys sydd yn cyfleu byrdwn y frawddeg. Pe 

clywid 

Sidn prifathrawes newydd ysgol. 

gellid deaH ystyr y frawddeg, ond pe clywid 

ydy'r yn yr 

ni ellid hyd yn oed ddyfalu beth a olygid gan y siaradwr. 

Mae bepgor geiriau cynnwys yn nodweddiadol o blentyn yn codi ei iaith gyntaf, ond, fel y tystia'r 

ffigurau ucbod, mae'n gymharol brin yng nghyd-destun codi ail iaith mewn dull graddedig Ile y mae'r 

dysgwyr yn h9n ac yn wybyddol aeddfetach. Pan bepgorir gair cyanwys mewn ail iaith, acbosir ef gan 

amlaf gan ddiffyg geirfa ac weithiau defnyddir geiriau ac ymadroddion o Saesneg yn Ile'r eirfa bon. Mae 

Ffigur 7.5 yn dangos dosraniad bepgor prif gyfansoddion ar gyfer y sampl gyfan: 
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Gadael Prif Gyfansoddion Allan 

200 e 

180 

16o e- 

1400- 

1200. - 

100 
. 

80 

60 

40 

20 

0L 
L 

Rhagenw Enw Ymadrod Adferf Berf Bertenw AnsoddairStad Odd 

Allwedd 

Rbagenw (Blaen / Mewnol) 

I-, n%k, (/ Rhagen%k, Arall) 

Ymadrod(d) 

Stad Odd(efol) 

Ffigu r 7.5. - Ilepgor Pnf Cjyfansoddi on 

Mae y, yn, ac. vd. v yn forffemau gramadegol. Nid ydynt yn cyfleu Ilawer o ystyr mewn 

brawddeg. Cynhwysa morffemau gramadegoi ffurfdroadau enwau a berfau (yr -au mewn pelhau, yr -ais yn 

fe ganais i, yr -ir yn gwelir, a. y. b. ); y fannod (yr, y. 'r), isferfau (mae, kvdd, gall, a. y. b. ); y cyplad (mae, 

roedd, dw,, a. y. b. ); ac arddodiaid (mewn, ar, dan, a. y. b. ). Mae mwy o ffurfdroadau yn y Gyrnraeg nag yn y 
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Saesneg, felly, mae amry%%, iaeth ehangach o forffemau gramadegol. ex., ffurtdroadau arddodiaid a llufiau 

hLrfau anibersonol. 

Dengys y canlyrLiadau fod dysg%yr y Gymraeg yn tueddu i hepgor morffemau gramadegol lawer 

yn amlach na geiriau cynn%kys. Mae hyn yn wir yn gyffredinol am ddysgwyr unrhy%k- iaitb. Mae Ffigur 7.6 

yn dangos patrwm y morffemau gramadegol a hepgorir: 

Hepgor Morffemau Grarnadegol 

450 ý 

400 ý 

350 

300 

250 

- -* 200 0 

150 

100 

50 

0 
t ardd f e/mi bod ýi, tij xddo y/yrPra r+ba wedi yn bec ysyllff ans ff berft 11 ef, (-ii�i , 

Allwedd 

t(erfyniad) ardd(odiad) 

yn tra(ethiadol) 

arddo(diad) 

ar(ddodiad)+ba(nnod) 

yn be(rfenwol) 
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cysyll(tair) 

ff(urfdro) ans(oddair) 

ff(urfdro) berf 

t(erfyniad) 11(uosog) en(w) 

Ffigur 7.6. - HepgorAforffemau Gramadegol 

Nid yw'r treigladau yn brif gyfansoddion nac yn forffemau gramadegol. Yn hytrach, maent yn 

newidiadau ffonolegol a sbardunir gan reolau cystrawennol. 

Gan eu bod, felly, yn wallau cystrawennol, crewyd is-strategaetb ar wahAn iddynt. Dyma 

ddosraniad y gwallau y tu mewn Vr is-strategaeth, Hepgor Treiglad: 
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Allwedd 

Laf(ariad) 

Tr-%ynol / (1-laes) 

Ffigur 7.7: Hepgor Treiglad 

Ceir dadansoddiadau tebyg o'r is-strategaethau a'r prif strategaethau eraill fesul categoii yn 

Ffigurau 7.8 - 7.11: 

Pfigur 7.8: Lýmodi Dwbl 
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Y chw aneg u Sy m 
1400 

1200 

1000 
800 

600 

400 

200 

0- 
Treigi Arddo Bann Penn Yn Tr 61-/R Ffurfd (Ri)e Uuos Geiry "e) AdferfCysylGwlh 

Allwedd 

Treigl(ad) 

Arddo(diad) 

Bann(od) 

Penn(wr Agwedd) 

YnTr(aethiadol) 

01-/R(hagddodiad) 

Ffurfd(ro) 

(Rhlagl)e(nw) 

Lluos(og) 

Geiry(n) 

B(er)f([elnw) 

Adferf(/Ansoddair) 
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Cysyl(Itair) 

Cjx%, rth(rych Uniongyrchol) 

Ffigur 7.9. - ) chwanegu ývml 

Allwedd 

1. Arddodiad 

2. Enw 

3. Geiriau Tebyg 

4. Ansoddair 

5. Lluosog 

6. Amherffaith 

7. Berfenw (Ymadroddol) 
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8. Isterf 

9. Cyplad 

10. Cenedl 

11. Rhif 

12. Ebychair / Geiryn 

13. B6n Berf 

14. Berf Eirfaol Arall 

15. Dosbarth Gramadegol 

16. Y Gorffennol 

17. Oldclodiad Fnwol 

18. Y Treiglad Trwynol 

19. Negyddu 

20. Yr Adferfol 

21. Olddodiad Berfenwol 

22, Cyrnal Enwol 

23. Cysylltair (ac eithrio: pryd /pan) 

24. Y Treiglad Liaes 

25. Y Treiglad Meddal 

26. Blend 

27. Bannod 

28. Rhagenw Annibyanol 

29. Stad y Ferf 
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30. Rhagenw Blaen 

Pfigur 7.10: Y 30 Canijjurfiad Uchaf 

Ffigur7. I I. - Camdrefnu 

Newid ar Lefel y Categori Unigol 

Edrychir yn awr ar bob categori yn fanwl gan ddechrau gyda'r Amryfuseddau. Yn gyffredinol, ni 

thrafodir ond y gwallau sydd yn dig%%ydd dd%%, ywaith neu ragor. Er mwyn defnyddio Micro OCP, yr oedd 

yn rhaid torri'r sampl Safon 1 Jwch'yn dair is-sampl, gan nad yw'r pecyn yn gallu dadansoddi sampi o twy 

na rhy%, 45,000 o eiriau ar yr un tro. Rhannwyd is-sampl A1 yn ddau hanner a chyfeirir alynt yn y 

drafodaeth fel A1a ac A1b. Nid oedd rhaid rhannu is-sampi A2. 
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.II""Iýý%, ,ý Amryfuseddau 

Hepgor Pýif Gyfansoddion 

Berf 

Defnyddio'r Gymraeg 

cael: 

chawson ni 

aA croeso mawr with y reolwtJl 

gafodd 

Roedd'na barli nadolig a, % -i-dal i bawbyn ypentref 

Safon Uwch la 

Un enghraifft a nodwyd: 

dywedodd 

Ay Ilefarydd ar rhan y cwm 

Safon Lhvch lb 

Ni chofnodwyd unrbyw enghreifftiau. 

Safon Uwch 2 

Ni cbofnodwyd unrbyw enghreifftiau. 

Rhaglennwyd y Pecyn Mynegair i ddyfynnu un HineU o gyd-destun yn unig. Mae hyn yn arwain at achlysuron Ile y 
mac"r gwall a ddYfYnnir Yn Ymddang0s Yn Uwir 0 fewn y cyd-destun cyfyngedig hwn, er gwacthaf y ffaith fod y 
cyd-destun changach yn dangos yn eglur mai gwall guirioneddol ydyw. 
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Ansoddair / Rhangymeriad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Nid oedd patrwm yma ychwaith. Enghraifft: 

,- agored 

geryfarchnadawyrA yngnghanolydref 

Safon LAvch 1 

Enghreifftiau unigol yn unig a nodwyd 

Safon Uwch 2 

Dyma enghraifft o bepgor y rhangymeriad gorffennol: 

wedi mynd 

Ile'budr efo pob adeilad bronA ýr ei ben iddo 

Rhagenw Blaen 

Defnyddio'r Gymraeg -. 

Cafwyd 23 enghraifft o bepgor y rhagenw o flaen bod, ex: 

eich 

R*yn siwrAbod chin gwybod y problemau 

Ceir 6 cngkaifft o hepgor ar 61 yr arddodiad i ex: 

'ch 

mae Ena a fi edrych ýYýaen iA gweld chi 

Yn y ddwy enghraifft hyn mae'r rhagenw 61 yn ddigon i gYfleu'r ystyr ac o ganlyniad nid yw'r 

rhagenw blaen yn hanfodol yng ugolwg y dysgwr. Mae 5 enghraifft ar 61 y pennwr agwedd wedi ex: 
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7 

doeddy gwesty dnvs nesa ddim wediA gorffen eto 

Hepgorir y rhagenw ddwywaith ar öl neu ex: 

rhyw le neu, % gilydd 

a dwywaith ar 61 y pennwr agwedd yn ex: 

eich 

dwi'n credu mae Bethan yn A colli chi 

ý . ý, ' I 
Nododd Jones (1988: 2.2.4 uchod) fod y gwall hwn yn gyffredin iawn mewn iaith plant ac mai'r 

broses gysoni sydd yn ei achosi. Maen debyg f6d yr un broses ar waith mewn iaith oedolion ac, felly, gellir 

ystyried hwn yn wall datblygus. 

Safon Uwch la 

Cafwyd 20 cnghraifft o hepgor y rhagenw o flaen bod, pum enghraifft ol hepSor ar 61 yr 

arddodiad i, tair enghraifft ar 81 yn berfenwoL dwy enghraifft ar öl achos, a dwy enghraifft ar öl neu. 

Safon Uwch lb 

Nodwyd 15 achos o bepgor y rhagenw o Men bod, tri acbos 0 bepgor y rhagenw ar 61 y cysylitair 

a, a thri achos ar 61 yr arddodiad i. 

Enghrcifftiau 

Im 

fy ngwraig aA baban 
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Im 

Triodd mam ei gorau glas P berswadio i 

Safon Uwch 2 

Cafwyd 33 enghraifft o hepgor y rhagenw o flaen bod, chwech ar öl y cysylltair a, chwech ar 61 yr 

arddodiad i, tair ar öl y cysylltair er, dwy ar 61 gan, a dwy ar öl yn berfenwol. 

Enghreifftiau 

eu 

er A bod nhwn newid 

ei ' 

,,, gan Afod e wedi ennill Ile ar gwrs. 

Enw / Rhagenw Arall 

Defnyddio'r Gymraeg 

Ceir 3 achos o adael y rhagenw ategol i allan ar 61 y ferf dw ex: 

dWA 'n mwynhau cerdded yn y mynyddoed 

Dyma enghraifft o enw a hepgorwyd: 

pethau 

Mae na lawer o leiod i weld aC Ai wmeud yn Barrelona 

Safon Uwch la 

Unwaith eto, hepgorwyd i ar 61 dw dair gwaith, hefyd, dair gwaith ar 61 roeddwn a dwywaith ar 61 

bydda. 

Enghrcifftiau 
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bydda A yn teithio irfynwent 

i 

Roeddwn An teimlo 

GwaHau arddull ywr rhain wrth ir dysgwr syrthio rhwng dwy st6l C. Llafar Ysgrifenedig a 

Chymraeg Llenyddol. 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd i ar 61 roeddwn ddwywaith a hepgorwyd ni ddwywaith. 

EnghmiMiau 

ni 

Roedden -% caei ein hamgylchu 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd i bum gwaith ar 61 rydw a'r rhagenw perthynol ao Men ffurf amhersonol gorffennol y 

ferf. 

EnghreiMiau 

a 

hen peiriantAdyfeiswyd cyn yr oes teledu 

a 

siaradodd Wil Robetts (A cyfleynwyd gan Michael Davies) 
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Berfenw - 

Defnyddio'r Gyynraeg 

cael: 

ni dylai A eu effeithio 

Mae rhaid i eich gyrrwyr chi A fwy o antser rhydd yn ystod y daith 

hoffl: 

bydd costio tua flO, OW a swn iA gofyn am pump cant 

Mijaswn in A cwrdd J merch eitha ifanc 

Gwelir mewn tair or enghreiffflau hyn duedd i hepgor berfenw cyntaf cadwyn o ddau ferfenw. 

Safon Uwch la 

Hepgorwyd dau ferfenw unigol: 

rhoi 

derbyn 

Enghr-eifftiau 

rhoi ' 

Siaradodd y panel nesa au A eu bam or cartref 

derbyn 

Dros y Nadolig don ni ddim wedi A ceidiau o gwbl 

Mae'n eithaf posibl mai Ilithriadau neu wallau PerffOrnlio yw'r rhain yn hytrach na gwallau cyson. 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd cael ddwywaith yn y stad oddefol. Felly, gwclir un o wallau Def. Gym. yn parhau 

yma. 
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EnghreiMiau 

cael 

bydd yr amgylchedd yn A ei dinistrio 

cael 

Yn aml; nae'rgwaith yn A terfnu mewnfforddsyn galluogi 

GwaH mewnieithol yw hwn. 

Safon LAvch 2 

Hepgorwyd pedwar berfenw: 

gweld 

cynnal 

cwblhaulgorffen 

dod 

Enghmifftiau 

I 
gweld 

«ywed ogla ewrw amofo aA gwin wirion ar ei wefusam 

gynnal 

Fe hoffech chi A cyfadýsd cyh"ddus 

Ymadrodd 

Defnyddiolr Gymraeg 

Hepgorwyd yr ymadrodd arddodiadol tife Inhw deirgwaith ar 61 y berfenw ymwel(e)d ex: 

.0 fe 

Mae 'na gastell nomwna&d i ymweld A 
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Ymddengys mai dylanwad y Saesneg sydd wedi achosi hyn. Mae'r ferf S. visit yn gynawn ac felly 

troir berfenw arddodiadol C. ymweld d yn ferfenw cyflawn er mwyn cyfieithu air am air o S: Ilere's a 

Norman castle to Eftit. Felly, gwaH rbyngieithol sydd gennyrn yn yr achos hwn. 

Safon Uwch la 

Nodwyd un eughraifft o hepgor tifo ar 61 ymweld. 

fo 

nwth o lefedrwn i ddim yn ymweld 
A arfy mhen yn hun 

Dyma enghreifftiau unigol eraill a godwyd: 
I 

y cyfa rwyddyd i 

pan rhoiwch yr arholiadwr A stopio dros dro 

tir mawr 

o'rpob Congi 0 GyMrU, A gwynedd'2, Sir F6n, Sir Benfro 

Safon Uwch lb 

Cafwyd tair enghraifft o hepgor rhagenw. blaen + bod ex: 

eifod 

dywedodd eAwedi anfon cerdyn 

Safim Lhvch 2 

Nodwyd tri achos o hepgor rhagenw ategol ar geiryn traethiadol In: 

12 Ar y pryd yr ýedd Gwynedd yn cynnwys M6rL 
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i'n 

roeddwn A dal 

nhw'n 

o ble maen A dod 

nhw'n 

Maen A bvw 

Gwelir unwaith eto y dysffl yn hcpgor y rhagenw ategol mewn ymdrech i ysgrifennun ffurfloi, 

heb newid y ferf Pr ffurf lenyddol draddodiadol. 

Adferf 

Defnyddiolr Gy7nraeg 

Nid 6edd patrwm Fr hepgoriadau. Enghraifft: 

n6l 

R6n i yn Baris blynyddoedd A pan r6n i yn yr ysgol 

safon Uwch la 

Ni chafwyd unrhyw en&eifftiaU. 

safon Lhvch lb 

Ni chafwyd unrhyw engbreifftiau. 

Safon LAvch 2 

Gwelir effaith cyflwynor iaith lenyddol gan fOd pedwar o! r hepgoriadau yn cynnwys yr adferf 

negyddol ni(d): 

ni 

Acldvwa is ddim 
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ýý Ni 

Welais ddim byd 

Ni 

Gafodd ef ddim cytundeb ir bam 

Hepgorwyd dwy adferf, hefyd, mewn berfau ymadroddol. 

Stad Oddefol 

Defnyddiolr GyFnraeg 

Dim ond un enghraifft a gafwyd: 

cael ei 

Roedd y ystafell yn iawn a yn A glanhau'r bad dydd 

Safon Uwch la 

Un enghraifft yn unig a gofnodwyd eto: 

cael eu 

y bobl annymunol syn A denu at y cartref 

Safon Uwch lb a2 

Ni cbofnodwyd unrbyw enghreifftiau 

Morffemau Gramadegot 

Ffurfdro Berf 

Defnyddio'r Gymraeg 

ý: -, Hepgorwyd -n trydydd person Iluosog presennol bod bum gwaith ac -a person cyntaf unigol y 

dyfodol dair gwaith. 
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Safon Uwch la 

Hepgorwyd -n trydydd person Iluosog presennol bod bum gwaith: 

n 

MaeA nhw 

Prin y clywir yr -n bon ar lafar, ac felly gelfir dadlau mai cnghraiffi o ymyrraeth yr iaith lafar ywr 

gwall hwn. Eto i gyd, gall fod yn enghraifft o gysoni er mwyn cydymffurflo A rhagenwau eraill y trydydd 

person: mae e, mae o, mae A ar ffaith mai nwe a ddefnyddir gyda phob goddrych Iluosog arall, e. e., Mae 

deg o bobl. Beth bynnag, yn sicr, gwall mewnieithol. yw. 

Safon Uwch lb 

Coflwyd n ar ddiwedd nwe bedair gwaith ac ai ar ddiwedd bydd bedair gwaith, ex: 

ai 

MifyddAfy rhieni yn teithio 

Yr oedd y dysgwr yn yr achos bwn yn ysgrifennu am y gorffennol ac yr oedd angen y gorffennol 

arferiadol amo. 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd n ar ddiwedd nwe 16 o weithiau ac ai ar ddiwedd bydd bum gwaith. Digwydd yr olaf 

pan fo'r dysgwr yn trafod y dyfodol o safbwynt y gorffennol; e. e., mewn cymal enwol gorffennol neu wrtb 

adrodd rbyw hanes ac beth sydd ei angen amo yn y cyd-destun hwn yw'r amodol; ex 

ai 

Awgrymwyd gan yn o rieni y byddA hin syniad da ifivrw pleidlais 

Geiryn Rhagferfol fe / mi 

Defnyddio'ý Gyrnraeg 

Engbraifft 
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mi 

A Fydd rhaid i ni gasglu'r bres 

Nid yw King (1993: 138) yn ystyried hyn yn waU: 

Both particles .. are optional 

a 

... insofar as there are regions where affirmative particles do not seem to be used much at 

all, they may be regarded as entirely optional. 

Fodd bynnag, 'llef un yn 11cfain yn yr anialwch'yw ei lais ar y mater hwn oherwydd dyma a 

ddywed gramadegau eraill: 

In varieties oJ gRoken Welsh the particles may be omitted, but she initial consonant of the 

verb is still subject to mutation. (Thorne 1993: 39, fy mhwyslais innau) 

Lar aniffurfiol yw treiglo cytsain flaen beri symi ddechreuol ynfeddal (Thomas ... norm 11a 

1996., 87, fy mhwyslais innau) 

Hynny yw, arferiad Ilafar yw ac nid yWn gonfensiwn ysgrifenedig. Felly, diffinnir ef fel gwall 

ardduH i ddibenion y gwaith hwn. 

safon Uwch la 

Efallai fod tueddiad i bepgor y geiryn rhagferfol ar 61 y cysylltair a. Gwnaed hynny dair gwaith. 

Safon Uwch lb 

Y tro hwn hepgorwyd y geiryn saith gwaith ar 61 a. ex: 

mi 

yn gallu wneudpopeth yn iawn aA WneS i methu eto 

safon Uwch 2 

Hepgorwyd y geirynfelmi dair gwaith ar 61 a. Ceir un enghraifft o bepgor y geiryn rhagferfol yr. 
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yr 

Bron pob dydd ̂  oeddwn g rando ar 'Stondin Sulwyn 

Ai gwallau mewnieithol neu ryngicithol yw'r rhain. Gellir dadlau gan nad oes geirynnau rhagferfol 

yn S., a chan fod plant mamiaith yn eu hepgor wrth godi'r iaith, mai gwallau mewnieithol ydynt. Ar y Ilaw 

arall, geffir dadlau eu bod yn cael eu hepgor yn iaith y dysgwr am yr union reswm nad ydynt yn bodoli yn 

S. Mae byn yn dangos pa mor anodd yw pennu ffynhonnell gwall a pham y mae beirniadaeth wedi bod ar 

Ddadansoddi Gwallau. ers canol y saithdegau. Yn yr achos hwn byddai rhaid i ni ddosbarthu'r gwall hwn yn 

wall amwys. 

Yn Berfienwol 

Defnyddlo'r Gyrnraeg 

Yr 'n dalfyredig y tueddir Fw bepgor yn arbennig ar 61 rhagenw ategol ex 

n 

Fefaswn P ho-Fj 

Safon Uwch la 

Hepgorwyd yn IIo weithiau ar 61 y rhagenw i. bum gwaith ar 61 nhw a dwywaith ar 61 ddim: 

'n 

bydden nh%A rhoi 

yn 

. 
Tj Dydw i ddim A ho 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd yn bum gwaith ar 61 ni a thair gwaith ar 61 oedd. 

dan WA treulio 
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yn 

A ffatri Cemcol a oedd sefyll ar stdd diwyddianol 

Safon Uwch 2 

HePgorwyd yn saith gwaith ar 61 i, chwe gwaith ar 61 nhw, dair gwaith ar 61 ni, a dwywaith yr un 

ar 61 chi, neu a sy. 

Pennwr Agwedd Wedl 

Defnyddio'r Gymraeg 

Enghraifft 

wedi 

dw i eipioed II mynd Vr ardal 

Safon Uwch la 

Un enghraifft a gafwyd: 

wedi 

wy ddim yn gallu dweudfy mod iA gyflawnify mreuddwyd yn Ilwyr 

. Safon Uwch lb 

Dwy enghraifft a gafwyd: 

wedi 

fy mod iA methu'rprawf 

wedi 

Roedden A cael ein hamgylchm 

safon Lhvch 2 

Ni chodwyd unrbyw enghreifftiau. 
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Ffurfdro Lluosog Enw 

Defnyddio'r Gymraeg 

Hepgorwyd Iluosog tri gair ddwywaith: 

ion 

ang(h)enA 

au 

crempogA 

oedd 

Ile A 

Ymddengys mai gwall datblygus yw hwn. 

Safon Uwch la 

Nid oedd patrwm cyson Pr gwallau. 

Safon Lhvch lb 

Hepgorwyd ffurfdro fluosog bws a milltir ddwywaith yr un. 

Safon Lhvch 2 

Ni chaed patrwm cyson eto. 

Y Fannod 

Defnyddio'r Gymraeg 

Gwelir tuedd gref yma i hepgor 'r. hwyrach am resymau ffonolegol, am na seinir r derfynol yn S. 

onis dilynir I Ilafariad. FeUy, ymddengys mai ymyrraeth o S. sydd yn gyfrifol yn yr achos bwn. Mae Tabl 

7.8 yn rhestru'r prif eiriau yr bepgorir y fannod ar eu h6l: 
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GAIR 

1. MAF 

13 

A/AC 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

Jo. 
11. 

12. NEU 

13. NI 

CYFANS%M 

YN'IFERO%%T, ITHIAI'YRHEPGORIR ENGIIRAIM 

, 'FAINNOD 

MYNYDOEDD 

2 fR RHEILFFORDD NEU^ DWS 

2 DDFMSONNIA GWYLIAU YNA 

91 

Tabl 7.8: Geirlau yr Hepgorwyd 
-v 

Fannod ar eu hdl - Def. Qvm. 

Mae'r tabl uchod yn cynnwys 60.67% dr holl hepgoriadau. Yn wir, mac dros hanner y gwallau yn 

dig%%ydd ar öl yr 8 gair cyntaf. Mae pob un dr geiriau yn forffernau gramadegol ar wahän i 13. Gellir eu 

dosbarthu yn öl cyfansoddyn fel a ganlyn: 

" Mae'r categori hwn yn cynnwys y rhagenw ategol Thefyd 
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, 
fansoddion Yr flepgorwyd y Fannod ar eu h6l - Def. Qm. 7abl 7.9. - (-"v 

Gyda'r cysyllteiriau, ymddengys fod y rbeol S. wedi'i tbrosglwyddo, h. y. the television and radio, 

lie nad oes rhaid ailadrodd y fannod ar 61 cysylitair. Yri ogystal yu 5. dilynir yr arfer S. o beidio A 

debyddio'r fannod gydag enw tymor: in autumn. 

Safon Uwch la 

Cadarnhawyd y duedd i hepgor 'r 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd y fannod saith gwaiLh ar 61 mae, chwe gwaith ar 61. vn, bedair gwaith ar 61 o, a 

dwywaith ar 61 a. Derbynnir fod y fannod weithiau yn colli ar lafar mewn ymadroddion felyn dre.. vn ifin, 

yn tý, etc. Fodd bynnag, nid ymyrraetb o'r iaith lafar a geir yma ond gwallau dysgwyr dilys. 

safon Uwch 2 

Dyma dabl yn dangos yr hepgoriadau: 
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GAIR V NIFER 0 WEITIIIAL'YR HEPGORIR 1, FA-NNOD AR 

El 01, 

I, MAE 16 

2. A 13 

3. 0 13 

4. YN 6 

5. 

6. AC 4 

7. AR 4 

8. CYNHELIR 4 

9, GAN 4 

10. DROS 2 

11. DYMA 

12. OND 2 

13. MWDDFA 2 

14. Yw 2 

CYFA. NSWM 79 

Tabl 7.10 : GeiplauyrHepgor, ýW-i, ký2pinodareu höl - Safon llwciz 2 

Arddodiad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Gwelir dylanwad y S. yn drwm ar y categori hwn. I lep9ofir arddodiaid wrth drosglwyddo yn 

uniongyrchol o'r iaith honno, e. e., 

1. cyfarfod (i) < meet 

tu 61 (i) < behind 

gofyn (i) < ask 
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4. beibio (i) <past 

5. rhaid (i) < must 

6. ymweld (1) < visit 

Z yr ochr arall (i) < the other side of 

8. gyferbyn (A) < opposite 

9. tu allan (i) < outside 

]a yn agos (i) < near 

Yn y 10 enghraifft uchod dildir yr arddodiad C. gan nad ywn bod yn S. Yn ogystal, ceir 4 

enghraifft o hepgor o ar 61 hoff iawn. Mae hyn yn ddatblygus gan y disgwylid o pe trosglwyddid 'fond of 0 

S. 

Ceir befyd 4 enghraifft o hepgor i ar 61 i mewn. Dichon fod yr adferf i mewn (Dewch i mewn! ) 

wedil gorgyffredinoli yma i ddisodli'r arddodiad, felly ceir 

ifynd i mewn y clwb 

yn Ile ifynd i mewn ir clwb. 

Sofon Uwch la 

Hcpgorwyd i bedair gwaith ar 61 tu allan, dair gwaith ar öl 1 meww, a dwywaith ar 81 rhaid. 

1ý .ýI Safon Uwch lb 

Hepgorwyd i chwe gwaith ar 61 tu allan, bum gwaith ar 61 i mewn, bedair gwaith ar 61 rhaid, a 

dwywaith yr un ar 61 parhau. Ilwyddo a drws nesaf. Hepgorwyd d bedair gwaith ar 61 ymweliad a dwywaith 

ar 61 aethpwyd ac o ddwywaith ar 61 aelod. 
I. 

safon Uwch 2 

Hepgorwyd i naw gwaith ar 61 rhaid, dair gwaith ar 61 tu allan, dair gwaith ar 61 dod o hyd a 

dwywaith yr un ar 61 awyddus, cyfle, eisiau, tufaes, a heibio. Hepgorwydd bum gwaith ar 61 cyfarfod, a 
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Ffurfdro Arddodiad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Ni redwyd pedwar arddodiad, sef. at, dros, gan, o. Dyfynnir yr enghreifftiau i gyd: 

och 

atA chi (dwywaith) 

af 

atA 
fl 

to 

y lie roýdden nin teithio drosA 

. ddi 

gan A hi 

honon 

oA ns 

safon Uwch la - 

Ni cbodwyd unrhyw wallau yn y categori bwn. 

Safon Uwch lb 

Dyma ddwy o'r enghreifftiau a godwyd: 

dano 

Amser rýn in talu ane 
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(e) nyf 

fethu ateb tH Ilythyr eraill ghnA 

Ymddengys fod y gyntaf yn tarddu o S., Time I was payingLoE, tra bo'r olaf yn fewnieithol Ile yr 

ymestynnwyd hyd y Ilafariad i geisio mynegir person ar rhif. 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd ffurfdroadau ar dair gwaith a dros ddwywaith: 

nynt 

rhaglennu dan ni eisiau edrych ay4. 

no 

beth mae nhw yn edrych arA 

no 

am be mae nhw yn edrych arA 

Gwelir yn glir ddylanwad S. unwaith eto yma: 

'programmes we want to look ae 

'what they look at' 

Arddodiad a Bannod 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Weithiau bepgorir nid yn unig y fannod ar 61 arddodiad ond yr arddodiad befyd. Dyma 

enghreifftiau: 

o'r 

aeolod A National Trust 
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i'r 

troi A de 

Hwyrach mai dylanwad y S. sydd yu gyffifol tr%%y gyficithu air am air: a National Trust member; 

turn right. 

Safon Uwch 1 

Ni nodwyd unrhy%%, en&eifftiau. 

Safon Uwch 2 

Nid oedd patrwm cyson i'r enghreifftiau. 

Yn Traethiadol 

Defnyddio'r Gymraeg 

Hep, gorwyd y geiryn traethiadol yn aml ar 61 y geiriau canlynol: 

Gair Y nifer o wcithiau yr Hepgorwyd yn Eaghralfft 

Mae 

i 

rciedd 

cyfanswm 

8 Mae ^ well gYnnon ni'n teithio mewn car 

7 Roedd%%u i^ ddig iawn 

5 Roodd ̂  well da ni teitlüo yn y dydd 

20 

Tabi 7.11: Geiriau Yr Ilepgo? -%, vd, vn Traethiadol ar eu hdi - Def. Gvm. 

Yn ychwanegol, hepgorwyd yn 6 gwaith o flaen rhy ex: 

yn 

doedd hi ddiM A rhy ddrKg 
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Mae hepgor yn traethiadol yn ymddangos ei fod yn ddatblygus, gan fod yr hepgoriad yn digwydd 

ar lafar mewn C. brodorol Ilafar ac ysgrifenedig, ex: 

odd yn nilo ry dwym (Thomas a Thomas 1989. - 151) 

The predicative 'yn'isfrequently omitted but the initial consonant of the complement still 

selects mutation... (Thome 1993: 368) 

Safon Uwch la 

Hepgorwyd yn ar 61 y rhagcnw i bedair gwaith, nhw dair gwaith, ar cypladau roedd ddwywaith a 

sydd ddwywaith. 

EnghmiMiau 

'n 

mae nhw A gul a throellog 

yn 

yn tanseilio ysbryd o pawb sydd A di-waith, di-briod ac ati 

Safon LAvch lb 

Hepgorwyd yn bedair gwaith ar 61 roedd, dair gwaith ar 61 ddim, a dwywaith yr un ar 61 nhw. y 

cysylltair a, bydd, ac oedd. 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd yn naw gwaith ar 61 mae, saith gwaith ar 61 i. saith gwaith ar 61 nhw, bedair gwaith ar 

61 bod, dair gwaith ar 61 roedd, a dwywaith yr un ar 61 mynd, ni a teimlo. 

cysyiitair 

Defnyddio'r Gymraeg 

Hepgorwyd tri chysyfltair fel a ganlyn: 
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CYSYLLTAIR Y NIFER 0 ATITIHAVY'l 

HEPGORWYD 

A/AG 4 

A/AC 3 

MAYTAW 2 

ENGHRAIFFF 

Tabl 7.12: (ýv. ývllteinau a Hepgorvývd - Def. Ci. -,, m. 

Sofon Uwch la 

Nid oedd patrwm cyson ii gwallau. 

Safon Uwch lb 

Hepgomyd h1ag dairgwaith ar 61 ansoddair yn y radd gyfartal: 

ag 

c. vh. vd A niae. vmcht4, ilio. vn m. vnd. vmlaen 

ag 

cy, kydA mae Sian yn chwaroe ei match da 

a 

Nid. vd. vn nhw, n parchu b_vi4,. vd cyntaint A ni 

liepgorwyd "tai unwaith yn ogystal. 

safon Uwch 2 

Hepgorw, yd alar dair gwaith a fel a nwiltaw dd%k'yx%, aith yr un: 

a 

Wei, A dw, eud y gwir 
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fe I 

mae rYmniYn II. Nlgw, 'rdrefA b. vdd ddim llygwyn lJoegr 

Y Ferf Bod 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Nododd Jones (1988: 2.2.4 uchod) dueddiad plant i ddefnyddiofi yn Ile (d)%, ia cheir un 

enghraifft o hyn yma: 

rJ4, V 

gwybody problemaUA fi wedi cael i d. vsgu 

Gwetir tueddiad cryf hefyd i hepgor bod ar 61 cysyllteiriau: 

CysyUtair Y nifer o weithiau yr Hepgorir Bod ar ci 81 Enghraifft 

achos 4 achos ̂ y hwyd yn txndigodig 

oherwydd 2 oberwydd A fy mblant i wedi tyfu i t'yny 

pan 2 pan 11 y plant yn teithio 

cy, fanowm 12 

Tabl 7.13: Hepgor Bod ar dl Cysylltair - Def. G*. 

Ymddengys fod nifer o brosesau ar waith yn y cyswllt hwn. Mae 3. yn wall arddull datblygus gan 

fod y patrwm hwn yn digwydd ar lafar yn gyffredin iawn. Mae 2 yn wall datblygus o fath gwahanol ac yn 

enghreifftiau o gysoni. Y rheol a gysonir yn yr achos hwn yw elipsis y ferf. Mewn brawddeg o'r math: Mae 

eln. vsmygu ac mae en gyrru'r un pryd. YT un goddrych sydd gan y ddau gymal cydradd, felly gelfir hepgor 

yr isferf ac ysgrifennu: Mae en ysmygu a(cyn) gyrru'r un pryd. Fodd bynnag, yn 2. gorgyffredinolir y 

rheol i frawddeg lie y mae dau oddrych gwahanol i'r cymalau cydradd. Ar y Ilaw arall, ymddengys fod I., 
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4. a 5. yn wallau He y tmsglwyddir trefn geiriau S. trwy ddefnyddio'r geirynnau yn a wedi i gyfieithu'r ferf 

S. be. Felly, cyfieithir S. I)ccause the food is wonderful' ir Gymraeg fel 'achos y bwyd yn bendigedig', etc. 

Safon Uwch la 

Unwaith eto hepgorir ar 61 cysyllteiriau: ddwywaith yr un ar 61 ac, os a pan: 

oes 

os A rhywbeth yn bod ar ddiwedd y proses 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd ffmfiau bod ddwywaith ar 61 y cysyllteiriau a ac os ar adferf Ile: 

oes 

os A rhaid i ni 

Math o symleiddiad yw hyn, Ile yr bepgorir un o ddau air cyfagos sydd yn debyg o ran sain. 

Safon Lhvch 2 

Hcpgorir bedair gwaith ar 61 pan, ddwywaith ar 61 ac a dwywaith ar 61 yr adferf efallai lella. 

Elfen (Ferf/Rag)enwol 

Defnyddiowr GYMraeg 

Hepgorwyd y terfyniad enwol -iad dair gwaith yn yr enw: 

iad 

cyfranA 

ýepgorwyd y terfyniad enwol gmTywaidd -yn a benywaidd -en ddwywaith yr un yn yr enwau 

canlynol: 

e yn 

plantA 
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en 

SýrA 

Yn ogystal, hepgorwyd y terfyniad berfenwol -io ddwywaith yn y berfenw canlynol: 

io 

gobeithA 

Safon Liwch la 

Ni chafwyd patrwm cyson. 

Safon Uwch lb 

Hepgorwyd y terfyniad -ny ddwywaith yn y rhagenw dangosol hyn ex: 

ny 

i gymryd triniaethfel hynA 

Safon Uwch 2 

Hcpgorwyd y terfyniad -iad ddwywaith yu y gair Ileoliad. 

Terfyniad Ansoddair 

Defnyddio'r Gylnraeg 

Hepgorwyd ffurfdror radd eithaf ddwywaith: 

af 

Y, ýýth m*yAdiddorýl 

af 

'Yiagweddau waethA 
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Safon Uwch la 

Hepgorwyd fftufdro'r radd eithaf ar 61 mwy dair gwaith ex: 

Of 

Ond y peth mwyA pwysig i ni yw.. 

Safon Uwch lb 

Nid oedd patrwm cyson Vr gwaRau. 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd y terfyniad ol cbwe gwaith, y ffurfdro af ar ddiwedd mwy bedair gwaith ar w ar 

ddiwedd yr ansoddair dangosol hwn ddwywaith, ex: 

nw 

tro hwnA 

af 

Mae'rpeth mi4, yA t&t rydwin meddwl ydy 

Hepgor Treiglad 

Treiglad Meddal 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Dyma bedwar tueddiad cryf iawn: 

1. Yr oedd tueddiad cryf i beidio A threigldr gair Ilawer - 19 o weithiau. 

2. Ni threiglwyd yr ansoddairpob yn y gystrawen adferfol bob dyddAvythnoslmis. etc. 15 o weithiau. 

3. Hepgorwyd y treiglad yn y gair dim 14 gwaith yn y gystrawen negyddol. 

4. Nithreiglwydygairgwelyar6lygairystafell13gwaith. 
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Safon Uwch la .I 

Hepgorwyd y treiglad meddal chwe gwaith ar 61 pan, bedair gwaith ar 61 gan, deirgwaith ar 61 am 

ac ar, a dwywaith ar 61 i, ail, a dyna. 

Safon Uwch lb 

Gwrthsafodd bod mewn cymal enwol dreiglad fel gwrthrych uniongyrchol berf Mno 19 o 

weithiau, 

ni threiglwyd Ileol ar 61 pobi wyth gwaith, 

gwrthsafodd Ilawer dreiglad wyth gwaith (chwe gwaith ar 61 'na), 

ni threiglwyd tramor wyth gwaith pan ddcfnyddiwyd ef yn adferfoI, 

ni threiglwyd y negydd dim saith gwaith, 

ni threiglwyd pobi bum gwaith ar 61 y fannod, 

ni threiglwyd pob ddwywaith mewn ymadrodd adferfol, 

ni threiglwyd rhyw ddwywaith mewn ymadrodd adferfol. 

safon Uwch 2 

Ni threiglwyd pobl 15 gwaith ar 61 y fannod, 

ni threiglwyd Ileol 13 gwaith ar 61 pobl, 

ni threiglwyd pob 13 o weithiau mewn ymadrodd adferfol, 

hepgorwyd y treiglad ar bod mewn cymal enwol ddeg gwaith ar 61 prif ferf orffennol, 

hepgorwyd y treiglad ar dim ddeg gwaith, 

ni threiglwyd Ilawer naw gwaith. 
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Treiglad Llaes / Trwynol 

Defnyddio'r Gy7nraeg 

0'r 16 o wallau a gofnodwyd, yr oedd 14 obonynt yn dreigladau trwynol. 0'r rhain, bepgorwyd y 

treiglad trwynol 12 o weithiau ar 61 yr arddodiad yn. Y ddau wall arall oedd bepgor y treiglad trwynol ar 61 

fy. Hepgorwyd y treiglad Ilaes ar öl ei. Ni chyfrifid hepgor y treiglad Ilaes ar 61 arddodiaid megis:, d, gyda, 

etc, ar geiryn d yn wallus , yn unol A chanlyniadau prawf adnabod gwallau Ball (gw. 2.2.6 uchod). 

Safon Uwch la 

1, Dim ond un gwall yn pertbyn i ddosbarth y treiglad Haes a gafwyd, ar 61 ei. Hepgorwyd y Treiglad 

Trwynol deirgwaith ar 61 yn. 

safon Uwch lb 

Hepgorwyd y treiglad Haes bedair gwaith, ddwywaith ar 61 ei a dwywaith yn y ferf negyddol. 

Hepgorwyd y treiglad trwynol naw gwaith ar 61 yn a phedair gwaith ar 61fy. 

Safon Uwch 2 

Hepgorwyd y treiglad Ilaes deirgwaith ar 61 ei. Hepgorwyd y treiglad trwynol bedair gwaith ar 81 

yn a hepgorwyd y treiglad trwynol mewnol ddwywaith. 

Ychwanegu hI Lafariad 

Defnyddiolr Gymraeg 

Hepgorwyd h ar 61 y rhagenwau ein (8 gwaith), eu (4), ei (3), 'm (1), a'r arddodiad ar (1). 

Sofon Uwch la 

Hcpgorwyd h bum gwaith ar 81 ei a theirgwaith yr un ar 61 y canlynoi: ein, eu, 'm. 

Safon Llwch lb 

Hepgorwyd h bum gwaith ar 61 ein a theirgwaith ar 61 eu. 
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Safon Uwch 2 

j, -. 
Dymar rhagenwau yr hepoorwyd h ar eu höl: 

ZK- . 

ein: 13 o weithiau 

eu: 12 

ei: 9 

'm: 2. 

Ychwanegu 

Dyno&Dwbi 

Berf 

Defnyddio'r Gymraeg 

Dynodwyd y ferf mynd yn ddwbI dair gwaith: 

1. Miafthonn(ý) 

2. Mi FZ 
3. fe aetEni 

ýýam 
dro 

Safon UwCh I 
II, " f-'ý , 
Ni nodwyd unrhyw enghreifftiau. 

Safon LhvCh 2 

Cafwyd pedair enghraifft o ddefnyddio dau bennwr agwedd gydar un ferf 

Rydw enwau (enclosed) petition 
&e 

0 Adam i Sadam mae 'nh(5-:, 
Iei 

defnyddio'r un geiriau 

,--, - -- Roedden nh%Oedi rhoi sel bendith ir cynllun 

Roedd mwyafrif o plant(Fwedi passio arholiad BCSE 
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Lluosog Enw 

Defnyddio'r Gymraeg 

Y terfyniad cynhyrehiol yn y categori hwn yw -au a ychwanegir 7 gwaith. Ychwanegir hefyd y terfyniadau 

-ed a -s unwaith yr un. Geffir dosrannu y dynodi dwbl yn dri is-gategori, sef-. 

1. Ychwanegu terfyniad Iluosog at derfyniad Iluosog arall heb ffurfio Iluosog dwbl dilys(5 gwaith) 

2. Ychwanegu terfyniad Iluosog at enw ar 61 meintolwr (2) 

3. Ychwanegu terfyniad Iluosog at enw Huosog (torfol) (2) 

EnghrciMiau 

merlodau 

sawl ddigdordebau 

cerrigau 

Safon Uwch la 

Dim ond un enghraifft a godwyd. 

Safon Uwch lb 

Cafwyd dwy enghraifft o ychwanegu -au at enwau a ragflaenwyd gan y penderfynyddion sawl a tri. 

Safon L, %vch 2 

Cafwyd pedair enghraifft 0 Ychwanegu ffurfdro Iluosog at enwau a ragflaenwyd gan benderfynyddion sydd 

yn rheoli enw unigol. 

Bannod 

Defnydcffo'r GYmraeg 

Ceir yma ychwanegu bannod at ymadrodd enwol sydd eisoes yll bendant, yn arbennig y gystrawen 

feddiannol. 
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Engbreifftiau 

(5wraigý perchennog 

(5,; dd: 
'> 

gwy? iau 

gadeiryddS 

C 

189 



Weithiau, dynodir enwau priod yn ddwbl: 

--l 
(: yTfrainc 

6Jy1w 

Brydiau eraill, dynodir enwau afonydd yn ddwbl: 

6-Afon 
Oglwr- 

Safon Uwch la 

Dynodir penodoldeb yn ddwbl trwy ychwnegu'r fannod at ymadrodd enwol dibynnol pendant 58 o 

weithiau. Yn ogystal, ychwnegir y fannod at enw Ile naw gwaith, at enw afon ddwywaith ac at ymadrodd 

enwol a ragflaenir gan ansoddair meddiannol ddwywaith. 

Safon Uwch lb 

Yr oedd pob enghraifft yn ymadrodd enwol dibynnol pendant a ragflaenwyd gan y fannod e. e. 

(5yýb Iy dref 

(Ffm Gogledd 
ýLru 

echrau eu bywydau 
ý ----I 

Safon LAvch 2 

Cafwyd 112 o enghreifftiau o ragflaenu ymadrodd enwol dibyanol pendant Wr fannod, pedair enghraifft o 

ddynodi cnw afon A'r fannod, tair enghraifft o ychwanegu'r f od at enw 11c, ac un engh fft 0g enu ann rai ra fla 

ansoddair sydd yn goleddfu enw pendant Ar fannod ex: 

(ýýsig: 
ýýaddysg 

Gymraeg 
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I 

f -1 1. ,. 

Adferf Ansoddair 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Taiienghraifft a gafwyd: 

Polisi lZtýdýI 

gweUol 

cyffýý 

Ymbob un o! r enghreifftiau uchod, mae'r ansoddair yn ddiangen oblegid cynhwysir ei ystyr yn y gair sydd 

yn ei ragflaenu. Gwelir dylanwad S. yn y ddwy gyntaf (Welsh Language Policy, quite good). Gellir 

debongli yr olaf fel blend o cyffiniau ac ardal kol. 

Safon Uwch la 

Cafwyd dwy enghraifft o ddynodi dwbl mewn ansoddeiriau cymbami: 

y perso(jjýýýs ýcafyw y plentyn 

safon Uwch lb , 

Ceir enghraifft o ychwanegur adferf hefyd ar 61 rhagenw cysylltiol: 

ei giVr h'i ac, efallai inlý 

Yma, mae'r cysylltiad rhwng y dysgwr ar g*r yn cael ei ddynodi ddwywaith: 

Yr hyn a gyfl. Fir gan y rhagenw cysylkiol yw Yi'hefyd'neu Yj ar y Ilaw arall' 

(Thomas 1996. - 251) 

Safon Uwch 2 

Ni chodwyd unrbyw enghreifftiau 
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(Berf/Rhag)enw 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Rbagflaenwyd y rbangymeriad presennol A bod ddwywaith: 

1. (5ýyn 
IgIlu 

2. ifod 
ýýdfan 

Hwyrach fod ymyffaeth o S. y fan hyn: to be able, to beflying. 

Enghmiffliau Eraill 

i'lgýLdd 

y 

nos*ydd 
ýý) 

Gwyl Dewi. 

Safon Uwch la 

Dim ond yr enghraifft bon a godwyd Ile y dynodwyd terfyniad berfenw ddwywaith: 

A d6n i byth yn gweiddQyn y ty or blaen 

Tybed a welir ymyrraeth or berfeaw gweddYo yma? 

safon Lhvch lb 

Dim ond un enghraifft a gafwyd eto, Ile y dynodir y gwrthrych uniongyrchol ddwywaith: 

penderfynais i (§wneud ir un peth 

Gwall mewmeithol yw hwn. Ceir yr un. broses yn S. plant mamiaith: 

We took it away the hat 

Menyuk (1963) 
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Safon Uwch 2 

Dynodwyd y goddrych yn ddwbl wyth gwaith: 

EnghreiMiau 
Awgrymod6b: 

lagen Ll Ll 

Acho4et addiffAygamser 

Un anfodu. ýýod yy rln m wyaf 

iwneudinideim4 
5eý: 7swyddyrathro 

rhaid dweud(ýýy peth 

yffaithý 
ýodgwaed 

cyfadde. (ýýyr a wgým 

Y Ferf Bod Wr geirynnau mi ac yn traethiadol 

Defnyddio'r Gymraeg 

0'r 14 gwall, mae 8 yn pertbyn Fr dosbarth bod-mae, etc., sef camlunio is-gymal ex: 

ma achm bzm) hi 

Dw in siwr i 

Mae'r ddwy enghraifft nesaf yn tarddu o drosglwyddo o S. would be: 

Tasýnhwg, 

fe farsen nin 

Engbreifftiau Eraill 

I. e 

(,: na5ýýiaitho uidty, Gymraeg 

193 



Safon Uwch la 

Cafwyd tair enghraifft o ddynodi ffurf berthynol y ferf ddwywaith, tair engbraifft o ddefnyddio berf 

bersonol ar 61 bod, tair enghraifft o ddefnyddio bod fel berfenw mewn amser periffrastig, a dwy enghraifft 

o ychwanegu sy at ganol brawddeg normal. 

Safon Uwch lb 

Cafwyd pedair enghraifft o ddilyn bod gyda berf bersonol mewn cymal enwol, dwy enghraifft o ychwanegu 

oedd at Sanol cymal enwol normaL a dwy enghraiM o ddynodi'r traethiad yn ddwbl. 

Enghreifftiau 

rydwi'n meddw'l bmFaýn reit hapus 

dwedodd e fod ddi newydd(jjjýr euffordd i Zan-fwg 

Safon Uwch 2 

Cafwyd naw enghraifft o ddynodi ffiuf gadamhaol y ferf amherffaith yn ddwbl trwy ei rhagflaenu A'r 

geiryn rhagferfol cadambaol mi, pum enghraifft o bod mae, dwy enghraifft o Mae .. ydy, a dwy enghraifft o 

nwe ... SY. 

EnghreiMiau 

Drýedd 

y cyfa rfod yn fywiog ia wn 

MI ddweudodd Mr Thomasqon bwysig iawn i cael bwllgor 

Ychwanegu Syml 

Geiryn Rhagferfol: fe, mi, Ad 

Defnyddio'r GYmraeg 

Ychwanegwydfe ar gam bedair gwaith a mi bedair gwaith. 

194 



EnghreMau 
dyna patt&ethon ni yno 

(Droedd 

o0offech chi 

ý 1'7ý nvyf yn meddwl fy 

pan@gwn ni, 

(jjýawson ni ddim 

pan 
&ddwn 

nhw 

pan (5gyrhaeddon ni 

Gwelir tuedd i ychwanegu mi ar 61 pan. Mae'r rbain i gyd, wrth gwrs, yn wallau mewnieithol gan 

nad oes posib iddynt darddu o S. gan nad oes geirynnau rhagferfol yn S. 

Safon Uwch la 

Cafwyd tair eughraifft o ychwanegu'r geiryn rhagferfol ar 61 pan: 

Pan(Des i Michael 

pan(9 hych*ynnon ns 

pan(Bddechreus i 

Safon Uwch lb ' 

Ychwanegwyd mi ddwywaith, unwaith ar 61 pan ac unwaith 0 flaen berf negyddol. 

S&fon Uwch 2 

Cafwyd pum gwall ar 61 pan: ychwanegwyd mi deirgwaith ac yr ddwywaith. 
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Pennwr Agwedd: wedi, yn 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd dau achos yn unig o ychwanegu wedi yn ddiangen, a 72 o achosion o ychwanegu yn. 

Dyma'r enghraifft o ycbwanegu wedi: 

mae e(Q bod gyda ni ers dwyflynedd 

Cafwyd 12 o acbosion o ychwanegu yn o flaen eisiau, trwy gydwc-ddiad A berfau, e. e: 

pan dýdw i ddii? 
Geisiau 

cysgu 

Safon Uwch la 

Cafwyd pedair en&aifft o ychwanegu wedi a 36 o ychwanegu yn. Dyma enghraifft o ychwanegu 

wedi: 

Ar 61 ir bobl(ýýynd heibio 

Cafwyd pum enghraifft o ychwanegu yn rhwng dylwn i ar berfenw dilYnol, ex: 

dylaiplant&ysgiL 

safon Uwch lb 

Cafwyd pedair enghraifft o ychwanegu wedi a 31 o ychwanegu yn. Dyma cnghraifft o wedi 

diangen: 

Yn anffodus roeddwn i newý, ýýmudfy swydd 

Efallai y gwelir dylanwad y Saesneg yn yr cnghraifft bon: ha &d-Wu-st mOved. Cafwyd 9 achos o 

fewnosod yn rbwng berf a bcrfcnw yn safle'r gwrthrych. 

Safon Uwch 2 

Un achos o fewnosod wedi yn unig a gafwyd: 

ffrindiau on i hebg eu gweld ers talwm 
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Rhagflaenwydeisiauganynchwegwaith, dilynwyddylwniganynbedairgwaith, mewnosodwyd 

yn rbwng y gweithredydd a'r berfenw mewn cymal rhaid bedair gwaith, ac me%m cymal i deirgwaith. 

Engbreifftiau 
Mae rhaidiplal5wybodamybyd 

y tro cyntaf i g9m rygbi&igwydd 

Lluosog 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

EngbreiMiau 

1. maegynnynnhwfwydcattrelD 

2., yn Ilyg 
4 

yr haul 

3. teuluffri4 

Mae'n debyg fod rhaid ystyried Ia2 yn waflau datblygus oberwydd nid ydynt wedi'u trosglwyddo 

o S. Maen bosibl fod 3 yn tarddu o gamddehongU'r ffurfdro meddiannol S. 's fel y ffurfdro Iluosog s ac 

felly trosglwddwydfriendsfamily yn hytrach nafriend'sfamily. Posibih-wydd arall yw fod y dysgwr wedi 

gorgyffredinoU -iam C. i gyfieithu pob ffurfdro a seinir s yn S. 

safon Uwch la 

Dyma ddwy enghraifft a godwyd: 

mewn iard yrardal 
9, 

n 

paparne»7dde 

Yn yr enghraifft gyntaf yr oedd eyd-destun y paragraff yn dangos yn glir mai un t9 a olygid. 

Cyfieithiad ywr olaf o S. 'new-gaper'. 

Safon Uwch lb 
--l- 

Nid oedd patrwm cyson. 
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Safon Uwch 2- 

Nid oedd patrwm cyson yma ychwaith. 

Bannod 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Cafwyd 26 enghraifft o ychwanegu 'r. Ymddengys ei bod wedi colli unrhyw ystyr neu 

swyddogaeth yn yr achosion hyn al bod wedi ei chorffori yn rhan dr gair syn ei rhagflaenu, fynychaf yn 

arddodiad (18 o weithiau) neu ffürf ar y ferf bod (5 gwaith) ex: 

ýorfen 

�gwbl 

Sut mae pethau 

ya ogystal ceir dryswch rhwng y fannod Gymraeg a'r fannod amhendant S. oherwydd tebygrwydd 

seinezol: y EX a IN. 

Safon Uwch la 

Ychwanegwyd 'r 15 o weithiau, yIIo weithiau, yr unwaith yn unig. Ychwanegwyd 'r bum gwaith 

yn ddiangen at ia dwywaith at dyna. 

Engbmifftiau 

Dysgia4eyrru o gwmpas Uundain 

Dyn(ým 

CafWYd pedwar gwall or math hwn: 

a iwerllong 

Ycbwanegwyd bannod ac arddodiad er mwyn trosglwyddor gystrawcn feddiannol S. i'r Gymraeg 

air am air. 

V, 
. 
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Safon Uwch lb 

Ycbwanegwyd 'r 21 o weithiau, y ddcg gwaith ac yr chwe gwaith. Ycbwancgwyd 'r at i wyth 

gwaith, o saith gwaith, a mae deirgwaith. Cafwyd pedair enghraifft 0 9cisio trosglwyddo'r gystrawen 

feddiannol S. Fr Gymraeg- 

Safon Uwch 2 

Ychwanegwyd y 29 o weithiau, r 27 o weithiau a yr btun gwaith. Cafwyd 20 o enghreifftiau. o 

drosglwydddr gystrawen feddiannol S. i Gymraeg. Ycbwanegwyd 'r at mae bum gwaith, o bum gwaith, efo 

bedair gwaith, ac ydy bedair gwaith. 

Rhagenw Blaen, Mewnol 

Defnyddio'r Gymraeg 

Ychwanegwyd y rhagenw mewnoi 'w dair gwaith ar rhagenw blaen ei unwaith ex: 

codi arian &elpu adeiladu ntaes chwaraeon 

rydyn n(Bmeddwl taw y cost rhesymol oedii.. 

Ychwanegwyd 'w yu ddiangen ddwywaith o Men helpu. 

Safon Uwch I 

Ni chodwyd unrhyw enghreifftiau. 

Safon Lhvch 2 

Fngbraifft, 

Beth basai wejýýigwydd taswn wedi ei dderbyn 

Enw / Rhagenw Arall 

Dofnyddio'r Gyrnraeg 

Ychwanegwyd y rhagenw ategol yn ddiangen bedair gwaith ex: 

Mi gafodd y plant eu gen(Qng Nghymru 
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Ychwanegwyd rhagenw gofynnol ar gam dair gwaith ex: 

ei gwr, 
eyn byý yn Awstralia 

Dichon y gwelir dylanwad S. who yma. 

Safon Lhych la 

EnghrciMiau 
Glyn Tomas, cynghorwyrG; 

ý Dref 

arholiadwr bron yn saeth(&Ilan ir carfel bwled o gwn 

Safon Uwch lb 

Enghreifftiau 
Ni ddatgel*yal&nwam o bobl bu marw 

paham gynnon cymaMýýo blant heb rhieni 

Yn y gyntaf, ychwanegwyd yr ansoddair meddiannol yn ddiangen. Gwall mewnieithol yw hwn am 

fod strwythur y Gymraeg ar S. yn debyg yn yr acbos hwn. Yn yr ail, gwelir trosglwyddo o S. 

Symleiddiwyd ystyr cyntaint i gyfateb I so, such S. Mae hyn yn digwydd yn S. Ile y gellir disodii so much, 

many a such a lot i so neu such o dan amgylchiadau arbennig, e. e'l loved you "'a 'Such was his 

disappointment'. 

Safon Lhvch 2 

Ychwanegwyd y rhagenw gofynnol p*y deirgwaith ar rhagcnw ategol o ddwywaith yn ddiangen. 

Engbrcifftiau 
Mae'r Ilawer o pobl aral 

&W dost eto 

pobl gyda gradd neu Safon /(2ý 'n di-gallu ei gwneud eu sitydd 

y pob(2ý'n academeg 

J-77ýk maa, F 9 un le arall yn y byd syn mwy del 

Arws nesa mwG rhywbeth syn dangos y difodol 

200 



Mae'r enghreifftiau cyntaf yn ami%%, g yn drosgIN4yddiadau o S. 'people who are'. Defnyddir mae 

o'n i gyfieithu S. there is lare heb syl%%, eddoli nad oes angen y rhagenw na'r geiryn yn y cysiflit h%k'n. 

Arddodiad 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Mae Tabl 7.14 yn dangos y prif arddodiaid a ych%%-ancgNkyd: 

ARDDODLAD V NIFEROWEITHIAtT w"I 

HVCtlWANEGWYD 

1.1 

2.0 

3. AM 

4. YN 

GAN 

CYFANSWM 

ENGIUWFYr 

105 lvff BENDFRFYNTS tb(SGRIFENNIJ 

26 AR OL Y DIWEI)EQRFM. NNAF 

10 DOM DIM ANGEN -ý4AR 

6 PA-N GYRHAEDDON NIQ (S. M 

ARRIVE LN) 

4 CWRDD Y TAFF-RN 

[)tl I -N Y 3 ROEDD CYGON 0 DWR X)ETH 

STATTLL 

154 

Tabl 7.14. - Arddodiaid a Ychwunegir - Def. Gym. 

Safon Uwch la 

Dyma'r prif arddodiaid a ychwanegwyd yn ddiangen: 

i: 44 o weithiau 

o: 16 

yn: 5 

am: 4 

ar 3 
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at: 2 

Safon Uwch lb 

DyMa restr or aiddodiaid a ychwanegwyd yn ddiangen yn fwy nag unwaith: 

i: 52 o weithiau 

o: 15 

ar.: 

6: 2 

Safon Lhvch 2 

Dymar prif ychwanegiadau diangen: 

i: 113 o weithiau 

o: 42 

ar 10 

am: 5 

yn: 5 

4: 2 

at: 2. 

Berf(enw) 

Defnyddio'r Gymraeg 

Engbreifftiau 
1.1 Ron iliciordre gymaint(qwnes ipenderfynu 

2. gwyliau ir ymlacio ac i caelp 11onydd a ddistaw 

Gwelir dylanwad S. yn glir yn 1. He y defnyddir bod i gyfieithu that S. I liked the town so much 

Lhat I decided... ' Yn 2. mae'n bosibI mai'r S. sydd yn gyfrifol eto. Mae'r dysgwr yn gwybod fod Gad 
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lonydd! yn cyfateb i Quied, feHy, mae'n gorgyffredinoli'r ymadrodd i gyfleithu'r enw quiet yng nghanol 

cymal. 

Safon Uwch la 

Dymar enghreifftiau a godwyd: 

ddyla(ý7fivy o gefnogaeth cael ei roi 

Ysgol y BoFt)G; ýr ysgol uwchradd agosaf i Danawel 

Safon LAvch lb 

Nid oodd patrwm cyson i'r enghreifftiau. 

Safon Lhvch 2 

Dyma enghraifft o ychwanegu bod yn ddiangen: 

Z' Wel(iýolegau yn edrych ar 61 adcb; g yma 

Yr oedd y dysgwr yn ceisia ysgrifennu, Maen well i golegau edrych ar 61 add ysg yma. Fodd 

bynnag, maen bosibl fod y dysgwr yn ccisio ysgrifennu, Maen well bod colegau yn edrych ar 61 aaysg 

jntý. Hwyrach mair ffordd orau o ddisgriflo'r gwall hwn fyddai blend o gymal bod a chymal i. 

Yn Traethiadol 

Dofnyddio'r GYMrBeg 

Cafwyd 10 enghraifft o ddefnyddio ansoddair goleddfol yn draethiadol ex: 

Mi ges i amso&endigedig 

Defnyddiwyd yn befyd chwe gwaith o flaen yr arddodiad wrth, bedair gwaith yn yr ymadrodd wrth 

fmWe. e: 

Mae'r Gdrdd Fon with y hen boithladd 

R6n i@wrthfy modd 

"ýýr.. 1- 1. ýI. I 
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Safon Uwch la 

Rhagflaenwyd arddodiad gan yn IIo weithiau, ansoddair goleddfol wyth gwaith ac adferf bum 

gwaith. 

Safon Uwch lb 

Ychwanegwyd yn o Men ansoddair goleddfol wyth gwaith, arddodiad chwe gwaith, adferf bum 

gwaith a goddrych y ferf ddwywaith. 

EnghrciMiau 

ntae 
: (; ýor hawdd 

ifot(ý nag unffordd ifeddwl ac i weld 

safon Uwch 2 

i" --, -- 
Ychwanegwyd yn IIo weithiau o Men ansoddair goleddfol, wyth gwaith o flaen adfcrf, saith 

gwaith o Men goddrych y ferf, chwe gwaith o flaen arddodiad, a dwywaith o Men y fannod. 
L", ýý -ý-, - 

Adferf 

Defnyddio'r Gymraeg 

Ychwanegwyd dwy adferf Ile, ifyny ac 'na ddwywaith yr un: 

1. tyfAýW) - I. 
2. yn fwyta popeth 

(ý; ) 
I 

3. Mai@ bawb syn ymuno dr clwb yn medru 

4. achosbodQffrindiaiynfyý, yna 

Mae Ia2 yn ymgais i drosi berfau ymadroddol S. 'grow yR, cat 

Safon Lhvch la 

Cafwyd enghraifft o ychwanegu'r adferf negyddol ond yn ddiangen mewn cwestiwn tag: 

pethau ddim mor siml d hynny, (adyn nhw 

GwaU mewnicithol yw hwn gan fod strwytbur y S. yn hollol yr un fatb A'r Gymraeg. 
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Safon Uwch lb 

Un enghraifft a gafwyd:, 

ymladd y cynilun ir diwedd: jý 

Mae'n amlwg mai trosglwyddiad ywr ansoddair hwn o'r idiom S. lo the bitter end'. 

Safon Uwch 2 

S.: 
Cafwyd dwy enghraifft o ychwanegu geiryn adferfol at ferf Gymraeg i gyfieithu berf ymadroddol 

y gwellt wedi -YYICIIý5 

plant yn y dafiodol yn collue 

Cyfleithiadau llythrennol o S. 'dry mp, lose outywr rhain. 

Cysylltair 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd pedair enghraifft o ychwanegu a yn ddiangen: 

fe aethon ilaynd am dro 

2. Maengtairystaffellgwely 

euffeindio mewn geiriaduroiýý Ilyfrau dysg*yr 

4. arydechraugfisMehefin 

Enghraifft yw 2. o gamraniad. Yr hyn yr oedd y dysgwr yn ceisio'i gynrychioli mewn ysgrifen 

oedd Mae 'na ond camrannodd y Ileferyn gan ychwanegu'r ffurfdro -n at y cyplad a disodlir adferf 1'r 

cysylltair a. Fodd bynnag, gwall ffugramadegol yw am ei fod yn wall ffonograffig. 

Safon Lhych la 

Ni nodwyd unrbyw engbreifftiau 
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Safon Uwch lb 

Codwyd pedair enghraifft o ychwancgu a yn ddiangcn c. e: 

pan guroddy bw@wal 

bromZbob dydd 

Safon Uwch 2 

Ychwanegwyd a(c) yn ddiangen deirgwaith: 

1. bodnagymaintoalwwed@odamdocynnau 

I; 2. da llwy'neiýDrplat 

3. 'ych chi'wedi ystyried y mainQ peiriant mae nhw moyn sefydlu 

Mae 1. yn ddiddorol am y gellir canfod dwy broses ar waith ynddi: 

gwall ffonogmffig yw a am ei bomoffön, d; 

gorgyffrediniad yw wedi 4 bod o bron h bod, peidio A bod, etc. 

Treiglad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd 490 o achosion o! r treiglad meddal yn cael ci ycbwancgu yn ddiangcn, pedwar achos or 

treiglad trwynol, dau achos dr treiglad Ilaes, ac un achos o ychwanegu hi lafariad. Dyma enghrcifftiau o 

bob un: 

Treiglad Meddal 

erbyn(add Mawrth 

Treiglad Trwynol 
fy ngeni yng Nghaerdydd& Morgannwg 

Tmiglad Llaes 

a hefyd&rti Nadolig 
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Ychwanep h. 
ý, 1- ýý ofalus a; 

+gain 
ofivrddau 

Safon Uwch la 

Tueddid i ychwancgu 'r treiglad meddal at ferfenwau ar 61 y rhagenw ategol i, bydd ar ddechrau 

cymal cnwol a berfau yn dilyn y cysylltair a. Trciglwyd yn feddal ar 61 pob a'r adferf Ile. Nid oedd patrwm 

cyson i'r trei&dau eraill. 

Safon Uwch lb 

Treiglwyd tipyn yn feddal chwe gwaith pan ddefnyddiwyd ef fel meintolwr yn hytrach nag adferf 

mesur. 

Defnyddiwyd bobl fel y ffurf gysefin bum gwaith. 

Defnyddiwyd fydd ar ddechrau is'-gymalau bum gwaith. 

,: ýý, -. - Defnyddiwyd bob fel y ffurf gysefin bedair gwaith. 

Safon Uwch 2 

Defnyddiwyd bob fel y cysefin saith gwaith. 

Defnyddiwyd wneud fel y cysefin chwe gwaith. 

Defnyddiwydfydd ar ddechrau is-gymal bedair gwaith. 

Cafwyd'y. fath o', mewn cyd-destun angbywir, deirgwaith. 

Treiglwyd tai ar 61 y fannod ddwywaith. 

i,: --, ̀., -. - Nid oedd patrwm cyson ir gwallau treiglo craill. 
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Dodiad Geirfaol 

Defnyddio'r Gymraeg 

Ychwaneg wyd y terfyniad berfenwol -u yn ddiangen dair gwaith, -ed ddwywaith a'r olddodiad 

gwrywaidd diriaethol -wr ddwywaith, ex: 

gwahot@ 

YJGO& 

Aeloct 

Safon Uwch la 

Cafwyd yr enw arholiadwr gydar mewnddodiad -iad- ddwywaith. Ychwanegwyd y dodiad -iad(-) 

yn ddiangen bedair gwaith i gyd, -o deirgwaith, -io deirgwaith, -i deirgwaith, ac -u deirgwaith. 

Safon Uwch lb 

II-, ".. 1. 
Ni ddilewyd y mewnddodiad -u- o'r berfenw dweud wrth ychwanegu ffurfdroadau y gorffennol 

deirgwaith. Ychwanegwyd yr olddodiad ansoddeiriol -us at yr enw hyder ar gam ddwywaith: 

4ý i adennill hydi@y genedl 

Dychwelwyd hydeE)ir genedl rygbi Cymru 

Safon Uwch 2 

Cafwyd'dweudodd'ddwywaith. 

Ffurfdro 

Defnyddiolr Gymraeg 

Ychwanegwyd 8 ffurfdro berfol yn ddiangen a dau ffurfdro arddodiadol. 
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EnghreiMiau 

Ffurfdroeon Arddadiadol 

aneý) Ile 

Ffm 
-rfdroeon 

Berfol 

mi aeth(Di 

Gobeithiofy. dd y banc ddim anfon(ylythyr gas 

Mmi aroj(ý yn y ystafell iawn 

Oes byi& hoffi 

swn i licio i cadia y plant allan o drafferth 

Mao@ a tair ystaffell gwely 

eich staff chi yn sirad@ hefofyn plant i yn Cymraeg 

Mi wnaeley cwmni drefnu noson 

Sofon la 

Ychwanegwyd pum ffurfdro ansoddeiriol yn ddiangen, dau ffuddro berfol (-wn) ac un ffurfdro 

arddodiadol. 

EnghmiMiau 

D*y'n hoffli Ileoedd mweawel 

Roe&(ý broflad drwg (fersiwn cywir., Roedd yn broflad drwg) 

ein bod yn gyfrifol amd4ýD eing ilydd 

safon Uwch lb 

Ychwanegwyd pum ffurfdro ansoddeiriol yn ddiangen, tri ffurfdro berfol. un ffurfdro arddodiadol, 

ac un ffurfdro S. 
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Safon Uwch 2 

Nid oedd patrwm cyson Fr gwaHau 

fladam Camffur 

Berf Eirfaol 

Defnyddio'r Gyynraeg 

I 
Camffurfiwyd y gorchmynnol trwy ddefnyddio'r berfenw yn ei le. Defnyddiwyd troi dair gwaith 

yn Ile Trowch! a dod ddwywaith yn Ile Dewchf. Yn ogystal, camddefnyddiwyd Mi wnes i ddwywaith, 

unwaith yn Ile Mi es i ac unwaith yn He Mi ges i. 

Enghmifftiau 

trowch 

Yno(q eich dde 

Dewch 
(9 

r piciau ar y nwen gyda chi 

es 

MG) Beddgelert 

Safon Llwch la 

Cafwyd dwy enghraifft o ddefnyddio meddai yn Ile dywedodd. 

Safon Lhvch lb 

Cafwyd dwy enghraifft o ddisodli dylwn I dylai ex: 

wn 

ella mi dd)e esbonio 

t yn 
. 
ogystal, nodwyd pedair enghraifft o ddisodli'r presennol Ar gorffennol, ex: 

wn 

Does gynnon ni ddim dewls pan bende64jýj)i ymweld d Nain 
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Safon Uwch 2 

Cyfnewidiwyd person cyntaf a thrydydd person y ferf saith gwaith a defnyddi%, yd berf yn yr ystyr 

angbywir bedair gwaith. 

B6n Beif 

t 
Defnyddio'r Gymraeg 

Cafýyýý dau achos o ddefnyddio dewi- yn He dewis- a dweud- yn Ile d(y)wed-. Mae'r gwall olaf 

hwn yn ymddangos yn wytlmosol fel pennawd colofn Wales on Sunday. I)weudwch yn lawn! 'ond cymerir 

fod yr hiwmor eironig yn anfwriadol. 

Enghreifftiau 

"dewis 

Me ir gwyliau yn Mharis 

ddwed 

F<ý y meddig. 

Safon Uwch la 

Camffurfiwyd cynhal- beclair gwaith. 

Safon Uwch lb 

Camffurfiwydcynhal-bedairgwaithaderbyni-bedairgwaith. 

Safon Uwch 2 

CanjMrfjwyd dechreu- bum gwaith, cynhal- bedair gwaith, derbyni- deirgwaith, ac aresti-. deffro- 

a soni- ddwywaitb yr un: 

dechreu , 
(ýd 
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Gorffennol 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Cafwyd 14 enghraifft o ddefnyddior amberffaith yn Ile'r goiffennol, pum cnghraifft o ddefnyddio'r 

perffaith, pum enghraifft o ddefnyddio'r presennol a dwy enghraifft o ddefnyddior berfenw yn unig mewn 

ffordd angbywir. 

Safon Uwch la 

Disodlwyd y gorffennol naw gwaith gan yr amherffaith, deirgwaith gan y presennol, ddwywaith 

gan gymal i, deirgwaith gan y rhangymeriad presennol, unwaith gan y dyfodol cryno. unwaith gan y 

gorchmynnol, ac unwaith gan y rhangymeriad gorffennol. 

safon Uwch lb 

Disodlwyd y 9ýrffennol bedair gwaith gan y perffaith, ddwywaith gan yr amberffaith, unwaith gan 

y dyfodol cryno, ac unwaith gan y presennol, ex: 

dechreuodd 

_ý)Iysgu 
pan oedd on yn Abertawe 

J, 
C)Wa-e-o ; 7ed-id-ee7c-h-r-a' 

I10 Safon Uwch 2 

:1,:,.,, Disodlwyd y gorffennol gan yr amberffaith saith gwaith, y perffaith chwe gwaith, ac unwaith yr un 

gan berfenw, y gystrawen feddiannol, y gorberffaith, y perffaith, ar presennol. 

Enghrcifftiau 

Cafottd 

ae 

-Ilyfrýý'Grym ýMowrrl'yynn 
ccaaeell i cyhoeddus u Ilynedd 

j 

cafodd 

hefyd(týýrhaipobolenwogCymraegeumagu 

Amherffaith 

Defnyddiolr GYmraeg 

Disodlwyd yr amberffaith gan y gorffennol 42 0 weithiau, y presennol 19 o weithiau, y perffaith 9 

gwaith, y dyfodol 3 gwaith, a chan gyda meddiannol ddwywaith. 
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Sofon Uwch la 

Disodlwyd yr amherffaith gan y gorffennol 16 o weithiau, y presennol naw gwaith a'r perffaitb 

chwe gwaith. Ffurfiau eiledol ywr gorffennol a'r amberffaith gan, y disodlwyd y cyntaf gan yr olaf naw 

gwaith befyd. 

Safon Uwch lb 

Disodlwyd yr amberffaith gan y gorffennol 18 o weithiau, y presennol wyth gwaith ar perffaith 

deirgwaith. Cadamhawyd y gorffennol a'r amherffaith fel ffurfiau ciledol gydar cyntaf yn disodli'r olaf 

ddwywaith yn ogystal. 

Enghraifft 

aem 

Pan oeddwn fn blentynoýEý)i dros y sianel pob haf 

safon Uwch 2 

Disodlwyd yr amberffaith 16 o weithiau gan y gorffennol. 12 o weithiau gan y perffaith a 12 o 

weithiau gan y presennol. Gan y disodlwyd y gorffennol saith gwaith gan yr amherffaith, ffurfiau ciledol 

ydynt yn y sampl hon befyd. 

EnghraiM 
IIý. I 

ý. aem 

m4ýý)i i Sbaen n. eu'r Eidal yn aml 

Ymadrodd Berfol 

Dofnyddio'r GYmraeg 

Un duedd ddiddorol yn y categori hwn yw gorgyffredinoli'r defnydd o gan i gydymffurfio A S. 

have. Felly, defnyddiwyd y gystrawen feddiannol i gyfleu'r gOrffennol bedair gwaith. Yn ogystal, 

defnyddiwyd gan i gyfieithu cael. 
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Safon Uwch la 

Un enghraifft yn unig a godwyd: 

rydyn ni wedi cael 

(ýýý>ed gyda ýost 

Safon Uwch lb 

4 '' -: 1.1 
Un enghraifft eto a gafwyd: 

does dim 

ýýýýu hangen 

Safon Uwch 2 

Dyma'r ddwy enghraifft a godwyd: 

Dw 1 ddim yn 
(ýý weld y byd mewn rhyfel 

Bufanv 
Eý 

ddau ohonynt 

Enghraifft o ymyffaeth yr iaith lafar ywr olaf. 

... gaH arferion yr iaith safonolfod yn wahanol i eiddor tafodieithoedd, diau 

mair enghreiffliau amlycaf o hynny yw byw a manv, y geHir Hunioffurflau personol 

iddynt mewn Ilawer tafodiaith leol (e. e bywiodd neu maAvodd), 'tra na oddefir gwneud 

hynnyynyriaithsafonol(syddyndefnyddioffurfiaucwmpasogfelbufywabufarw). 

(Thomas 1996. ý 29) 

Cenedl 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Nodwyd yr archffurfiau canlynol: defnyddiwyd hwn yn Ile hon I hyn chwe gwaith, o yn Ile hi bum 

gwaith, tair yn Ile tri bedair gwaith, a'r terfýýad enwol -, en yn Ile -yn ddwywaith. 

I, 
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Safon Uwch la 

Datblygodd hi ac elo yn ffurfiau eiledol: defnyddiwyd e yn Ile hi deirg%%, aitb, o yn Ile hi bedair 

gwaith a hi yn Ile elo ddwywaith. Ymddangosodd ffurfiau eiledol newydd: dauldwy: disodlodd dau ei 

gymar deirgwaith a cbafwyd dwy yn ei le ddwywaitb. Dcfnyddiwyd hon yn lie hwnlhyn deirgwaith a tri yn 

Ile tair ddwywaith. 

Enghreiffliau 

hi 
RoeddQn rhy hwyr nawr 

hi 
Nos Sadwm oedd@ 

e 
Ac y lliw,, roed@n glaswerdd 

rhwngy"jysgol 
ddau 

ysgola 4dwy ifle r(Eý- 
hwn 

yr amsdýD 

4 TA ir 
Is 

safon Uwch lb 

Dcfnyddiwyd dau saith gwaith yn Ile dwy. Ymddengys fod hwn a hon wedi datblygun fWiau 

ffurf gy eiledol (hwn > hon ddwywaith, hon > hwn deirgwaitb) ond parhaodd h)4, n a hon fel arcb lau ar fer 

hyn diryw. Cadambawyd (oe a hi yu ffurfiau eiledol: (J)e > hi bedair gwaith, hi > (I)e cbwe gwaitb. 

Ymddangosodd archffurf newydd: hynny, a ddisodlodd hwnnw ddwywaith. 
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Enghreifftiau 

dds4, y 
teithioa ddai awr 

Mae'rffat(jý, nsefyllarbwysydref 

hwn 

y- cynllu(9 

hyn 

ddim bob amser yn teithiof<rWw-n') 

hyn 

ond by&4ý gostus iawn 

hi 

1983 oeilto 

e 
M4a'n beth go iawn 

hwnnw 

Ymae'rpatrwneynfitio 

Safon Uwch 2 

Cafwyd tri yn Ile tair ddwywaith. Ymddangosodd archffurf newydd: disodlwyd cryf gan cref 
IA"ý 

deirgwaith. Dyma'r ffurflau eiledol: 

dauldwy: camddefnyddiwyd dau bum gwaith a d*y ddwywaith; 

e-olhi: camddefnyddiwyd e ddwywaith. o 12 0 weithiau a hi bum gwaith; 

hwnlhon: disodlodd y cyntaf yr olaf bedair gwaith ar olaf y cyntaf bum gwaith; 

hwnlhyn: disodlwyd hyn ddwywaith a hwn ddwywaith; 

hon1hyn: disodlwyd hyn unwaith a hon ddwywaith. 
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Enw ', 

Defnyddio'r Gymraeg 

Defnyddiwyd teith (gydag affeithiad y goben a welir yn y berfenw teithio) yn Ile taith bedair 

iwaith a gobeith yn Ile gobaith, lleol yn Ile c)ffiniau a Moroc yn Ile Moroco ddwywaith yr un. Y prif 

enwau S. a ddefnyddiwyd oedd: Athens, couriers, June, a ddefnyddiwyd ddwywaith yr Un. Yn ogystal, 

defnyddiwyd y strategaeth gyfathrebu pobl wasanaeth yn Ile gweision ddwywaith. Camddefnyddiwyd yr 

cnw 11un ddwywaith, yn y strategaeth gyfathrebu amgueddfau 11un yn Ile orielau ac yn Ile Ilyn. 

Safon Uwch la 

Defnyddiwyd yr enw S. Lisbon bum gwaith yn Ile'r enw brodorol Lisboa a argymbelfir gan'Yr 

Atlas Cymraeg': 

4. ANHEDDA U 

A. Gwyddor Rufein ig 

j, ýý. �, 
(b) Yn gyffredinol cedwir at yffurftau swyddogol, ex. Antwerpen, Ciudad de Mgxico, 

München, Qugbec. 

(Orwig, 1988) 

safon Uwch lb 

Defnyddiwydffynnon yn Ileffon deirgwaith ac aml yn Ile ymyl ddwywaith. Defnyddiwyd y geiriau 

S. canlynol ddwywaitb yr un: 

commander 

condition 

Chunnel 

nzatch 

squad 

station 

217 



EnghreiMiau 

ffon 

yn Ile tynnu XE3 mi wnes i dynnu penglin yr arholm, r 

Safon Uwch 2 

Dyma'r prif enwau S. a ddefnyddiwyd: 

concrete, saith gwaith 

GCSE, bedair gwaith 

loudspeaker, 3 

Aborigines, 2 

dust, 2 

Nodwedd Semantegol: Oed, Rhyw 

Defnyddio'r Gy7nraeg 

Dyma eughraifft o gamfftirflo rhyw: 

dynes 

Maecwniynneisiawnefo dwp 

Wedyn. dyma enghraifft o gamffurflo oed: 

ngwraig 

F)(D 14 a fi yn hoff iawn o hwylio 

safon Uwch la 

Cafwyd tair enghraifft o ddefnyddior terfyniad ditiaethol gwrywaidd, -wr. yn Ile'r terfyniad 

diriaethol benywaidd, -wraig: 

14 Dangosair cyd-destun yn glir mai gwraig a olyMd yma. 
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wraig 

ar y panel oedd Mrs Jones rheo&r cartref. 

Safon Uwch lb 

Cafwyd enghraifft o ddefnyddio enw a ddynodai berthynas or genhedlaeth anghywir: 

thaid 

ymweld d Nain 4ýý 

Ai Ilithriad ysgrifbin yw hwn, neu a ddryswyd dau air oberwydd tebygrwydd orgraffyddol? 

Safon Uwch 2 

Cafwyd tair enghraifft o ddefnyddio -wr yn Ile -wraig, ex: 

wraig 

Mrs Branwen Hughes, cyfarwyd(& Addysg newydd Powys 

yn 6lyprif siard@, Miss Gwawr Thomas 

Lluosog Enw 

Defnyddio'r Gymraeg 

Y ffurf luosog wallus fwyaf cyffredin oedd ystafellau a ddigwyddodd dair gwaith. Digwyddodd y 

ffurfiau canlynol ddwywaith yr un: 

is -wr b6n berfol '4" syn cyflawni gweithred y fcrf ý cvfa darliedwr dyfarnwr 
,, ctholwr rheolwr ymfudwr (Thomas, 1996: 656, fy mhwyslais imau) 

16 speaker n. 1. siaradwr (siaradwyr) m siarladwraig (siaradwragedd)f, (Griffiths a Jones, 1995: 1332) 
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eydd 

amguedde 
(i)au 

dat 7 

yau 

gwest(5 

nau 

llyne 

Safon Uwch la 

Defnyddiwyd y fheiau Iluosog costiau yn Ile costau, fferiner yn Ileffermwyr affenniau yn Ile 

ffermydd ddwywaith yr un. 

EnghreiMiau 

au 

oherwydd co(guchel o warchod plant 

wyr 

tynnu sylw efo ymdrech ffemÜ 

Safon Uwch lb 

Cafwydffemiau bedair gwaith affermiau ddwywaith yn Ileffermydd, a chafwyd flythren yn Ile 

Ilythyrau, sigaretS17 yn Ile sigaretau, iwrisiiýu yn Ile twristiaid, a twmaments yn'lle twmeimaint. Mae 

disodii ydd a -iaid gan -(i)au yn enghraifft o gysoni. 

Safon Uwch 2 

Nodwyd rhaglennu yn Ile rhaglenni wyth gwaith, a afadýdau yn Ile cyfarfodydd, defnyddio yn 

Ile defnyddiau. a beics 17 yn Ile beiciau ddwywaith yr un. 

17 Dcrbynrdr fod darts, sigarits a beics yn ddigon cyffredin ar lafar - hyd yn ocd ymhlith y siaradwyr mwyaf gofalus 
ond gan nad ydynt yn ffurflau geiriadur, dyfcrrAr hwyn waUau er mwyn bod mor syson A phosibl. 

17 C; welcr uchod 
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Enghraifft 
11 ý 

ni 

yn edrych ar, rhai catwns, rhagleý&wtur, Blue Peter 

Bannod 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd yr archffurfiau canlynol: pum enghraifft o ddcfnyddior arddodiad o yn Iler fannod, pedair 

cnghraifft o ddefnyddio ia dwy enghraifft o ddefnyddior adferf 'na. 

Safon Uwch la 

Disodlwyd y fannod gan o bwn gwaith, i ddwywaith ac yn ddwywaith. 

Enghmifftiau 

y 

Darllenais i dim ond trOant trydan ac mae on rhy is 

Safon Uwch lb 

Disodlwyd y fannod gan o ddwywaith. 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd y fannod gan o saith gwaith, gan a chwe gwaith, gan i ddwywaith, a chan yn 

ddwywaith. 
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Ansoddair 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Camddefnyddiwyd yr ansoddair dangosol dair gwaith: 

honno 

enoed wedi bod yn yr w1a4(S 
hynny 

arydyddiaue 
honno 

yrarda(ýýD 

Safon Uwch la 

Cafwyd dwy enghraifft o ddefnyddio diweddar yn Ile diwethaf. 

ddiwethaf 

ddiweddar nos Lun: ýý 

yn ystod y can ri, 
ýý 

safon Uwch lb 

Cafwyd British a Prydeineg yn Ile Prydeinig. Yn ogyStal cafwyd trafferth gyda graddau cymbarol: 

diweddaf yn Ile diweddar 

agosa yn He agosach 

hyn yn Ile hýn. 

Safon Lhvch 2 

Defnyddiwyd olaf yn Ile diwethaf ddwywaith. 0 ddiddordeb yw'r unig engbraifft o Bysoai 

ansoddair cymharol afreolaidd yu yr boll is-sampl. Safon Uwch, sef gwella yn Ile gorau: 

gorau 

y caw(ýý) yr i4, yf wedi bwyta or blaen. 
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Rhagenw Ategol 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Cafwyd pedair enghraifft o ddefnyddio nhw yn Ile ni. Tebygm'ydd ffonolegol sydd i gyfrif am 

hyn. Yn rbyfedd iawn, fodd bynnag, nid yw'r broses yn gweithio Fr gN%, rthwyneb, gan na cbofnodwyd yr un 

cnghraifft o ddcfnyddio ni yn Ile nhw. Eithr, cofnodwyd un enghraifft o ddcfnyddio ni yn He i:, 

faswn(EWim yn gael tocyn 

Camraniad sydd yn gyfrifol am hyn ac, felly, gwall ffugeirfaol yw bwn. Gwallau mewnieithol 

ydynt, wrth gwrs, gan nad ywn bosibl iddynt darddu o S. 

Safon Uwch la 

1- -, 
Cafwyd tair enghraifft o gamddefnyddio i, unwaith yn Ile ni - camraniad sydd eto yn gyfrifol am r-, , 

byn - unwaitb yn Ile hi ac unwaith yn Ile o. I- 

Engbraifft 

ni 

Rydyto'n gwybod 

Safon Uwch lb 

Enghreifftiau unigol a gafwyd: i yn Ile mi, nhw yn Ile hwy a yn yn Ile ni: 

mi 

yn dangos*(adynfwy nag unffordd ifeddwl 

hwy 

Maentie 

ni 

Aý pham dyleael mentrus paham gynnom cynwint 
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Safon Uwch 2 

Disodlwyd hwy gan nhw, ddwywaith, ex: 

hwy 

iddyn(S 

Gwall arddull yw hwn, sef defnyddio rhagenw anffurfiol ar 61 arddodiad personol ffurfiol. 

Ymddengys fod y dysgwr wedi dysgu fod -t yn cael ei hychwanegu at -n fftirfdroadau y trydydd person 

iluosog beb ddysgu'r rheol fod yn rhaid ei dilyn gan hwy am reswm seinegol. Mae gwallau sydd yn tarddu o 

orgyffredinoli rheolau'r iaith lenyddol yn nodweddiadol o ryngiaith Safon Uwch ac yn ei gwahaniaethu 

oddi wrth ryngiaith Def. Gym.. 

Rhagenw Blaen 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd yr arcbffurfiau canlynol: tair enghraifft o'r fannod yn cael ei defnyddio yn Ile rhagenw 

blaen: 

ei 

Yemor 

ein 

neb yeeidu ni 

ein 

yn agos iawn 

. 
Yn ogystal, yr oedd dwy enghraifft o gamffurfiofy: 

A 
ges 

egodi 

fy 

'Maieffrindfi wedi dweud 

Safon Uwch la 

Cafwýd un eng'hraifft yr un o'r archffurfiau canlynol: 

defnyddio eu am ein; 
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ýI defnyddior arddodiad i yn Ile ei. 

EnghreiMiau 

ein 

Mi wnaethon nifwynhaýDunan ynfawr 

ei 

syymaibal41ýnhau 

Safon Uwch lb 

Ymddengys fod ein ac eu yn datblygun ffurfiau eiledol oherwydd cafwyd un enghraifft o 

ddefnyddio ein yn Ile eu a chafwyd enghraifft Pr gwrthwyneb yn I b. Cafwyd yr archffurfiau hyn unwaith yr 

un: 

yr arddodiad i yn Ile fy; 

'r yn Ile 'u. 

EngbreiMiau 

eu 

ar 61 gawson nh(jýýb Idwal 

A 

ynfodl0n@IYSgumiyneigare 

lu 

Beyd&yfeillionnhwynmyndigalw 

Safon Uwch 2 

Archffurfiau unigol a gafwyd: 

7 

gyd(Dhraed yn y m6r glas 

Rhagenw Annibynnol I Rhagenwolyn 

Defnyddiolr GYmraeg 

Cafwyd yr archffurfiau canlynol: defnyddiwyd y rhagenw gofynnol pwy bedair gwaith ya l1c'r 

rhagenwau perthynol a. y(r) afe yn Refs. nhw yn Ile ni a hyn yn Ile hynny ddwywaith yr un. 
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EnghreiMiau 

a 

hithad-cGeddAlbanwr 

f, 

Roeddfy ngheulu'a@ eisiau i, -rAiffi ers talwn 

Safon Uwch la 

Dwy enghraifft yn unig a godwyd, sef yr archffurfiau canlynol: disodlwyd peth gan rhai a'r 

rbagenw perthynol a gan y geiryn pertbynol y: 

peth 

Roedd na lawer o son draffeth ar y diwedd 

Safon Uwch lb 

Disodlwyd y rhagenw perthynol a gan y geiryn perthynol y bedair gwaith. 

Safon Uwch 2 

Dymar archffurfiau a godwyd: 

disodlwyd y rhagenw perthynol a gan y geiryn pertbynol yr bum gwaith; 

disodlwyd y rhagenw perthynol a gan ag bedair gwaith. '* ,ýII.. 

EnghmiMiau 

a 

fy mab Stephej(3 oedd yn ddeg oed 

a 

y materion pwys(ýdd dan sylw 

GwaHau mewnieithol yw'r rhain. 

Arddodiad ac Ansoddair Meddiannol 

Defnyddio. 'r GYmraeg 
.I 
Cafwyd tair engbraifft o ddeEnyddio i ei yn Ile Pw: 
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ilw 

Doedd dim bye&, neud 

(ýelpu hi 

ei g17wynofiJ(ýefndirfo. 

Safon Uwch la 

Dim ond un enghraifft a nodwyd. 

Safon Uwch lb 

Dyma'r engbraifft a godwyd: 

i1w 

oesffordd arall o weithred(ýýyeld yn agor iddyntfel y mme pethau 

Safon Uwch 2 

i: -. I-ý Ni chodwyd unrbyw engbreifftiau. 

Rhifolyn 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Camffurfiwyd un prif rif yn unig. Yr oedd y camffmfiadau craiH i gyd yn dalfyriadau o drcfnolion. 

Enghreifftiau 

Prif Rif 

*yth 

(ýHFýilltir 

Ta? &riadau Trefnolion 

fed 

12ý! ) 

fed 

12(ýý) 
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ain 

24@ 

fed 

R@ 

Safon Uwch 1 

Ni nodwyd unrbyw enghreifftiau. 

i 

Safon Uwch 2 
t 

Camffurfiwyd pedwar prif rif a dau drefnolyn, ex: 

ed 

Ymddengys, felly, fod -ed a -fed yn ffurfiau ciledol. 

Arddodiad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Dymarprifarddodiaidagamddefnyddiwyd: 

': , I- v. " 
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ARDDODIAD 

1. AM 

2. YN 

3. 1 

4. KEWN 

5. AR 

6. AT 

7. 0 

8. GYDA 

9. GAN 

10. EFO 

11. WRTH 

12. AR GYFER 

CYFANSWM 

Y NIFER 0 WEITHIAU Yl 

CAMDDEFNYDDIWYD 

56 

44 

38 

25 

19 

15 

13 

10 

8 

5 

5 

2 
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TabIZ15.: YPHfArddadiaid a Gamffurfir-Def Gym. 

Safon Uwch la 

Dyma'r arddodiaid a gamddefnyddiwyd fwy nag unwaith: 

yn, 17 o weithiau 

i, 14 

am, 11 

ar, 8 

mewn, 8 

gyda, 7 

gan, 6 
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o, 6 

ar gyfer. 4 

efo, 3 

J, 2 

at, 2 

wrth, 2. 

Safon Lhvch lb 

Dyma'r arddodiaid a gamddefnyddiwyd fynychaf. 

I 

0 

AT 

YN 

DROS 

GAN 

AM 

WRTH 

AR 

OYDA 

WVVN 

safon Uwch 2 

17 o wumjAu 

11 

9 

8 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

Tabl 7.16. -Arddodiaid a Gamddefnyddiwyd- A lb 

Dyma restr or arddodiaid a gamddefnyddiwyd amlaf- 

yn, 34 o weithiau 

am, 25 
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i, 20 

at, 17 

ar, 15 

gyda, 14 

o, 14 

gan, 8 

mewn, 7 

wrth, 7 

J, 5 

dan, 2 

dros, 2 

Ffurfdro Arddodiad 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cl-e. " Rhediadyrarddodiadataachosoddfwypfodraffertb. Cafwydtrichamffulfiad: 

a 

at 

tto . 

on 

,, -- 

'o 
E) i 
Cynhwysai camffurfiadau eraill y canlynol: 

0 

amdaiDi7, 

yn 

oddiwHh hw 
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Safon Uwch la 

Ni chafwyd patrwm cyson. - 

Safon Uwch lb 

Cafwyd traffcrth yn y person cyntaf Iluosog: 

on 

ohoný& 

Safon Uwch 2 

Cafwyd tair cngbraifft o ddisodli wrthych gan wrihoch yn y cywair ffurflol: 

ych 

chwilio am help oddi wrle) 

Ni allaf ddweud wrtGn: ihapus ydwyf 

edych ymlaen at glywed oddi wrile 

Gwall arddull yw hwn. Gwelir yn hyn, unwaith eto, wall nodweddiadol o Safon Uwch, sef fod 

dysgwyr wedi mewnoli'r rheol lenyddol y gellir hepgor y rhagenw ategol beb ddysgu fod y ffurfdroadau yn 

aml yn wabanol i rai C. Llafar Ysgfifenedig. 

Cystrawen Feddiannol: cael, wedilgan, gyda 

Defnyddio'r GYmraeg 

Cafwyd 12 engbraifft dr archffurf, defnyddio cael yn lie gan ac un enghraifft o! r archffurf, 

defnyddio wedi yn lie gan. 

Safon Uwch la 

Cafwyd dwy engbraifft o! r archfh&, dcfnyddio ces 1 yn Ile roedd gen i: 

roedd gen 

Roedd hin oer iawn <ED car hen heb to. 

Safon Uwch lb 

Ni chodwyd unrbyw enghreifftiau. 
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Safon Uwch 2 

Cafwyd tair enghraifft o'r archffurf Rydw i'n cael yn Ile Mae gen i ac un enghraifft dr archffurf 

Rydw i wedi yn Ile Mae gen i. 

Enghreifftiau 

Roidd gynnofo 

acen eitha anodd 

Mae gennyn ni 

(ýnt a hanner people 

Berfenw (Ymadroddol) 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Camddefnyddiwyd y berfenwau canlynol ddwywaith yr un: 

dal, rhoi, gwneud. 

Safon Uwch la 

Cafwyd nifer o drosglwyddiadau o S: 

gwer5yllu 

Ro'r(ýjý 

mynd 

roedd y gwersu rhy ddrud Y49 

ymgeisio 

wnes i deimlo digon hyderus(6ýýým y prawf gyrru 

Safon Llwch lb 

Disodlwyd bod gan mai ddwywaith, ex: 

fod 

Efalh(Eýi blant yn haeddu ei chwipio. 

Cafwyd trafferth hefyd gydar idiom sefyllprawf. 
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sefyll 

Mi wnes ceis ' Prawf Gyrru ddwy-waith 

a oe ymgeisio wf gyrru 

1.1 , 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd parhau gan cario ymlaen deirgwaith a cymell gan calonogi, ymddangos gan sroi ifyny 

a bod gan mai i gyd ddwywaith yr un. 

Enghreifftiau 

parhau 

inae'r byd )ýý i droi 

I cymell 

Mae'r teledu yýýbl ifod yn diog 

ymddangos 

mwy na chant o bobi y<ýyn y dechram 

Cyfansoddyn 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Archffurfiau yn unig a nodwyd. Defnyddiwyd yr enw ymweliad yn Ile'r berfenw ymweld bedair 

gwaith, y berfenw adeiladu yn He'r enw adeiladau dair gwaith ar ansoddair diddorol yn Ile'r berfenw 

di, ddori, yr ansoddair Ffrangeg yn Ile'r enw Ffrainc a'r prif rif pymtheg yn Ile'r trefnolyn pymthegfed 

ddwywaith yr un: 

Engbreifftiau 

ymweld 

dwi eisio 
ýýIawer 

o Ilefydd yn yr ardal 

adeila'dau 

Mi weles i Ilawer (ýý 
yng nghanol y ddinas 

Safon Lhvch la 

Disodlwyd enw gan ansoddair dcirgwaith a berfenw gan enw ddwywaith. 
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Safon Uwch lb 

Gwelir fod ymweld ac ymweliad wedi datblyga yn ffurfiau eiledol yma gyda'r berfenw yn disodli'r 

enw ddwywaith ar enw yn disodli'r berfenw bedair gwaith ex: 

yTweld 

Maen ddiddorol iawn i ymweliad)lefydd gwahanol 

ymweliad 

cafodd tim rygbi Cyn4ýchinebus i Awstralia 

Safon Uwch 2 

III Cafwyd dwy engbraifft yr un o ferfenw yn cael ei ddisodli gan enw ac enw yn cael ei ddisodli gan 

ferfenw: 

dychwelyd 

bobl apeli ag eglwysi Cymraeg 

Geiryn 

Defnyddiolr Gymraeg 

Camddcfnyddiwyd y gcityn agwedd yn chwe gwaith, disodlwyd y geiryn rhagferfol y ganfe bum 

gwaith a chan mi bedair gwaith, disodlwyd yn bcrfenwol gan i bedair gwaith, y geiryn pcrthynol y gan beth 

ddwywaith, a'r geiryn gofynnol a gan os ddwywaith. 
ýA 

1 '11, ý, I. Safon Uwch la 

Disodlwyd y geiryn rhagferfol y(r) ganfe deirgwaith a chan mi a bod ddwywaith yr un. Disodlwyd 

y geiryn agwedd yn gan wedi ddwywaith. 

Safon Lhvch lb 

,,, 
Disodlwyd y geiryn agwedd wedi gan yn dcirgwaith ar geiryn rhagferfol y(r) gan aa chan mi 

ddwywaith yr un. Disodlwyd y geiryn traethiadol un gan ydy ac yw ddwywaith yr un. 
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Safon Uwch 2 

Cafm, yd pum enghraifft dr geiryn rhagferfol y yn cael ei ddisodli gan a, pedair enghraifft dr 

geiryn rhagferfolfelmi yn eael ei ddisodli gan y, a phedair enghraifft dr geiryn traethiadol yn yn caei ei 

ddisodli gan y. 

Isferf 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd pum enghraifft o ddefnyddio rydyw yn Ile rydw, pedair enghraifft o ddefnyddio rydych ar 

61 y cysyllteiriau os, pan, tair enghraifft o gamddefnyddio oedd, tair enghraifft o ddefnyddio ydych yn Ile 

rydych, a dwy enghraifft o gamddefnyddio byddwn. 
i 

EngbreiMiau 

rydw 
GD 

in hiffi 

yitych 

pan 
(ýj) chi yn siarad cymraeg 

Safon Uwch la 

Disodlwyd ffurfiau personol bod chwe gwaith gan ei berfenw, ydw gan rydw deirgwaith. rydych 

gan ydych deirgwaith a r6n gan don, dw gan dyw. roedd gan oedd, ydyn gan rydyn, a ryd", sanydw. 

ddwywaith yr un. 

Safon Uwch lb 

Disodlwyd rydych gan ydych chwe gwaith, rydw gan ydw deirgwaith a roeddwn gan oeddw-n 

ddwywaith. 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd: 

roedd gan oedd wyth gwaith 

roeddwn gan oeddwn bedair gwaith 
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ydan'gan rydan deirgwaith 

roedden gan roeddwn dd%-ywaith 

ydy gan mae ddwywaith 

ydyn gan sydd ddwywaith 

ydym gan ydyn ddwywaith. 

Rhif Gramadegol 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Dyma'r prif eiriau a gamffurfiwyd, pob un yn archffurf ar wahin i arall sydd yn enghraifft o 

gysoni: 

7 owArrH IAP 

AUNYNLIEHW&- 

: ', -ArOW, VYNLLE, VO$WEJMUU,, 

; fr 
T-"*, II.,, I 

-, '., 41 -, 

Tabl 7.17. Camffurfiadau Rhif Gramadegol - Def. Gym. 

Safon Uwch la 

, -' 
ý '. 1, ,4,. I, 

*-'''' 'Gwelir yma ffurfiau eiledol yn disodli arcbffurfiau: ceir ei yn Ile eu wyth gwaith ond ceir eu yn Ile 

ei bedair gwaith. Cysonir hwwn trwyi ddefnyddio yn Ile hunain ddwywaith: Mae arall yn parbau i gael ei 

gysoni gan yi defnyddir yn Ile eraill ddwywaith. 

Safon LAvch lb 

Mae ei ac eu wedi datblygun ffurfiau eiledol: ei yn Ile eu wyth gwaith, eu yn Ile ei ddwywaith. 

Mae arall ac eraill wedi datblygun ffurfiau eiledol gan ddisodii ei gilydd ddwywaith yr un. 

Ymddangosodd archffurf newydd: disodlodd hon y ffurf hyn ddwywaith. 

237 



Safon Uwch 2 

Cysonir arall trwy ddisodli eraill 17 o weithiau. Mae'r ffurf eiledol ei yn disodli'i chymar eu 14 o 

weithiau, tra bo eu yn disodli eu bum gwaith. Mae hunan a hunain wedi datblygu'n ffurfiau eiledol: ceir 

hunain yn Ile hunan bum gwaith a hunan yn Ile hunain unwaith. 

Ymadrodd (Berf)enwol 

Defnyddio'r Gy7nraeg 

Cafwyd nifer o enghreifftiau unigol Ile y Iluniwyd ymadrodd yn Gymraeg: 

Stadiwm 
(ýenedlaethol 

ymddeol 
ýrl 

aith :ýn 
ýhwvD 

yfl*yddyn nesaf 
Eýý) 

Wedyn, dyma'r ymadroddion S. a ddefnyddiwyd: 

gwarchodwragedd 

Itabystiaid meddw 

taith barod 
EEý 

Safon Uwch la 

Un enghraifft yn unig a nodwyd, sef deEayddior ymadrodd enwol S. Highway Code yn Ile 

Rheolau'r Ffordd Fawr. 

safon Uwch lb 

", -I Defnyddiwyd playscheme deirgwaith yn Ile cyn1lun chwarae afinnau unwaitb yn llcfify hunan: 

cynilun chwarae 

neuadd Ile oeddýýn cael ei gynnal 
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fify hunan 

Anfonais i lythyi(jý dydy e dim wedi cyrraedd 

Gorgyffredinoli'r rhagenw cysylltiol a ddigwyddodd yn yr ail enghraifft. 

Safon Uwch 2 

Nid oedd patrwm cyson Fr enghreifftiau. 

Ymadrodd Adferfol / Adferf 

Defnyddio'r Gymraeg 

Yr adferfau a gamffurfiwyd yw eleni, bedair gwaith ay llynedd, chwe gwaith. Dyma'r 

ynýýdroddion adferfol a ddefnyddiwyd yn Ile eleni: 

yflwyddyn hon 

blwyddyn hon 

blwyddyn hwn 

yflwyddyn yma. 

Un ymadrodd a ddefnyddiwyd yn Ile (y) Hynedd, sef, yfl*yddyn diwethao). 

Safon Uwch la 

Ni nodwyd unrbyw enghreifftiau. 

safon Uwch lb 

Camffurfiwyd eleni ddwywaith: 

eleni 

yr haf Ilynedd <Zýýýýdw i wedi ddechrau 

Safon Uwch 2 

Camffuifiwyd y Ilynedd ddwywaith: 
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y Ilynedd 

y canlynia i bli4, yddyn diwetha 

(rflwyddyn ddiwelhaf a on4yd Ysgol Feithrin 

Trosglwyddo yw hyn o S. 

Adferf 

Defnydcffolr Gyrnraeg 

Dcfnyddiwyd yn ia? An bum gwaith yu He ynfawr. unig ddwywaith yn Ile dim ond, yma ddwywaith 

yn Ile yna, a chamddefnyddi%%, yd byth ddwywaith. 

Safon Uwch la 

Enghreifftiau unigol a gafwyd: camffurftwyd achod, erioed, dyma. a PrYd. 

Safon Uwch lb 

Disodlwyd byth gan crioed dd%%, ywaith a chan bydd unwaith: 

byth 

os na fydd hynny yn basibl 
e 

Welaismohon erioed o 

diolýýddfy ngwraig a mab yn iawn 

Yn y ddwy enghraifft gyntaf defnyddir erioed fcl archffurf oberwydd y ffaith mai un gair yn unig 

sydd yn S., sef (n)ever, feUy. gorgyffredinolir y defnydd o erioed. 

Safon LAvch 2 

Defnyddiwyd on deirgwaith yn Ile 'na ac ar ddwywaith yn Ile ymiaen: 

'na 

Bob hafnsiQadloniant o bob math o gw7npas y Ile 

Ma4SW peth aruH syn diddorol 

maqjýýymdeithas y Cymraeg yn Sydney 
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( 

ymlaen 

Dwi ddim yn cael y teled ruyrdydd'trwy'rnos 

gi4ybod mod i troi i teled( 

Gorgyffrediniad yw'r Swall cyntaf. tra bo'r ail yn rhyngieithol, yn ceisio trosglwyddo S. on Fr 

Gymraeg. 

Cysylltair: pryd1pan 

Defnyddiolr Gyrnraeg 

Dyma'r tair enghraiM or archffurf bon a Saf%, yd: 

pan 

yn IeWon hapus a iechus &nae'r Ilythyr hun yn cyrrvedd 

Roedd noson 1*, erddig ynaa Swerlhon nhw Guiness 

yna aros mewn Ilety wahanoG roedd on bwrw glaw. 

Safon Uwch la 

Ni nod%, yd unrhyw engbreifftiau 

Safon Uwch lb 

Un enghraiM yn unig a nodwyd 

Safon tlwch 2 

.:, ý. ' Ni chafwyd unrbyw enghreifftiau 

Cysylltair Arall 

Defnyddiolr Gyynraeg 

Dcfnyddiwyd nem yn Ile na beclair gwaith, ar yn He a/d dair gwaith, d yn He alna ddwywaith, a 

bod yn He nwi ddwywaith. 
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EngbreiMiau 

na 

doedd na ddim sinemAýjýneuadd efo Aw 

a 

person tua'r un oe& 

Safon Uwch la 

Camddcfayddi%%-yd nem bum gm, aith a disodloddfel 41ag ddwywaith. 

Safon Uwch lb 

Dcfnyddiwyd bod yn Ile maihaw bum Swaith: 

mai 

-Mifarm-niddimynmeddi4E)ityngnghanotyMoelwynsydyr.... 

mai 

Dyw, ed*yd San Cyfeillion y Ddoeelygredd orffatri oeddyn gyfrifol 

Ymddengys fod y dysg-*, yr byn wedi gorgyffrcdinoli'r defnydd o bod cr mwyn cyfieithu S. that. 

Safon Lhvch 2 

Disodlwyd ma0aw gan bod naw gwaith, a gan i dcirgwaith a chamddcfnyddiwyd na ddwywaith. 

EnghraiM 

taw 

maen rhaidddweu4qmaithyr Ysgol GynraddydidysgiL 

Cymal Enwol 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Disodl%-id bad gan ffurfiau ffurfdroMg y berfenw h%%mnw 18 o weithiau, ac y basai gan bod 

unwaith. 
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Enghraifft 

bod 

dwi'n crediG Bethan yn colli chi 

Sofon Uwch la 

Disodlwyd bod gan ei ffurflau ffm-fdrod&g 20 o weithiau, cymal i gan y gorffennol deirgwaith, a 

bod gan taw ddwywaith. 

Safon Uwch lb, ",, '' 

Diso, dlwyd bod gan ei ffurflau personol IIo weithiau a chymal i gan y gorffennol deirgwaith. 

Enghreifftiau 

bod 

roedd e wedi bod yn amlwýýid i mi ddysgu gyrru 

I ... gael 

Dw7nmedd4ýý4bwsproblemauarydechrau 

Safon Uwch 2 

Csýývyd 20 achos o ddisodli bod gan ci ffurfiau berfol a dau achos o ddisodli cymal i A'r 

gorffennol. 

EaghreiMiau ,. -ý 

eifod 

Rydw in meddw(ý'n lie heulog iawn 

i mi weld 

Roeddwn in siw(jýýE) ba rcud yn hedfan drosodd 

-. Ymddengys fod trosglwyddo o S. yn digwydd yma: 

I Mink it ly a very sunny place. 

was sure LLaw the Icite flying over. 
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Cymal Adferfol 

Defnyddio'i Gyrnraeg 

Camffurflwyd dau gymal ar 61 nes ex: 

iddi farw 
-; l nes 6r-w Dhi 

Safon Uwch la 

DefnyddiWYd býrf Yn'lle'cy'mal'i yn dilyn ar 61 deirgwaith, ers ddwywaith a tan unwaith. Cafwyd 

dau gymal i ar 61 pan yn ogystal. 

safon Lhvch lb 

Disodlwyd cymal i gan ferf orffennol yn dilyn ar 61 ddwywaith a cyn ac ers unwaith yr un. 

safon Uwch 2 

Disodlwyd Cymal i gan ferf wyth gwaith ar 61 tan ac unwaith yr un ar 61 cyn, nes. ar 61, a maen 

bwysig. 

Negydd 

Defnyddio'r GYmraeg 

Y broblem fwyaf oedd defayddio ffurf gadamhaol yn lie ffurf negyddol y ferf bod. defnyddiwyd 

roedd yn Ile doedd chwe gwaith a mae yn Ile dydy dair gwaith a mae yn He does ddwywaith. 

Eughreifftiau 

doedd 

y bs4, yd ddim yn iawn 

dydy 

, 
(9gwylaiuddimynrhyddrud 

Safon Lhvch la IA 

Defnyddiwyd roeddwn yn He doeddwn a rydw yn Ile dydw ddwywaith yr un. 
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Safon Uwch lb 

Disodlwyd nid gan nad saith gwaith a ni gan na bedair gwaith a defnyddiwyd mae .. ddim 

ddwywaith. 

EnghreiMiau 

Nid 
(ýd*yf yn sicr 

Ni I 
(ýDedraibawbffordioyrgwasanaethau 

does 

ddim ond un sy ddim yn gallu 

Gorgyffrediniadau ywr rhain i gyd. 

Safon Uwch 2 

Dyma'r camffurfiadau: 

rydw yn Ile dydw: chwe gwaith 

nad yn He nid. pum gwaith 

roedd yn He doedd. pwn gwaith 

nag yn Ile nad- tair gwaith 

a yn Ile na(d): dwywaith 

mae yn He dydy-. dwywaith 

na yn He ni: dwywaith 

Stad y Ferf 

Defnyddio'r Gymraeg 

Codwyd tair enghraifft o gamffurtio stad: 

codi 

5y'n 
Ejý- 

oddi with i ch penderfyn iad 
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cafodd .. ei 

<ýtoýeyrýailTa-w--ry- >gwneud 

yn cael ei 

Roedd y lliain (gnewid bob dydd 

Yn yr enghraifft gyntaf camffudiwyd y stad weithredol ac yn y ddwy olaf, y stad oddefol. 

Safon Uwch la 

Codwyd pum enghraifft o ddefnyddio -wyd yn Ile -odd, a phedair enghraifft o ddefnyddio -odd yn 

He -wyd. Mae'n amlwg felly ou bod wedi datblygu yn ffurfiau eiledol. 

Safon Uwch lb 

Cafwyd pedair eughraifft o ddefnyddio -wyd yn Ile -odd, ac un yr un o -odd yn Ile -wyd, -ai yn Ile 

-id, wedi bod yn yn Ile cael ei, a Maen dweud yn Ile Dywedir, ex: 

odd 

wyd Digwy49mwain ofiwdwy y bore yma 

Dywedir 
(ýod teithio yn ehangu'r meddwl 

id 

Ni ddýý rhaid 

Sefon Uwch 2 

Defnyddiwyd -wyd yn Ile -odd 13 o weithiau, -odd yn Ile -wyd deirgwaith, -id yn Ile -oi 

ddwywaith, ac yn yn Ile wedi7 ddwywaith. Mae 4d felly yn archffurf ar gyfer -id ac ai. 

Cyplad 

DefnyddiO'r GYmraeg 

Dymar ffurflau a gamddcfnyddiwyd fwyaf. 

nwe: 4 gwaith 

doedd. - 3 

oedd. - 3 
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roedd. 3 

dydy: 2 

bydd. 2 

nwen: 2 

roeddwn: 2 

sy: 2 

Safon Uwch la 

Disodlwyd roedd gan oedd chwe gwaith, oeddwn gan roedd)4, n bedair gwaith, ydych gan rydych 

deirgwaith, a mae gan oes ddwywaith. 

Safon Uwch lb 

Defnyddiwyd roeddwn saith gwaith ac r6n ddwywaith ar 61 pan a disodlwyd rvedd bum gwaith 

gan oedd ac oedd ddwywaith gan roedd. Ffurfjau eiledol, felly, yw oedd a roedd. 

Enghrcifftiau 

oeddwn ý- 

paýýn ifanc 

roedd 

ganfeddwi mai amyn nh(ýý)bai 

Safon Uwch 2 

Cadamhawyd oedd a roedd fel ffurfiau ciledol: camddefnyddiwyd oedd ddeudd. eng gwaith a roedd 

chwe gwaith. Yn ogystal, datblygodd oeddwn a roeddwn yn fNffiau eiledol gan ddisodli'i gilydd 

ddwywaith a phum gwaith yn y drefn honno. Yn olaf, defnyddiwyd mae yn Ile ydylyw ar 61 os ddwywaith. 

B6n Enw 

DefnyddiO'r GYmraeg 

Dymalr enghreifftiau a gafwyd: 
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casgl 
Giad 

cerddor 
Gýiaeth 

clyb 

au 

cogydd 
(ýes, 

gweith 
(2ýareddau 

gweithi 

gwely 

cynhor 

cystadiaeth 

Safon Uwch 1 

I 
Ni nodwyd unrhyw enghreifftiau. 

4 

Safon Uwch 2 
-'' j"- 

Disodlwyd Ilygr- gan Ilyfr- ddwywaith: 

Ir 
(: 

edd mewn afonydd leol 

Ilygr 

mae nhwn ei deimlo gan we4g)ddfel hwn, ar ystad tai mor agot 

Tybed ai ymyrraeth seinegoi dr enwau llyfr neu Hofrudd sydd yma? Dyma enghreifftiau eraill: 

adnewydd 

wedi profj mowr 

(ZM 
or oes Rufeinig 
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darlith 
(ýýý. 

yr oedolion ifanc mewn colegau 

Blend 

Defnyddiolr Gymraeg 

Dyma rai gwallau enghreifftiol: 

gM 

, "> i Cafodd(9 dartsferched ei gynnal 

neu 

Roedd yn chwarae 

tim dartsfe; ýhMýý 

fyw 

Safon'Uwch la 

Enghreifftiau unigol a gafwyd ex: 

edrych 

Dlwi'n cofj o hefy(ýý a rfenywod Ileol 

Safon LAvch lb 

-" ý- ýiý 'ý, 
]Engbreifftiau 

C. C: 

0ý 

fras 

Ilawer o iath(ý 

gan 

3 ý'r 
grwoynn*ys gymvr bws 

ystody 

03 

Mae'r rhain i gyd yn flendau oberwydd i ddau Ymadrodd gael. eu drysu gan greu blend ne%ydd, 

a ra ith ddnvg + ia ith fras > ia ith ddrwg. 
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Safon Lhvch 2 

Crawyd tair berf arddodiadol newydd: 

gweld + edrych ar > gweld ar 

g*ylio + edrych ar > gwylio ar 

cýywed + gwrando ar > cýywed ar. 

Geiriau Tebyg 

Defnyddiolr Gymraeg 

Codwyd 12 enghraifft o ddefnyddio (Iflawr yn Ile (Iflawer. Mae'r un broses yn gweithio Fr 

gwrtbwyneb, befyd, oherwydd codwyd dwy enghraifft o ddefnyddio lawer yn Ile lawn Geiriau craill a 

ddrysir weithiau yw newid a newydd, oes ac os a mae a mi. 

Safon Lhvch la 

Defnyddiwyd ffordd yn He ffivrdd ddwywaith a Ilawr yn He Ilawer ddwywaith. 

Safon Lhvch lb 

Defnyddiwyd a yn Ile d ddeg gwaith, i yn Ile 'i deirgwaith ac adra yn Ile gartref affordd yn Ile 

ffwrdd ddwywaith yr un. 

safon Lhvch 2 

Defnyddiwyd: 

in yn Ile in saith gwaith 

ir yn Ile Pr chwe gwaith 

arynllearbumgwaith 

,, arynRear/, Vrbumgwaith 

nwe'n yn Ile maen bum gwaith 

maen yn He maen bedair gwaith 
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pryd yn Ile adeglamser bedair gwaith 

a yn Ile d deirgwaitb 

cae yn Ile cau dcirgwaith 

na yn Ile 'na deirgwaith 

rhi f yn He nifer deirgwaith 

aeth yn Ile daeth ddwywaith 

gwaeth yn Ile gwaith ddwywaith 

"hin yn He hin ddwywaith 

mai yn Ile mae ddwywaith 

rhiw yn Ile rhyw ddwywaith. 

Idiom 

IT 

Defnyddio'r Gymraeg 

Pafwyd pedair ymgais gwallus i gyfleu S. in the evening a gyfieithir yn idiomatig i1r Gymraeg fel: 

yn yr hwyr, gydar hwyr, gydar nos, fin nos. Dyma ffuzfiau'r dysgwyr 

1. Yn yr noson 

2. Yn y noson 

3. yn yr noswaith 

Mae'r rhain i gyd, maen debyg, yn wallau rhyngieithol. Noder befyd ymgais i gyfleitbu S. at 

night. Yn Ile yn ystod y nos, liw nos cafwyd yn noson Ile yr hepgorir y fannod i gydymffurfio A strwythur yr 

idiom S. Rhýngieithol yw hwn hefyd. 

Safon Uwch la 

Nid oedd patrwm cyson Fr cnghrcifftiau. 
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Safon Uwch lb 

Dim ond un en&aifft a godwyd, sef defnyddio'r idiom S. bye, bye yn Ile da bo H, etc. 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd ar hyn o bryd gan ar y pryd ddwywaith. 

Terfyniad Berfenw 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Disodlwyd y terfyniad -u gan -i IIo weithiau, a chan -(i)o ddwywaith. Taflodwyd -o i roi -jo 
ddwywaith. Disodlwyd -io unwaith gan -u ac unwaith gan -iwch (hynny Yw. dcfnyddiwYd y gorchmynnol 

fel berfenw - gwrthwyneb y broses a amlinellwyd uchod). 

Engbraifft 

trejiti) 

safon Lhvch la 

Disodlwyd -i gan -u ddwywaith: 

i 

gweiße 

igyhoeýý 

Camffurfiwyd -u yn ei dro beed deirgwaith, ex: 

u 

y gwaith adeilate 

,I 

Sefon Uwch lb 

J 
Cafwyd cryn ddryswch rhwng -i ac -u oberwydd tebygrwydd ffonolegol. Disodlwyd u gan .1 naw 

gwaith ac gan -u chwe gwaith. 
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EnghreiMiau 

u 

hell@ 

cyfloA8 

Safon Uwch 2- 

Disodlodd -i ae -u ei gilydd 12 o weithiau'r un, taflodwyd -o ddwywaith i roi -io a disodlwyd -u 

ddwywaith gan -au. 

EngbreiMiau 

u 

gwastra 

bodE) 

Terfyniad Enw 

Defnyddio'r Gymraeg 

Disodlwyd y terfyniad -iaeth gan -fa, -edd gan -ed a -ydd gan -wr ddwywaith yr un, ex: 

iaeth 

cerddo 

edd 

amgylc 

weithg 

ydd 

arwei(D 

enn& aelod ysg rif 

safon Uwch la 

Nid oedd patrwm cyson ir gwallau 
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Safon Uwch lb 

En&eifftiau unigol a gafwyd. 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd y canlynol dcirgwaith yr un: 

-or gan -wr 

-ydd gan -wr 

-aeth gan -iaeth 

-eg gan -ig 

Disodlwyd y canlynol ddwywaith yr un: 

-edd gan -eb 

id gan -had 

-iad gan -iaith 

-aeth gan -iad 

-iaeth gan -aith 

Treiglad Meddal 

Defnyddio'r Gymraeg 

Disodlwyd y treiglad meddal gan dreiglad Haes 12 o weithiau a chan drciglad trwynol ddwywaith. 

yn ogystal, defnyddiwyd fNd angbywir ar y treiglad meddal chwe gwaith. 

safon Ltwch la 

Disodlwyd y treiglad meddal gan y treiglad Ilaes be"r gwaith, y treiglad trwynol unwaith a 

threiglad weddal dwbl unwaith. 
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Safon Uwch lb 

Disodlwyd y treiglad meddal chwe gwaith gan y treiglad trwynol, dair gwaitb gan y treiglad Ilaes 

a theirgwaith gan dreiglad meddal dwbl. - 

Enghreifftiau 

yn ol (gzngor 

9 

Diolch am y Ilythyr (ghoeddwyd 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd y treiglad meddal gan y treiglad Haes IIo weithiau, y treiglad trwynol chwc gwaith. 

gan dreiglad meddal dwbl ddwywaith, ac anwaith yr un gan dreiglad meddal cytsain arall a thrciglad caled. 

Treiglad Llaes - 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd 16 enghraifft o ddisodli'r treiglad Ilaes gan drei&d meddal, un enghraifft o ychwanegu'r 

treiglad Haes at y gysefin ac un enghraifft o ychwanegu cytsain ddidreiglad ar 61 y treiglad Haes. 

Engbreifftiau 

ch 
@gin 

ch 

torri OeXoes 

ph ý 
Aý; )thau 

Sa, fon Lfwch la 

f 

Disodlwyd y treiglad Haes bedair Swaith gan y treiglad meddal. 

Is Macr dysgwr yn dcfnyddio a yma i gynrychioli ei benywaidd. 

255 



Safon Uwch lb 

Disodlwyd y treiglad meddal IIo weithiau gan y treiglad meddal. Ffurflau eiledol, felly. yw'r 

trei&dau hyn yn y sampl bon gan y disodlwyd y treiglad meddal gan y treiglad Haes deirgwaith befyd. 

Enghreifftiau 

ch 

Yffin sydd wedi cael 
E) u 

th 

mwy no(; 
ýheulo'9 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd y treiglad Haes gan y treiglad meddal 28 o weithiau. Ffurfiau eiledol ydynt ya y sampi 

hon bcfyd, gan y disodlwyd y treiglad meddal gan y Haes IIo weithiau. 

Treiglad Trwynol p 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Yn yr astudiaeth beilot ymddangosai fod yna duedd bendant i gamffurflo'r Ilythyrcn bon ya fwy 

na'r ddwy arall, feHy, cmwyd categori ar wahän ar ei chyfer. Fodd bynnag, nid ategwyd y gyfnewidioldeb 

hon gan weddill sampl I)efnyddio'r Gymraeg'. Dymar unig enghraifft a godwyd: 

Mh 

yt@rfhaethjw, y. 

Sofon Lhych la 

Cadamhawyd natur gwaH Def. Gym. gan y ddwy enghraifft a godwyd, sef gollwog yr h yn y ffurf 

dreigledig: 

19 Fr na ddifflumir hcpgor treiglad Ilaes ar 81 y cysylltlir hwn ac craill yn wall. os dcfnyddir treiglad arall ar wahän J'r 
ilaes ar ei 81 ni ddiffinnir hyn fel gwaH ychwancgu ond yn hYtrach fel gwall camffwlio treiglad Ilaes, &an ci fod yn 
dangos fod y dysgw yn ymwybodol dr ffhith fod y cysylltair yn gallu ysbarduno tmiglad ond ni <vyr ba un sydd yn 
gywir. 
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I mh " -"-7 

fyQntyn 

fyýr)wf 

Safon Uwch lb 

. 11 
Mewn dwy enghraifft gollyngwyd yr h, ac yn y HaH disodlwyd mh gan In b. 

mh 

yn&b 

mh 

mh 
J&St 

Safon Uwch 2 

Disodlwyd mh bum gwaith gan m, ddwywaith gan nh, ac unwaith yr un gan b of. 

Mh 

yn(2ýýkin 

yng 
ýýdain 

" ynQdain 

" yn(j3ýin 

Mae gollwng h fel yn 1. yn nodwedd amlwg or lafar 

Ymddengysfod colli h yn nodivedd sydd yn graddol ymiedu trvy'r De, acfelly ni ellir bod 

yn sicr y bydd y sain yn digwydd yn ddi-ffael Ile y disgwylid ei chlywed. 

(Thomas a Thomas 1989., 43) 
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Treiglad Trwynol: c, t 

Defnyddio'r Gyrnraeg 

Cafwyd 15 o enghreifftiau o ddefnyddio ffurf angbywir ar y treiglad, 14 o ddisodli'r treiglad 

trwynol gan dreiglad meddal, pump o ychwanega ffurf angbyx%ir y treiglad at y cysefin, dwy o ddisodli'r 

treiglad gan dreiglad Haes, un enghraifft o ddisodfi gan h. ac un o ycbwanegu h at y cysefin. 

Safon Uwch la 

Cafwyd saith achos o ddisodli'r treiglad trwynol gan y treiglad meddaL a phum achos o 

ddefnyddio ffurf anghywir ar y treiglad trwynol: 

m 

Yn jjýkm i 

yn"m m 

safon Uwch lb 

Defnyddir ffmf anghywir ar y treiglad trwynol naw gwaith ali ddisodli gan y treiglad meddal chwe 

gwaith a'r treiglad Wes deirgwaith. 

Eughreifftiau 

ng 
)Gýersi 

ngh 

yn(@olypentref 

mh 

io 
. 

&n 

Mae'r ffurfiau treigledig m ac mh yn eiledol. 

Safon Uwch 2, 

Cafwyd 16 achos o ddefnyddio ffurf angbywir ar y treiglad trwynol, disodlwyd y treiglad trwynol 

gan y treiglad meddal deirgwaith a chafwyd un enghraifft 0 ragflaenu'r gyrcfin ag 'n. 

258 



Enghraifft 

ng 

j9wraig 

Camdrefnu 

Bannod 

Defnyddio'r Gymraeg 

Yr oedd bron pob engh, raifft yn perthyn ir ymadrodd enwol dibyanol (neu'r gcnidol). 

EngbreiMiau 

6-e: ýIpentreý 

Safon Uwch la 

Yr oedd pob enghraifft yn perthyn i'r ymadrodd cnwol dibynnol. 

Safon Uwch lb 

problemau gyda'r ymadrodd enwol dibynnol a Safwyd eto. 

safon Uwch 2 

Yr oedd pob enghraifft yn ymwneud A'r ymadrodd cnwol dibynnol ar wahAn i, r canlynol: 
Z-;? 

&yfyn 

Ansoddair 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd tair enghraifft o mini bws yn Ile bws mini a chafwyd tair cn&aifft o ddodi'r ansoddair 

goleddfol ar 61 enw pan ddyUd fod wedii ddodi di flacn. Enghraifft 0 gysoni yw bya. 
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Enghreifftiau 

fc-a 

r-eft 

F 
---k 

y 
rmwyd 

Ma uni 

umaýä 

Safon Uwch la 

Pedair enghraifft yn unig a gafwyd. 

EughrAifft 

fy ngweithrediad 

fiz 

Safon Uwch lb 

Cafwyd mini bws bedair gwaith. Cafwyd pedwar achos arall o gamleoli'r ansoddair o flaca yr cow 

a dau achos o roir ansoddair rhwng y meddianedig a'r meddiannwr mcwn ymadrodd enwol dibynnol. 

Safon Lhvch 2 

Cafwyd tairenghraifft oangen ndfawryn lie mawrangen a thaircngbraifft o gamicoli ansoddiar 

goleddfol o Men enw. 

Ymadrodd Enwol Dibynnol 

Defnyddio'r Gymraeg 

Dyma rai o'r cnghrcifftiau a gasglwyd: 

w nnis 

cwmioýýýý 
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Safon Uwch la 

Nid oedd patrwm cyson ir gwallau. 

Safon thvch lb 

Enghraifft 

CCYP 

Safon Uwch 2 

Engbraifft 

Arddodiad 

Defnyddiolr Grnraeg 

Camdrefnwyd yr arddodiaid i bedair gwaith agan ddwywaith: 

bydd y Cymro es*sj*auESa4lrior dysgu 

Gai i ofynýpawýlu- 
F- 

mael'r ty bach hyn:: 
ý)raeth 

ar y dnvs 

Mae 
fgwest; ýweithwyr 

hapus 

sofon Uwch la 

Un enghraifft yn unig a gafwyd: 

Mae'r heddlu yn gofyn 

ý; Z6rgoi 
ddefnyddior M4 

GweUr dylanwad S. yn glir yn bon: 

The police are asking drivers to avoid using the M4. 

261 



Safon Uwch lb 

. 
Cafwyd pum enghraiift o gamdrcfnu i, dwy o gamdrefnu o ac un yr un o gamdrefnu gan ac yn. 

EnghraiM 

Disgwyliwyjl pawlo gweld cor ysgol 

Safon Uwch 2 

Camdrefnwyd i bedair gwaith ac d unwaith. 

EnghreiMiau 

dach chin disgwyl 
ly 

plan; neud Swaith mwy diddorol 

Daethpwyd ýy CafarfZ ben 

Cymal ý-- 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd tipyn o ddryswch rhwng y frawddcg normal ac annormal yn y categori hwn. 

Enghrcifftiau 

Lfydý, bynny 
in cyfraniad at gronfar Eisteddfod 

Rydw in credu mai ydi 

5r 

Safon Uwch la 

Brawddegau normal ac annormal yn disodli'i gilydd a gafwyd. 
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Safon Uwch lb 

EnghraiM 

i draf4 auffat Cemýolýycamgorauirdrefý 

Safon LAvch 2 

Enghraifft 

Ymadrodd Enwol Arall / Berfenw (Ymadroddol) 

Defnyddio'r Gymraeg 

Cafwyd dwy enghraifft o roi ymadrodd enwol pendant ar 61 ffurf bersonol gan a dwy enghraifft o 

roi'r goddrych ar 61 y dibeniad. 

Sofon Uwch la 

EnghrciMiau 

triais il'r car 

Mae W bwysig ýyn fy nwm i 
ajjý) 

Cymdeithas ýAthrawonýg 

safon Uwch lb 

j EnghraiM 
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Safon Uwch 2 

EnghraiM 

Mi ofynnodd 

li 

m(ýnd allan efofo neithiwr 

Negyddu 

Defnyddio'r Gyynraeg 

Camdrefnwyd y gair ddim bedair gwaith. 

Sofon Uwch la 

Ni nodwyd unrbyw engbreifftiau 

Safon Uwch lb 

Dymar enghraifft a godwyd: 

awnawn 

fy ngwaith 

Gwall mewnieithol yw hwn. 

Sofon Uwch 2 

Ni nodwyd unrhyw enghmifftiau. 

Newid Rhwng y Ddau Arboliad 

Rhoddir sylw yn awr i newid ar ffurf canran a ddigwyddodd yng nghategoriau-f gw&Ilau rhwng y 

ddau arboliad. Os rbenair cyfanswm Zeiriau'SafOu UwcW A cbYfanswm geiiiau Dcfnyddior Gymracg', ccir 

y canlyniad: 87.260 + 39,528 2.207549. Yna, i ganfod y ziewid mewn canran ymhob catesori. dcfnyddir 

y fformiwla canlynol: 
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A=l 2.207549X Y 

2.207549X 
ý207549X 

100 1-0.452992Y 

x 

Fclly A= 100 - 45.299Y 

x 

Ile y mae A= newid mewn canran, 

X= cyfanswm gwallau T)cfnyddior Gymraeg' 

ac Y= Cyfanswm gwallau'Safon Uwch'. 

Mae Tabl 7.18 yn rhoir canlyniadau: 

DOSBARTFHAD NEWID AR FFURF CANRAN + NEU -% 

AMRYFUSEDDAU -20.24 

HEPWRPRIF 

GYFANSODDION 

-337" 

BERF -97.94 

ANSODDAIR/RHANGYNERLAD -36.58 

RHAGENWBLAEN&EWNOL -34,01 

ENW/RHAGENWARALL -14.44 

BERFENW -49.67 

YMADRODD 31.78 

ADFERF 10.01 

STAD ODDEFOL 0.00 

HEPGOR MORFFEMAu GRAMADFML 
-25.72 

FFURFDRO BERF 62.32 

EIRyN RIJAGFERFOL: A, Y, FEMI GE -48.95 
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YN BERFENWOL 
-53.05 

NODWR AGWEDDOL: HEDI 
-66.03 

TERFYNLAD LLUOSOG ENW 
-29.99 

BANNOD: Yl'nV! R 
-25.71 

ARDDODL4D 10.73 

IZRFYNLAD ARDDODLAD 0 -9.40 

ARDDODLAD A BANNOD 
-77.35 

GEIRYN TRAETBlADOL: YjV 
-49.24 

CYSYLLTAIR 40.93 

Y FERF BOD XI FFLJRFIAU 
-17.09 

ELFENENWOIJFERFENWOL 24.15 

ELFENENWOUFERFENWOL 24.15 

FFURFDRO ANSODDAIR 183.12 

HEPGORTREIGLAD 
-6.41 

TRUGLAD MEDDAL 
-7.59 

TREIGLAD LLAES/TRWYNOL 6.59 

YCHWANEGU HI LAFARLAD 46.56 

YCHWANEGU 
-18.19 

DYNODiDWBL 
-18.36 

BERF 
-80.18 

LLUOSOG ENW 
-54.70 

BANNOD 
-24.83 

ANSODDAIR 5.70 

E. NW/BERFENW 61.78 

Y FERF BOD 94.14 

YCHWANEGU SYML 
-18.16 

GEIRYN RHAGFERFOL: FE NEUAfl 
-9.40 

NODWR AGV; MDOL: YNIUWI 
-39.40 
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LLUOSOG 73.65 

BANNOD 
-18.06 

RHAGENW 
-30.54 

GWRTFIRYCH 

UNIONGYRCHOL 

-62.25 

ARDDODL4D 
-13.29 

BERF/BERFENW 35.90 

GEIRYNTRAETHLAWL. * YN 
-23.56 

ADFERF 
-48.23 

CYSYLLTAM 
-18.46' 

1 

TREIGLAD 
-18.32- 

TERFYNLAD 
-1.41 

FFURFDRO 20.80- 

CANffTM ADAU 
-14.16 

BERFEIRFAOL 
-52.85 

B6N 13ERF 273.72 

GORFFENNOL 
-48.23 

AMOHERFFAUH 
-50.62 

YMADRODD BERFOL 
-81.88 

CENEDL 55.72 

ENW 89.34 

NODWMD SENLANTEGOL: OF. D, RHYW 
-64.77 

LLUOSOG ENW 6.17 

BANNOD 
-11.46 

ANSODDAIR 13.25 

RHAGENW ATEGOL 
-57.53 

RHAGENW BLAEN 
-12.42 

RHAGENW ARALL 
-34.31 
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ARDDODLAD AC ANSODDAIR? *EDDIANNOL -69.80 

RHIFOLYN 
-89.13 

ARDDODLAD 
-35.81 

TERFYNIAD ARDDODLAD 16.48 

CYSTRAWEN FEDDIANNOL: WMI, CAELIBOD.. 

G YDA 

-79.057 

BERFENW 21.74 

DOSBARTH GRAMADEGOL 
-88.38 

GEIRYN 
-44.82 

ISFERF 10.0F 

RHIF 
-2.69 

YMADRODD ENWOL 
-4.37 

YMADRODD ADFERFOL ADFERF 
-81.88 

ADFERF 
-60.74 

CYSYLLTAIR: PRYD / PAN 50.00 

CYSYLLTAIR AP-4LL 
-0.34 

CYMAL ENWOL: AYAE, ROEDDIFOD 45.43 

CYMALADFERFOL 
-16.37 

NEOYDD 35.90 

STAD Y FERF 534.19 

CYPLAD 
-2.15 

136NENW 
-51.87 

BLEND 146.6T 

GEIRIAUTEBYG 
-17.87 

IDIOM 
-47.73 

TERFYNL4D BERFENW 

JERF YNL4DENW 

61.06 

78.68 

TREIGLAD MEDDAL 
-11.6T 
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TREIGLAD LLAES 13.25 

TREIGLADTRVrYNOLP 579.45 

TREIGLAD TRVrYNOL CAT -45.16 

CAMDREFNU -32.54 

BANNOD -30.31 

ANSODDAIR, YMADRODD ANSODDEHUOL -0.34 

GENIDOL -16.95 

ARDDODIAD -24.50 

CYMAL -53.88 

YMADRODD ENWOL, BERFENW (YMADRODDOL) 0.66 

NEGYDD -88.66 

Y SAMPL GYFAN -18.13 

Tabl 718: NeoidarFfurf Canran mevm Categorrau C"wllau Unigol 

Gellir gweld o hyn fod cryn dipyn o wallau wedi Ileihau mewn cauran. nifer wedi aros ar tuar un 

lefel a rhai eraill wedi cynyddu. Ymdrinnir yn awr Ar prosesau hyn fesul un. 

Y Gwaflau sydd yn Lleihau 

Mae Tabl 7.19 yn dangos y gwallau yn nbrefn y Heibad 0r cyflymaf Fr arafaf. Ar frig y tabl ceir 

I gwallau sydd ar fin diflannu tra ceir ar y gwaelod rai sydd yn gyndyn o wneud: 

AMRYFUSEDD PRIF 

GYFANSODDIONBERF 

-97.94 

cAWFURFIAD RmFoLYN -89.13 

CAMDREFNU NEGYDD -88.66 

C AN07URFIAE) DOSBARTH GRAMADEGOL -88.38 

CAmFFURFL4D YMADRODD ADFERFOL ADFERF -81.88 

CANgFURFIAI) YMADRODD BERFOL - 
-81.88 

_nGU 

=Dil IDWBLýBM Fý ý -HW ýHWA 
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CANffTURFIAD CYSTRAWEN FEDDIANNOUXED1, 

CAELIBOD.. GYDA 

-79.09 

AMRYFUSEDD MORFFEmAu GRAMADEGOL ARDDODIAD 

ABANNOD 

-77.35 

CAAWFUMAD ARDDODIAD A RRAGENW BLAEN -69.80 

AMRYFUSEDD MoRMMAU GRAMADEGOL NODWR 

AGVVEDDOL: HEDI 

-66.03 

CANgFURFIAI) NODWEDD SEMANTEOOL: OED, RHYW -64.77 

. yCHWANEGU SYML GWRTHRYCH 

UNIONGYRCHOL 

-62.25 

CAMFFURFIAD ADFERF -60.74 

CAMFFURFLAD RHAGENW ATEGOL -57.53 

YCHWANEGUDYNODIDWBLLLUOSOOENW -54.70 

CAMDREFNU cymAL -53.88 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL YN 

BERFENWOL 

-53.05 

CAWTURFIAD BERF ARALL -52.85 

CAWTUMAD B6N ENW -51.87 

CANffFURFIAD AMBERFFArM -50.62 

AMRYFUSEDD PRIF 

GYFANsODDIONBERFENW 

-49.67 

AMRYFUSEDD MORFFEMAu GRAMADEGOL GEIRYN 

TRAETHIADOL: YN 

-49.24 

AMRYMSEDD MORFFEMAu GRAMADEGOL GEIRYN 

RHAGFERFOL: FENEUMI 

-48.95 

CAA4FFLJRFIAD GORFFENNOL -48.23 

yCHwANEGU SymL ADFERF -48.23 

CAA4FFURFlAD IDIOM -47.7J3 
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CANgFURFIAD TREIGLAD TRWYNOL 
-45.16 

CAMFFURFIAD GEIRYN 
-44.82 

YCHWANEGU SYIVL NODWR AG'WEDDOL: YNIUEDI 
-39.40 

AMRYFLJSEDD PRIF 
-36.58 

GYFANSODDION ANSODDAIR/RHA? 4GYNERLAD 

CANIFFURFIAD ARDDODIAD 
-35.81 

CANUTURFIM) RHAGENW 
-34.31 

AMRYFUSEDD PRIF 
-34.01 

GYFANSODDION ANSODDAIR NEDDLANNOIIRHAGENW 

BLAEN/MEVINOL 

YCHWANEGU SYNEL RHAGENW 
-30.54 

CAMDREFN'UBANNOD 
-30.31 

AMRYFUSEDD MoRFFEmAu GRAMADEGOL TERFYNLAD 
-29.99 

LLUOSOG ENW 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL BANNOD: 
-25.71 

YIYRI! R 

ycHWANEGUDYNODiDWBLBANNOD 
-24.83 

CAMDREFNUARDDODL4D 
-24.50 

YCHWANEGU SYML GEIRYN TRAETRIADOL: YN 
-23.56 

yCHWANEGU SYML TREIGLAD 
-18.52 

YCHWANEGU SYML CYSYLLTAIR 
-18.46 

yCHwANEGU SYML BANNOD 
-18.06 

CAWTURFIAD GEIRIAU TEBYG 
-17.87 

AMRYFUSEDD MoRFFEmAu GRAMADEGOL Y FERF BOD 
-17.09 

Al FFURFIAU 

CAMDREFNTJ GENIDOL 
-16.95 

CANIFFURFIAD IS-GYMAL ADFERFOL 
-16.37 
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AMRYFUSEDD PRlF 

GYFANsODDIONENW/RHAGENW 

-14.44 

YCHWANEGU SYML ARDDODIAD -13.29 

CANTFURFIAI) RHAGENW BLAEN -12.42 

CANETURFIAD TREIGLAD MEDDAL -11.67 

CAN*-FURFIAD BANNOD -11.46 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL TERFYNIAD 

ARDDOD= 

-9.40 

YCHWANEGU SymL GEiRYN RHAGFERFoL: FE NEumi : 9.40 

AMRYFUSEDD TREIGLAD TREIGLAD MEDDAL -7.59' 

Tabl 7.19. - Gwallau syddyn Lleihau 

Mae'r dysgwyr ar fin meistroli'r citemau hyn neu ar y ffordd i wncud bynny. 

Y Gwallau Digyfnewid 

Ni chynhwyswyd gwallau a leihaodd o lai na 5% achos ni chredid fod y gwahaniaeth hwnnw yn 

ddigon arwyddocaol. Yn hytrach, ffurfiant ran o ail ddosbarthiad o wallau, sef y rhai a athosodd fwy neu 

I lain'ddigyfnewid (Tabl 7.20): 
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CANTFURFIAD YMADRODD ENWOL 
-4.37 

CAMFFURFL4JD RniF -2.69 

CAWFURFIAD cypLAD 
-2.15 

YCHWANEGU SymL TERmiAD 
-1.41 

CAMDREFNU ANsoDDAnz, YMADRODD ANSODDETRIOL 
-0.34 

CAN*TURFIAD cysyLLTAm ARALL 
-0.34 

AMRYFUSEDD PRIF 

GYFANSODDION STAD ODDEFOL 

0.00 

CAMDREFNU YMADRODD ENWOL, BERFENW 

(YMADRODDOL) 

0.66 

I Tabl 7.20. Gwallau Digpfiewid 

Mae'n bosibl fod gwallau yn y categorVau hyn sydd wedi ffosileiddio. 

Y Gwallau sydd ar Gynnydd 

Y dosbarthiad olaf ywr gwallau sydd wedi cynyddu, h. y., %Tth i ddysgwyr dderbyn a dadansoddi 

eitemau iaith newydd neu orfod defnyddio'u hiaith mewn cyd-destua newydd. Ceir yma gysoni rheolau 

newydd, strategaethau cyfathrebu, symleiddio. etc.: 

yCHWANEGU DyNoDi DwBL ANsoDDAiR 5.70 

CAAffTURFIADLLUOSOGENW 6.17 

AMRYMSEDD TREIGLAD TREIGLAD UAES/TRVrYNOL 
11 1 

6.59 

AMRyFUSEDD PRIF 

GYFANSODDION ADFERF 

10.01 

CANTFURFIM) ISFERF 10.01 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL ARDDODLAD 10.73 

CAMIFFURFLND ANSODDAIR 13.25 

c JAD =GLAD I I. A S rAM-FFU" 
-13.25 
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CANUTURFLAD TERFYNiAD ARDDoDiAD 16.48 

. 
YCHWANEGU SYNM DODIAID FFLWDROADOL 20.80 

CAA4FFUPJHAI) BERFENW (YMADRODDOL) 21.74 

; AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL ELFEN 

ENWOLIFERFENWOL 

24.15 

AMRYFUSEDD PRIF 

GYFANSODDION YMADRODD 

31.78 

CAA4FFIJRFIAD NEGYDD 35.90 

YCHWANEGU SymL BERF/BEmNw 35.90 

AMRYMSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL CYSYLLTAIR 40.93 

CAWTURFLAD cymAL ENwoL: m4E, RoF-DDIPoD 45.43 

AMRYFUSEDD TREiGLAD YCHWANEGU'H' I LAFARMD 46.56 

CAAAFFLTRFLAD CYSYLLTAIR: PRYD /PAN 50.00 

CAMFFIWIAD CENEDL 55.72 

CAAIFFURFIAD TERFYNIAD BERFENW 61.06 

yCHWANEGU DyNow DW13LENWIBERFFNW 61.78 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEOOL FFURFDRO 

BERF 

62.32 

yCHWANEGU SymL LLuosoG 73.65 

CAA*TURFIADTERFYNIADENW 78.68 

CANffFUP, FIADENW 89.34- 

YCHWANEGU DYNODI DWBL Y FERFROD 94.14 

CA, NIFFLJRFLAD BLEND 146.62 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL FFURFDRO 

ANSODDAIR 

CAMFFURFLADB6NBERF 

183.12 

273.72 

CAWFURFLAD STAD Y FERF 534.17 
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CAMFFURFIAD TREIGLAD TRWYNOL P 579.45 

Tabl 7 21: Y Gwallau sydd ar Qmnydd 

Maer tri thabi ucbod yn dangos yn eglur fod y strategaethau yn datblygun wahanol rbwng y dd%%y 

safon o fewn yr un eitem iaith. Mae tacsonomi categori ieithyddol yn rhoi gwallau pob eitem icithyddol at 

- ei gilydd beb ddangos amrywiadau yn y prosesau y tu mewn Fr eitem honno. Macr gwahaniaethau y tu 

i mewn i gategoriau'r fannod yn dangos byn: 

CAMDREFNUBANNOD -30.31 

AMRYFUSEDD MORFFEMAU GRAMADEGOL BANNOD: 

TITRPR 

-25.71 

YCHWANEGUDYNODIDVA3LBANNOD -24.93 

YCHWANEGP SYML BANNOD -18.06 

cANffTURFIAD 13ANNOD -11.46 

Tabll Z 22. Cyfraddau Gwahanolyn Lleihad Gwallau'r Fannod 

Tacsonomi Categod leithyddot 

Cyflwynir isod dacsonomi categori ieithyddol yn ategiad Fr tacsonomi uchod. Mac byn yo arfer 

gyffrcdin9'fcI y dywed Dulay, Buil a Krashcn (1982: 147): 

Many researrhers use the linguistic category taxonomy as a reporting tool which 

"ýrganizes the errors they have collected Although some use it as the only classification 

scheme offered, many use it to add to the description of errors provided by other 

taxonomies. 
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-. 'ý 't, 
-ý ". ý 

Categod 
'ý " i. -. , "'. - 
ý----Je, ýýhyddol - 

Nifer o Wallau 

-Def Gym. 

Nifer o Wallau 

Safon Uwch 

Newid yn y 

Canran % 

1Y Ferf Syml 230 406 -20.04 

Bonau Bcrfol 12 99 273.7T 

Y- Gorffennol 42 48 -48.23 

YrAmberffaith 89 97 -50.63 

2 Yr Ymadrodd Berfol 301 404 -39.20 

Ygeirynnam herfol 75 116 -29.94 

Pcnwyr Agwedd 198 221 -49.44 

3 Yr Ymadrodd Enwol 1061 2317 -1.08 

Ffurflaýs Uuosog enwau 112 233 -5.76 

YFanWod 404 681 -23.9T- 

YrAnýoýdair 93 22- 3 8.62 

y rhagcnwau blaen 102 177 -21.39 

lw 3 2 -69.80 

YRhifeiriam 25 
-89.13" 

ymadroddion Enwol 

dibynnol 

4 Arddodiaid 

12 

569 

22 

1019 

-16.95 

-18.88 

Arddodiaid rhcdiadol 15 32 -3.36 

gan yn cyflwyno 

meddiannwr byw 

13 6 -79.09 
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5Y Frawddeg 711 1279 -18.51 

yn traethiadol 214 277 -41.37' 

Yr A dfe rfo 1 69 71 -53.39 

CysyUteiriau 67 102 -31.04 

Y Cymal En"I 19 61 45.43 

YCymalAdferfol 13 24 -16.37 

Negyddu 25 64 i5.9: T 

Ffurfiau gwithredol a 4 43 386.97 

goddefol 

Ffurflam cyfochrog hod 172 422 11.14' 

6 Morffoleg 304 569 -15.21 

Ygair (geirfa) 207 279 -39.16 

Dodiaid gcirfaol 97 291 35.90 

7 4qyfýewid Cytseiniol 1557 3070 -10.68' 

Treijlo 1539 3015 -11.26 

y treiglad meddal 
1459 2869 -10.92' 

y tr#gli4 Uaes 23 68 33.93 

y treiglad trwynol 56 78 -36.90 

Rhagddodi<h> 
18 55 38.41 

Tabl 7.23: Tacsonomi Categod leithyddol 

Dyma a ddywed Dulay, Burt a Krasben (1982: 138) am ddibenion dadansoddi Swallau: 
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Studiing leamerserrors serves two nwjor purposes: (1) it provides data from 

which inferences about-the nature of the languge leaming process can be made; and (2) 

it indicates to teachers and curriculwn developers which part of the target language 

students have most difficulty producing correctly and which error types detract most from 

a learner's ability to communicate effectively. 

Mae tacsonomi categori ieithyddol yn addas i ddatblygu c-ATicwlwm neu facs Ilafur adeilcddol yn 

seiliedig ar anhawster yr eitemau ieithyddol. Dyfynnir Dulay, Burt a Krashen (1982: 147) unwaith eto: 

Curriculum developers have long used linguistic category taxonomies to 

organize language lessons in student textbooks and workbooks. While second language 

textbooks are increasingly organized according to content topic, such as renting an 

apartment or going to market, many are still organized according to linguistic category. 

Such materials permit teachers and students tofeel that they have covered 

certain aspects of the language in their classes. They also allow users tofind easily those 

parts of the language they are most interested in studying or teaching. 

Mae'r newid yng nghanrannau'r gwallau o Ddef Gym i Safon Uwch yn awgqmu, efallai. faint o 

anhawster y mae dysSwyr wedil gael i ddysgu rhyw eitem arbennig yn ystod ei gwrs Safon Uwch. Os 

dymunir Myn maes Ilafur adeileddol wrth ddysgu Safon Uwch, gellir Ilanio. felly, gwricwlwm yn sciliedig 

ar rai neu ar bob un or categorfau uchod. Byddai cwricwlwm cynhwysfawr yn dechrau gyda'r categod y 

mae'r dysgwr yn cael yr anhawster Ileiaf yn ei ddysgu yn edrych fel byn: 

4 

Categori leithyddol Nifer o Wallau 

Safon Uwch 

Newid yn y Canran 

% 

1 Yr Ymadrodd Berfol 404 -39.20 

Penwyr Agwedd 221 -49.44 
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Y gcir)mnau bcrfol 116 -29.94 

2Y Fcrf Syml 406 -20.04 

Yr Amhcrffaith 97 -50.63 
1 

Y Gorffcnnol 48 -48.23 

Bonau Bcrfol 99 273.72 

3 Arddodiaid 1019 -18.88 

gan yn cyfl%)mo mcdkiiann%T byw 6 -79.09 

Arddodiaid rhediadol 32 -3.36 

4Y Frawddeg 1279 -18.51 

Yr Adfctfol 71 -53.39 

.M tracthiadol 277 -41.37 

CM11tciriau 102 -31.04 

Y Cýmml Adfcrfol 24 -16.37 

Ffurfiau c)fochrog bod 422 11.14 

Negyddu 64 15.97 

Y CýmW Enwol 61 45.43 

Ffurfi3u g%vithrcdol a goddcfol 43 386.97 

5 Morffolcg 569 -1&21 

Y pir 278 -39.16 

PTidgcirbol 

1-9 

- 33.90 
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6 C)-fnewid Cytseiniol 3070 -10.68 

Trciglo 3015 -11.26 

" trciglad trwynol 78 -36.90 

" trciglad meddal 
2869 -10.92 

" trciglad Ilacs 68 33.93 

Rhagddodi<h> 55 38.41 

7 Yr Ymadrodd Enwol 2317 -1.08 

Y Rhifciriau 
6 -89.13 

' ,w 2 -69.80 

" Fannod 
681 -23.64 

" rhagenwau blaen 177 -21.39 

Ymadroddion Enwol dibynnol 22 -16.95 

Ffielau Iluosog enwau 
233 -5.76 

Yr Ansoddair 223 8.62 

Tabt Z 24: Cwecwlwm Adeileddol ar gyfer Safon Uwch 

, -, Ar y Haw arall, geffir seilior cwricwlwm ar yr is-gategorYau yn unig. Byddai byn yn rhoir 

cwricwlwm a ganlyn: 

Categori leithyddol Nifer o Wallau Newid yn y Canran 

Safon Uwch % 

Y Rhifciriau 6 -89.13 
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gan yn cyflA)mo meddiannin byw 6 -79.09 

lw 2 -69.80 

Yr Adfcrfol 71 -53.39 

Yr Amherffaith 97 -50.63 

Pcnwyr Agwedd 221 -49.44 

Y Gorffennol 48 -48.23 

yr traethiadol 277 -41.37 

" gair 278 -39.16 

" trciglad trwynol 78 -36.90 

Cysyfltciriau 102 -31.04 

" gcirynnau berfol 116 -29.94 

" Fannod 681 -23.64 

Y rhagcnwau blaen 177 -21.39 

Ymadroddion Enwol dibynnol 22 -16.95 

" Cyml Adfcrfol 24 -16.37 

" treiglad meddal 2869 -10.92 

Ffurfiau Ilwsog enwau 233 -5.76 

Arddodiaid rhediadol 32 -3.36 
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Yr Ansoddair 223 8.62 

Ffurfiau c)fochrog bod 422 11.14 

Ncgyddu 64 15.97 

Y treiglad Haes . 68 33.93 

Dodiaid geirfaol 291 35.90 

Rhagddodi <h> 55 38.41 

Y Cynml Enwol 61 45.43 

Bonau Berfol 99 273.72 

Ffurflau gweithredol a goddcfol 43 386.97 

Tabl 7.25: C%7icwlwm Safon Uwch yn Seiliedig ar Is-gategortau leithyddol 

Yr oedd Corder (1973: 268) yn credu ei bod yn bosibl fod dysgwyr yn dilyn maes Ilafur me%mol a 

bod dadansoddiad o'u gwallau yn gallu ei ddatgelu. Felly, efaHai y ceir yma gipolwg ar y drefn gaffael 

naturiol bon rhwng y Man arboliad, os ywr fath beth yn bod. 

Cwricwlwm posibl arall fyddai un yn seiliedig ar fynycbder y gwallau: 
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1557 1 Cvfnewid Cytseiniol 1 Cyfnewid Cytseiniol 

1539 
Treiglo Treiglo 

" treiglad meddal 
1459 Y treiglad meddal 

" treiglad trwynol 
56 Y treiglad tmynol 

" treiglad Ilaes 23 Y treiglad Haes 

Rhagddodi<h> 18 Rhagddodi<h> 

2 Yr Ymadrodd Enwol 1061 2 Yr Ymadrodd Enwol 

Y Fannod 404 Y Fannod 

Ffurfiau Iluosog enwau 
112 Ffurfiau Iluosog enwau 

Y rhagenwau blaen 102 Yr Ansoddair 

Yr Ansoddair 93 Y rhagcn%%, au blacn 

Y Rhifeiriau 25 Ymadroddion Enwol 

djbynnol 

vnindroddion Enwol 12 Y Rhifeiriau 

dibv, nnol 

lw 

3070 

691 

233 

223 

177 

22 

6 

2 
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3Y Frawddeg 711 3Y Frawddeg 1279 

.......... . 
yn traethiadol 

........ ........ 214 Ffurfiau cyfochrog bod 

Ffurflau cyfochrog bod 172 
yn tracthiadol 

-- ------------- 277 

Yr Adferfol 69 Cysylltcitiau 102 

Cysyllteiriau 67 Yr Adfcrfol 71 

Negyddu 25 Negyddu 64 

Y C)mW Enwol 19, Y Cymal Enwol 61 

Y Cymal Adfcrfol 13 Ffurflau gweithredol a 
.... ........ ....... 43 

goddcfol 

Ffurfiau gweithredol a 
4Y Cymal Adferfol 24 

goddefol 

4 Arddodiaid 
............ .... . ......... . ..... 569 4 Arddodiaid 10 

--- ----- Arddodiaid rhediadol -- ---- 15 Arddodiaid thediadol 32 

gan yn cyflwyno 13 gan yn cyflvyno 6 

meddiannwr byw meddiannwr byw 

5 Morffoleg 304 5 Morffoleg 569 

Y gair (geirfa) 207 Dodiaid geirfaol 291 

Dodiaid gcirfaol 97 Y gair 278 

6 Yr Ymadrodd Berfol 6Y Fcrf Syml 406 

pcnwyr Agwedd 198 Bonau Berfol 99 
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Y geirynnau bcrfol 1 75 1 Yr Amherffaith 
-iýl 

7V Ferf Syml 23 0 Y Gorffennol 48 

Yr Amherffaith 89 7 Yr Ymadrodd Berfol 404 

Y Gorffennol 42 Penwyr Agwedd 221 

Bonau Berfol 12 Y geirynnau berfol 116 

ywyrhder Gwallau Tabl 7 26., Cw7icwlwm Def Gym. a Safon Uwch. ýw Seiliedig ar F 

Defnydd Ymatferol o Ddadansoddi Gwallau 

Dyma a gredai Corder (1973: 265) am ddefaydd ymarferol dadansoddi gwallau: 

The most obvious practical use of the analysis of errors is to the teacher. Errors 

provide feedback, they tell the teacher something about the effectiveness of his teaching 

materials and his teaching techniques, and show him what parts of the syllabus he has 

been following have been inadequately learned or taught and needfurther attention. They 

enable him to decide whether he can move on to the next item on the syllabus or whether 

he must devote more time to the item he has been working on. This is the day-to-day value 

of errors. But in temu of broader planning and with anew group of learners they provide 

the information for designing a remedial syllabus or a programme of re-teaching. 

Fodd bynnag, gyda threigl y blynyddoedd, teimlid fod syniadau ynglqn ag ymarferoldeb tebyg ir 

rbain yn rby optimistaidd a braidd yn ysgubol: 

,. 
Interlanguage theory is an intennediate-level theory, concemed with describing 

a limited range ofsecond-language phenomena. 77jese include the question of 

systeinaticity and variability in the perfomiance of language learners, the question of how 

the emerging system develops and the role of transferfrom thefirst language in this 

process. In contrast to Krashen's theory, Intertanguage theory has had a relatively minor 

impact on pedagogy. Researcher; have been primarily interested in describing learners' 

systems and little attention has been given to pedagogical concerns. 

285 



ýII This 'bottom-up'strategy requires careful attention to the limitations of one's 

data base. This has not always been the case and the early research in particular 

produced generalizations and post hoc explanations that were premature. As more data 

accumulated, the claims derivedfrom the morpheme studies and error analysis had to be 

revised and qualified. Subsequent research has stayed closer to the data. 

(McLaughlin, 1987.80) 

Yn ychwanegol at hyn, dyma farn Bartram a Walton (1991: 94-95) yughylch gwaith cyfadferol, a 

gymeradwywyd gan Corder ryw ugain mlynedd ynghynt: 

There is no such thing as remedial work... The word 'remedial'suggestsfailure. It 

suggests that students who cannot put language to use immediately need special 

treatment. This is not usually true: they need the same treatment, just more of it. 

Eithr. diddorol yw canfod eu bod o blaid rbywbeth arall cysylltiedig a gymeradwyd gan Corder, 

sef, aflddysgu: 

The clear implication is that everything must be re-taught and re-visited, not just 

the elements'which come up as 'mistakes'in class. All language learning is based on 

continual exposure, hypothesizing and, even with the correct hypotheses, testing and 

reinforcing the ideas behind them 

(Bartram I Walton, 1991: 97) 

Sylwcb, fodd bynnag, Ile yr angbytunant: tra cymeradwyai Corder lunio rhaglen ailddysgu yn 

sciliedig ar wallau'r dysgwyr yn unig, mae Bartram a Walton o blaid ailddysgu'r maes Ilafur cyfan 

Eto i gyd, cfallai fod gan ddadansoddi gwallau r6l bellach i'w chwarae yn y dosbarth ail-iaith %%Tth 

i ddysgu gramadeg ddcchrau adennill tir. Am flynyddocdd mae dysgu gramadcg wedi bod yn csgymun 

mewn Ilawcr o gyrsiau a seilir ar y Dull Cyfathrebol. Dengys Metcalfe, I. Aurillard a Mason (1995) fod 

defnyddio! r Dull Cyfathrebol i ddysgu Ffrangeg mewn dosbarthiadau TGAU yn y Dcyrnas Unedig wedi 

arwain at wclliant mewn rhuglder Ilafar ar draul cywirdeb, yn arbennig cywirdeb y ferf ysgrifcnedig. 

Gwnint hynny trwy gyferbynnu adroddiadau arbolwyr TAG 1969-73 ag adroddiadau TGAU 1989-1992. 
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Cynigiant yn ateb ddull'codi ym%%-ybyddiaeth'o ramadeg a gryb%yll%%yd gan Rutberford (1987) a ddiffinnir 

ganddo fel: 

the drawing of the leamer's attention tojeatures of the target language. 

Yn 61 Cook (1991: 28): 

Thisfunctions as an aid to help the students avoid some of the pitfalls rather 

than an end in itself, 

Wrth gwrs, yn y bennod hon, ceir disgrifiad manwl or trapiau ieithyddol byn y deuir ar eu traws 

mcwn dosbarthiadau Dcf. Gym. a Safon Uwch. Felly, yn ganlyniad Fr dadansoddiad hwn gellir awgrymu 

cwricwlwm adeileddol ar gyfer y ti%%Ioriaid sydd yn defnyddio'r dulliau traddodiadol a seilir ar ramadeg, 

fel, y DuWau Gramadeg Cyfieithu, Clywlafar a Chlyweled. a gellir awgrymu pa nodweddion anodd or 
t 

Gymraeg y dylid codi ymwybyddiaeth ohonynt ar gyfer y tiwtoriaid sydd yn defnyddio'r Dulliau Sefyllfaol 

a Cbyfathrebol. 

Aflwedd Gywiro Gymraeg (Cywidadur Cymraeg) 

Yn 2.1.11, nodwyd sut yr oedd Rosengmnt (1985) wedi dyfeisio Allwedd Gy%iro Myfyriwr yn 

! seiliedig ar ei dadansoddiad hi o wallaul myfyrwyr. Yr oedd ei myfyrwyr, wedyn, yn defnyddio'r Allwedd 

bon Vw cywirou hunain wrtb olygu'u gwaith ysgrifcnedig. Byddain hawdd Hunio Cywiriadur pymtheg 

pwynt tebyg ar gyfer y ddwy safon o ddysgwyr yn seiliedig ar ganlyniadau'r dadansoddiad hwn: 

'F 
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Cywjnadur De fnyddior Gymraeg 

1. 
. 

Amherffaith: Fel arfer mif*ynheuais' i eistedd yn yr hauL Fel arfer roeddwn VA mwynhau eistedd 

I yn yr hauL 

2. FelMi. -2Fyddrhaidinigasglu'rpres. Mifyddrhaidinigasglu'rpres. 

3. Ynoflaenberf. -Fefasmni"hoffs-FefaswninhoA 

4. Lluosog: YstafellaiA Ystafelloedd. 

15. YlYrlr. - Sut ntae, 5 hwyl ers talwm? Sut maer hwyl ers talwm? 

16. Ansoddair (Gair sy'a Disgrifio): Mini6 bws. Bws mint. 

1 7. Rhagenw: Rwynsi)ýr7bodching*ybodyproblemaiLRwynyi-*^reichbodchingwybody 

problemau. 

18. ' Arddodiaid: Rydyn ninfodlon g"w"neud bwyd amsy plan't. Rydyn ni'n fodion gwneud bwyd Vr plant. 

19. YnoflaenAnsoddairlEnw: Mae9wellgynnonnideithiomewncar. Maenwellgynnonnidelthio 

I mewn car. I 

110. Adferf. - Yflwyddyn ddiwethajlý Y Ilynedd. 

111. Cysylltair. Doeddnaddimsinemaneullneuaddgydanhw. Doeddnaddimsinemananeuaddgydal 

Inhw. 

112. Bod. -Achos'2y'bwydy-nfendigedig. Achos body h"dynfendigedig. 

13. Diwedd Gair. Gwahoddull. Gwahodd. 114. 

Treiglad Meddal: Mae 'na 1411awer o ddewis. Mae 'na lawer o ddewis. 

15. Treiglad Trwynol: Ym 15Moithaethwy. Ym mhorthaethwy. 

Tabl Z27. - Cy%iriadur 7)efnyddio 'r Gymraeg I 
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Cywidadur Safon Uwch 

11. BOn Berf. Cynhal*yd' cyfarfod. Cynhaliwyd cyfarfod. 

12. Amh'er'ffaith: Mi aethon 2 ni i Sbaen neu'r Eidal yn amL Roodden nin mynd i Sbaen neu'r Eidal yn 

I aml. 
13. 

FelMi: 3Wnesifethueto. Miwnesifethueto. 

14. Yn o flaen Berf. Bydden nhw4 rhoi. Bydden nhwn rho!. 

IS. Lluosog: Fferyniauý Ffermydd 

6. YlYnOr. - Mae 6 ardal hon yn gwbi Gymraeg. Mae'r ardal hon yn gwbl Gymraeg. 

17. Ansoddair (Gair syn Disgriflo): Nos Lun ddiweddarý Nos Lunddiwethaf. 

18. Rhagenw Blaen: Er 8bod nhwn newid. Er cm bod nhwn newid. 

19. Arddodiaid: Yn" rhyw w1ad boeth Mewn rhyw wlad boeth. 

110. Yn o flaen ansoddair / enw: Maen nhwlo gul a throellog. Maen nhwn gul a throellog. 

111. Cysylitair. DywedwydbodllyllygreddoeddyngyfrifoLDywedwydtaw'rllygreddoeddyngyfr(foL 

112. Bod: Oedd t2 pawbyn cytunoeforcynllun. Roeddpawbyn cytuno eforcynllun. 

113. Diwedd Gair. LlyChWelodd hyderUS13 pr genedl. Dychwelodd hyder Vr genedL 

114. Treiglad Meddal: Dywedodd l4bod croeso i bawb. Dywedoddfod croeso I bawb. 

15. Treiglad Trwynol: Fy mlentyn'5. Fy mhlentyn. 

Tabi 7.28: CýýriadurSafon Uwch' 

Awpymiadau yn unig a roddwyd ar ddiwedd y bennod bon, oberwydd fel y dywed McLaughlin 

(1987: 165): 
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At this point, research and theory cannot act as a source ofprescriptions about 

teaching procedures. There are still too many gaps in our knowledge, especially of 

individual difference variables and socialfactors that play important roles in classroom 

practice. This is not to deny the potential relevance of theory and research for second- 

language teaching. Ultimately, teaching benefits by sound understanding of the 

processes involved in second-language learning. 

I-ý -P 
Gobeithir, felly, y bydd y dadansoddiad hwn o ryw gymorth i diwtoriaid Cymraeg i oedolion. 
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Pennod8 

Awgrymiadau ar gyfer Ymchwil Bellach 

8.1 Gwerthuso Gwallau Ysgrifenedig 

Yn y dadansoddiad bwn ceir astudiaeth o amlder gwallau. Ni werthusir gwallau yn 61 eu 

pwysigrwydd. Felly, argymbellir y dylid gwerthuso holl wallau'r dadansoddiad bwn yn 61 y dull a 

ddefnyddiwyd gan Davies (1983). 

8.2 Gwallau Cydrannau Eraill 

Yn yr astudiaeth hon cyflwynwyd tacsonomi o wallau gcirfaol a gramadegol Cymzaeg 

ysgnfenedig dysgwyr o oedolion. Gellir, wrth gwrs, ddadansoddi cydrannau eraiH: 

Swallau mecanyddol 

9 gwallau atalnodiad 

o gwallau orgraffyddol 

gwaHau ffonograWig 

SwaHau morffoffonemaidd 

8.2.1 Gwallau Morffoffonemaidd 

Gellir gwneud dadansoddiad o sut y mae'r ffurfiau canlynol yn disodli'i gilydd: 

a, ac 

d, ag 
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gyda, gydag 

tua, tuag 

Y, yr, 'r 

yn, yng, ym 

PUMP, PUM 

chwech, chwe 

deg, deng 

cant, can 

8.3 Tacsonomlau Eraill 

Byddai hefyd yn bosibl Ilunio tacsononiYau craill, sef. 

Tacsonomi Cymbarol 

Tacsonomi Effaith Gyfathrebol 

Gweler Pennod 5 am ddisgtifiad manwl ohonynt. 

8.4 Sgiliau laith Eraill 

Dangosodd Rosengmnt (1987) fod cryn debygrwydd rbwng gwallau Ilafair ac ysgrifenedig dysgwyr 

Rwsieg, ond nododd Powell (1987) fod ambell wahaniaeth rhwng gwallau Ilafar ac ysgrifencdig Plant 

cynmdd Cymraeg. Gyda'r pwyslais mawr sydd ar y sgll Ilafar yn y ddau arboliad. byddain Ilesol pe gwncid 

dadansoddiad o wallau Ilafar dysgwyr o oedolion. 

0 safbwynt y sgiliau goddefol: darlIen, gwrando a gwylio. a deall byddai'n bosibl gwneud 

dadansoddiad o wallau deongliadol. 
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8.5 Dirywiad ym Mhoblogrwydd Dadansoddi Gwallau 

Mewn unrhy%%, waith sydd yn awgrymu ymchm, il beilach ar ddadansoddi gm-allau, er lepAch 

byddai'n rhaid cyfeirio at y dirywiad sydd wedi dig%%ydd yn y mudiad dadansoddi gwallau dros y pynithcnp 

mlynedd di wethaf. Gelfir gweld y diryN%iad hwn yn glir o Dabl 8.1: 

Dadansoddiad Gwallau 1970-1990 

Ffigur8. ]: I'NiferoCýviioeddiadauarDdadansoddi Gwallau 1970-90 (vn 6ISpillpier I 19911) 

Gwelir o'r tabl fod diddordeb yn y pwnc wedi cynyddu'n raddol yn ysi(xi y saithdcpmu ilc,, 

cyffaedd ei anterth yn 1980 ond wedyn dirywio rbyA' 90% erhyn y nawdegau. Mae McLaughlin (I ImT ol)) 

yn cynnig esboniad am y dirywiad bwn mewn diddorbeb ym macs I)adans(xidi Gwallau: 
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Rather than jacusingan thefirst language or the target language, researchers 

working in the interlanguage framework began to develop data-analytic procedures that 

would yield information about the dynamic qualities of language change that made the 

interlanguage a unique system, both similar to and differentfrom thefirst and target 

languages. Such approaches represented a reaction to the ýproduct'orientation of 

morpheme studies and error analysis, and thefeeling, that a more ýprocess'oriented 

approach was needed. This process orientation became more pronounced as 

Interlanguage theory developed in the late 1970s and 1980s. 

ý-I Pam, feHy, y gwneir dadansoddiad o wallau dysgwyr y Gym-raeg yn a%%T? Ceir yr atcb gan Pdry- 

Woodley (1991): 
-, I 

Although error analysis isfast going out offashion in some quarters, it is still 

practised, in its narrowform, particularly in foreign language contexts other than EFL 

Gan fod cymaint o ymchwil ieithyddol gymwysedig yn cael ei pmeud ar S-20. mae'n anochcl y 

byddai ieithoedd, hyd yn oed rhai cryf fel y Ffrangeg, yn ei chael hin anodd cydgerdded A'r datblygiadau 

diweddaraf. Cymaint yn anos, felly, yw i iaith fach leiafrifol fel y Gymzaeg, ac mae bron yn anochel y 

byddai hi mewn sefyllfa barbaol o geisio cau'r bwlch mewn ymchwil ieithyddol sydd rhyngddi &'r iaith 

fawr y maen gorfod rhannu'i thiriogaeth genedlaethol A hi. Tystiolaeth o byn, hwyrach, yw fod dadansoddi 

gwallau wedi cyrraedd ei anterth o safbwynt nifer y cyboeddiadau me%%m termau byd-cang yn yr %, ythdcgau 

cynnar, rbyw bymtheng mlynedd cyn cyflwynor astudiaeth bresennol bon. Fodd byanag. dylem anclu at y 

nod nid yn unig o Sau'r bwlch hwn, ond hefyd arloesi mewn ymchwil icithyddol gymwysedig. Mae angcn 

hyn er Iles yr iaith ei hun. Byddai creu rbyw fath o fforwm megis sefydliad ieithyddiaeth ccnedlacthol fcl 

sydd yn bodoli yn lwerddon yn gam yn y cyfeiriad iawn. 

20 yr oedd 38.18% dr holl gyhooddiadau ar ddadansoddi Swallau hyd at 1990 wedi bod ar yr laith Saesnel, sef mwy 
nag ar unrhyw iaith arall. Yr icithoedd nesaf at y S. oedd yr Almacncg gyda 22.42% ir Ffrangcg tyda 16.19% o'r 
holl gyhoeddiadau. Felly, mae'r tair iaith hyn yn cynrycWoli tros dri chwaztcr dr holl lenyddiacth ar y macs a 
chyhoeddwyd cymaint ar S. ag ar Almacncg a Ffrangeg gydai gilydd. Mewn cymhariaeth yr ocdd y CymracS yn 
cynrychioli 0.07% or Henyddiaeth ond ceid tair gwaith cymaint o gyhoeddiadau ar Occitaneg a dros ddwywaith 
cymaint ar Reto-romaneg, W dwy, fel y Gynuacg, yn icithoedd Uciafrifol yng Ngorilcwin Ewrop. Sciliwyd y 
fflgmu hyn ar Spillner (1991). 
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B. 6 Ffurfiau Newydd o Ddadansoddi Gwallau 

Er mwyn adfywio diddordeb mewn dadansoddi gwallau yng ngoleuni datblygiadau fel pragmateg 

ae ieithYddiaeth disgwrs, esgorwyd yn ddiweddar ar ddulliau newydd, sef dadansoddi gwallau pragmataidd 

a gwallau disgwrs a hwyrach, fod yma bosibiliadau ar gyfer ymestyn yr ymch%il ar wallau dysgwyr yn y 

dyfodol. Yn y dadansoddiad presennol, ymdriniwyd A lefel y frawddeg: gallasent fod yn gasgliad o 

frawddegau hollol ddi-gyswllt. Cyd-ddigwyddiad oedd eu bod yn ffurfio testun changach. Fodd bynnag, 

mewn dadansoddiad o waHau disgwrs ymdrinair är testun fel uned gyfan a cheisir yrab61 befyd ag ansawdd 

ysgrifennu. 

Yn ogystat pe dymunid ymchwilio i brosesau dysgu Cymraeg yn hytrach na chynnyrch y broses 

ddysgu (fel y gwna dadansoddi gwallau) , gellid Hunio dadansoddiad disg%%Ts o waith dysg%, yr neu 

ddadansoddiad ffwythiannol. 

Crafu'r wyneb yn unig a wnar gwaith bwn, ond wrth i faes Cymraeg i oedolion barbau Al dwf 

rbyfeddoI i mewn ir ganrif nesaf, maen sicr y bydd ymcbwil i ddysgu Cymraeg fel ail iaitb yn cynyddu 

befyd, gan cbwarae r6l ganolog ya y broses o adfer y Gymraeg Fw pbobl. 
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Atodiad: Cyhoeddiadau 

I. Dpdansoddi Gwallau laith Dysgwyr 

Bam 380 (1994), 53-55. 

296 



TEXT BOUND INTO 

THE SPINE 



A-D'DYSG"" 

Dodan'soddi 
Gwallau laith 
Dysgwyr 
Vae'ADRIAN PRICE yn astudio ar gyfer 
; radd Ph. D. yn Adran Gymraeg Prifysgol 
Vorgannwg. Teltl el ddoethuriaeth yw: 
Dadansoddlad o Wallau a Wneir yn y 
Gymraeg gan Ddysgwyr o Oedolion', ac 
Yn yr erthygl hon esbonla ychydig ar 
ýthodoleg a therminoleg ei ymchwil. 

wrelddiol ystyrid gwallau'n unig fel tystiolaeth o 
I ddysgu amherffaith ac y dylid eu difeu trwy ymarferion 

I driliau a oedd yncynnwys efelychu ac ailadrodd yr faith 
berffalth' a gynhyrchid gan yr athro. Mae hyn yn rhan o 
Wadaeth y dull clywielthyddol (audiolingual) neu 
hwedol-lafar (aural-oral) neu'r dull dynwared-a-dysgu 
ýVm-mjme). Seiliwyd y dull hwn yn rhannol ar 
Jdamcanlaeth seicolegol ymddygladaeth sydd yn haeru 
ral trwy ffurfio arferion trwy ddynwared ac alladrodd y 
iriae pobf. yn arbennlg plant. yn dysgu ymddyglad newydd. 
Yn unol Ar dclamcanlaeth hon clarpedr symbyllad sydd yn 
r. gogi ymateb gan y dysgwr. Os ywr ymateb yn wallus. 
na cywirir trwy gyfrwng delalogau a driliau i'w dynwared 
ru halladrodd. FellY yn 61 y dull a seiliwyd ar y 
Sdarncanlaeth hon, arwyddocAd negyddol oedd (ac sydd. 
; an yr arferlr y dull 0 hyd mewn rhal mannau) I wallau. Yr 

Oedd y dull hwn mewn bri yn y pumdegau a'r chwedegau, 
n arbennig yn yr Unol Daleithlau, ond o ganol y 
twedegau ymlaen dechreuld edrych ar wallau ail faith a 
aith dramor mewn goleuni gwahanol. 

Yr hyn a gynigiodd oleunl newydd ar y sefyllfa oedd y 
ysyniad o rynglaith (interlanguage) a arloeswyd gan S. 
t Corder ac L. Selinker (1971-2) et al. faith dysgwr yw hl 

, ydd yn wahanol I'w famlalth ac 1'r faith darged. Achosir y 

joiallau ynddi gan brosesau sy'n cynnwys: 

benthyca patrymau o'r famialth (Trosglwyddo lalth). 
Gelwir y gwallau hyn yn wallau rhynglelthol 
(Interfingual errors). e. e. 'Dw I'n cael pensil' dr 
Saesneg 'I have (possess) a pencil. ' 

Gelwir gwallau sydd yn ganlyniad I ddysgu'r lalth 
darged yn ddiftyglol neu yn rhannol. fel (b) ac (c) uchod, 
yn hytrach nag I drosglwyddo laith, yn wallau 
mewnfelthol (intrafingual errors). 

Beth oedd yn newydd yw y credid gan nifer bod y 
rhynglaith yn datgelu bod gan ddysgwr ryw fath o faes 
Ilafur mewnol, naturlol yr oedd yn el ddilyn wrth ddysgu 
lalth ac a oedd yn debyg ar nifer o bwyntlau 1'r dreln 
naturfol y bydd plentyn yn el dilyn wrth ddysgu laith. Nid 
oedd y maes llafur naturlol hwn yn cyd-redeg bob 
amser A'r drefn y cyflwynid eitemau felthyddol mewn 
meysydd Ilafur traddodiadol. Hefyd crybwyllwyd bod 
gwallau yn rhan gadarnhaol o'r broses ddysgu yr oedd 
yn rhald mynd trwyddl er mwyn symud ymlaen at y cam 
nesaL Credid er enghralfft bod gorgyff redinoll yn rhan 
annatod o'r broses o, ddadansoddi eitemau laith newydd 
a bod ceislo cywiro'r gwallau a gynhyrchwyd yn y 
rhynglalth lei canlyniad yn wrthgynhyrchlol trwy lesteirlo 
proses naturiol a pherl rhwystredigaeth a thansellio 
hyder y dysgwr. Cynhyrchwyd ymchwIl I gefnogl'r 
syniadaeth hon. (Gweler y Uyfryddiaeth. ) Fodd bynnag, 
nid oes cytundeb ynglýn A'r ddamcanlaeth hon ond un 
canlyniad Iddl yw bod arbenigwyr yn gyffredinol yn 
hwyrfrydig I gymryd safbwynt beirnladol tuag at wallau 
dysgwyr. 

Hefyd dangosodd ymchwil fod gwerthuslad slaradwyr 
rhugl yr laith darged o, wallau dysgwyr yn amrywio yn 61 a 
ydynt yn athrawon laith al peldio (James, 1977; Hughes a 
Lascaratu, 1982; Davies, 1983). Yr oedd slaradwyr 
cyffredin yn fwy goddefgar tuag at wallau dysgwyr nag 
athrawon lafth. Yn ogystal yn 61 astudiaethau a wnaed 
ymhlith darlithwyr prifysgol, mae darlithwyr h9n yn tueddu 
I fod yn twy goddefgar tuag at wallau dysgwyr na 
darlithwyr lau, ac nid yw aelodau cyfadrannau'r 
Celfyddydau, y Dynlaethau ac Addysg mor Ilym Ar 
Gwyddonwyr a'r Peirlanwyr (Vann. 1984; Santos, 1988). 
Felly mae'n debyg bod diffinlo a chywIro gwallau yn 
dibynnu I raddau ar gefndir personol. 

Erbyn hyn diffinIr gwall gan lelthyddion cymwys fel 
defnydd o eltem lelthyddol (e. e. gair, eltem ramadegol, 
gwelthred Ileferydd (speech act), etc. ) mewn ffordd y mae 
slaradwr rhugf neu gynhenld yn ystyried el fod yn dangos 
dysgu d1ftyglol neu anghyflawn. Gwahaniaothir welthlau 
rhwng gwall, sydd yn dell1lo o wybodaeth anghyflawn. a 
charngymerlad a wneir gan ddysgwr wrth ysgrifennu nou 
siarad ac a achosir gan ddiftyg sylw. blinder. diofalwch. 
neu agwedd arall o berfformlo. OnI wahanlaethir rhwng y 
ddau fath uchod a'u cynnwys III dau o dan y Will *Gwall', 
yna gelwir yr all yn wall perfformlo. 

Dosbarthwyd y gwallau yn 61 y categorTau canlynol: 
SI. fl_I_I__S --- I- -- 

1b) ymestyn patryrnau o'r lalth darged, e. e. trwy (1) ucinam, e. e. uw un nom gweiay weau (yn Ile 

gydweddlad (Gorgyffredinolo. Gwelir y gwallau hyn gwylio). 

yn wallau datblygus. e. e. 'Roeddfi'n hapus'. Ile (11) Flonolegol. e. e. Mae ý rn)Tch. ý.. (gydag 'y'dywlll. 

mae Ifurf y trydydd person unigol wedl'i hymestyn at yn Ile'merch') 

y person cyntaf unigol. 
(III) Cystrawennol, e. e. Dw I'n elslau. 
(IV) Dehongliodol (Interpretive): camddoall bwrlad nou 

(C) mynegl ystyron trwy ddefnyddio geirlau a gramadeg ystyr slaradwr. 
a wyddys yn barod (Strategaeth Cyfathrebu). e. e. (V) Pragmatig: cynhyrchu'r effalth gyfathrobu anghywlr, 
Dw I'n hoff! "drive" y car', Ile mae'r dysgwr wedl e. e. trwy ddefnyddlo gwolthred Ileforydd nou un o 
benthyg gair o'l famlaith er mwyn Ilenwi bwIch yn el reolau slarad yn anghywir. Enghrallft yn y Gymroog 

wybodaeth o'r laith darged. tyddal ga1w rhywun yn'll'yn Ilo'chl. 



ADDYSG 

_, 
GelllirmesuryreffaithmaegwallauawneirganbobI 

sy'n slarad all faith neu faith dramor yn el chael ar 
gyfathrebu neu ar slaradwyr eraill yr laith. Enw'r mesur 
hwn yw dlfrlfwch gwallau. Mae graddla difrifwch 
mathau gwahanol o wallau yn amrywio; ychydig o effaith 
y rnae rhal gwallau yn el chael (e. e. 'Dw N fynd naw?. ); 
mae rhal yn perl anniddigrwydd (e. e. 'Dw i'n cael dwy 
gath', yn lie 'Mae dwy gath 'da fi: ); tra bod rhai eraill yn 
achosl anawsterau cylathrebu (e. e. Te welals I tl yfory'). 
Yr enw am y math olaf hwn o wallau yw gwall 
cyffredinol (global errol o'l gyferbynnu A gwall Ileol. 
sydd yn wall yn y defnydd o elfen mewn strwythur 
brawddeg, ond nad yw'n achosi problemau dealltwrlaeth 
'(sef y ddau fath cyntal' a grybwyllir uchod). 

, -, 
Cyn ymadael A'r pwnc dylid s6n am gategod arbennig 

arall o wall, sef gwallau Ileferydid. Namau yw'r rhain a 
glywir wrth i siaradwyr gynhyrchu seinlau. geiriau a 
brawddegau. Mae slaradwyr cynhenid a slaradwyr 
anghynhenld (non-native) lalth fel ei gilydd yn gwneud 
camgymeriadau an! wrladol wrth slarad. Gwahaniaethir 
weithlau rhwng gwall a nam. 

Mae rhal o'r gwallau lleferydd mwyaf cyffredin yn 
cynnwýs: 
(a) gwall rhagflaenu (anticipation error): pan ddygir 

ý sain neu air ymfaen mewn brawddeg a'i ddefnyddio 
cyn ef angen. Er enghraifft: Te yfals I gotelaid o 
gwrw'yn lle'Fe yfais I botelaid o _qwrw' 

j, !%1 -% 1ý 
!ýI-. y 

(b) gwailgorbarhau: panfyddsainneualra 
ynganwyd elsoes yn allymddangos. Er enghralfft: 
'mynd ar gefn meic'yn lie 'mynd ar gefn beic' 

(c) , gwall c1ldrol (reversal error): trawsddodiad 
Ilythrennau blaen geirlau. Er enghralfft: Wiwced a 

' baw'yn fle'bwced a rhayl. 
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Mae Diagraml ! sod yn dangos perthynas y gwahanol fathau o wallau A'i gilydd: 

GWALLAU 

CYFFREDINOL LLEOL 
I 

PERFFORMIO 

LLEFERYDD 
MEWNIE ITHOL RHYNGIEITHOL 

DATBLYGUS RHAGFLAENU GORBARHAD CILDROI 

DEHONGLIADOL CYSTRAWENNOL PRAGMATIG GEIRFAOL FFONOLEGOL 

Diagram 1 

54 IB A RN 
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Diagram 2 yn dosbarthu gwallau yn 61 y pedwar sgll lalth: 

SGILIAU GWEITHREDOU 
CYNHYRCHIOL 

Siarad 

CYFFREDINOL 

ILEOL 

PERFFORMIO 

MEWNIEITHOL 

klYNGIEITHOL 

tLEFERYDD 

bATBLYGUS 

qEIRPAOL 

[ tFONOLEGOL 

Ysgrifennu 

CYFFREDINOL 

LLEOL ' 

PERFFORMIO 

MEWNIErrHOL 

RHYNGIEITHOL 

DATBLYGUS 

GEIRFAOL 

FFONOLEGOL 

1! QYSTRAWENNOL 

tRAGMATIG 

CYSTRAWENNOL 

PRAGMATIG 
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2. An Analysis of The Syntactic Errors of Adult 

ýearners 
lof 

Welsh 

A P&Mr presented at the IOh International Congress of Celtic Studies at Edinburgh 

Universfty. 24 July 1995. by Adrian Price BA. Doctoral Candidate (Senior Lecturer in Welsh at the 

Universfty of Glamorgan. Ponftridd) 

I am currently nearing the end of the second year of a three-year Ph. D. programme, entitled. 'An 

Analysis of the Written Errors Committed in Adult Welsh Examinations'. The present paper presents the 

results of a pilot study conducted as part of this research programme. The sample for this study comprises 

the Written Test Task a) of thirty-two candidates of 'Use of Welsh', a WJEC second-language examination 

for adults. This examination is broadly the adult equivalent of GCSE. The Written Test represents 20% of 

the overall marks and consists of three tasks: 

a) filling in a form which asks for personal details; 

b) writing a letter. 

C) a cloze passage. 

Methodology 

Twenty-one of the candidates sat the examination in June 1992, nine in June 1993 and two in 

December 1993. Question I 'Llenwi Ffurflen' 1992 consisted of approximately 230-270 words, in the 

Summer 1993 Examination it consisted of around 105 words and in the Winter it was approximately 180. 

The candidates wrote a total of 7437 words (an average of 232 each) and committed 701 syntactic errors 

between them. The learners came from the following examination centrcs: Bangor (7), Carmarthen (2), 

Colwyn Bay (2), Denbigh (1), Gregynog, Powys (3), Llanelli (1), Llangcfai (5), Neath (1), Newport, Gwent 

(1), Pontypridd (4), Wrexham (1). and Y Felinbeli (4). Candidates' scores for the Written Paper ranged 

between 10 and 19.5 out of 20 and they all subsequently went on to attempt the Advanced Use of Welsh 

Examination. The analysis was conducted using a Kcro Oxford Concordance Package. 
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During this investigation I put to test a number of hypotheses. They were based upon my 

experience and intuition as a Welsh for adults tutor for the past 15 years, discussions with experts in the 

field of error analysis, and general background reading. However, it should be remembered that before this 

study no work had ever been carried out on a national basis on the errors of adult Welsh learners. 

Therefore, the hypotheses were posited only very tentatively to construct a framework- for the present 

investigation. 

Definition of Error 

Any study of this nature will be hampered by the fact that there has not been an exhaustive survey 

of the Standard Written idiom in Welsh. Neither is there an Official Standard as in Irish (An CaighdeAn 

Oifigidil). When 6 Baoill (1979,198 1) conducted his survey of L2 error in Irish he usedAn CaighdeAn'to 

define acceptability in Irish. However, this entailed classifying dialectal forms as erroneous. It was felt that 

any definition of L2 error in written Welsh could not exclude all dialect forms, but would still have to be a 

fair reflection of the written Welsh of native speakers. It would be ridiculous to define dialect as error 

because'Cwrs Wlpan y Gogledd'is based on North Wales dialect and the'Cwrs Wlpanused in West 

Wales is similarly based on the Dyfed dialect. The Intensive Welsh Course at the University of Glamorgan 

is based on Standard South Walian and the WJEC course, Vosbarth Nos'is published in North and South 

Wales versions. Ile WJEC Communicate Objectives Scheme also suggests alternative North and South 

Wales forms. However, Pwyllgor Dysgu Cymraeg i Oedolion (Welsh for Adults Committee) has made 

recommendations to standardize some forms. Examples are, 'dw i'instead of 'dwi', '-ais' instead of '-es', 

Idyn ni, dych chi'instead of Van ni. dach chi'. Ilese have been incorporated in the definition of error in the 

present study but these are generally matters of orthography. 

As far as the lexis is concerned, I have defined as error any lexeme which is not contained in the 

following five dictionaries: 'Collins Spurrell Welsh Dictionary', The Complete Welsh-English Dictionary' 

(Y Geiriadur Mawr), Lcamer's Dictionary' (Gciriadur Dysgwr), The Modern Welsh Dictionary'(Y 

Geiriadur Cyfoes), and 'Spuffell's Welsh-English Dictionary'. 

As to syntax the following two grammars were adopted as the Standard for the written idiom: 'A 

Comprehensive Welsh Grammarand Modem Welsh -A Comprehensive Grammar'. Both of these 

appeared in 1993 at the commencement of the present research programme. The two grammars claim to 

298 



describe the spoken and written Welsh of native speakers. Any morphological or syntactic item which is 

described by them as a spoken form only, has therefore been defined as error in the written language. 

Where there was a divergence of opinion between the two volurnes precedence was given to Ying (apart 

from the omission of Te. mi'). The reason for this was that it was felt that this grammar was more attuned to 

the colloquial style of written language used by learners. In the case of the prevcrbal particles, Te' and 'mi', 

Thorne's definition was adopted because it was thought that their omission was not a true reflection of 

z , current written usage. 

Developmental errors were defined according to the findings of Morris Jones (Beth yw Gwall 

mewn Iaith Plant). 

(1) The Pattern of Distribution of Syntactic Errors in Welsh 

In Table I the syntactic errors recorded are organized according to the Surface Strategies 

recommended by Dulay, Burt and Krashen (1982): 

CLASSIFIC4TION EXAMPLE TRANSL4TION NUMBER 

OMISSIONS mae on gallu taflu nhw He can throw them out. 9 

Omission ofMajor allan 

Constituents 

pronoun 

passive voice Roodd y ystafell yn The room was cleaned I 

glanhau bod dydd every day. 

Omission of Ddarllcnais i hysbyscb I read an advertisement II 

Grammatical 

Ajorphemes 

prevcrbal particle: fe or 

mi 

. 
pz Pan dach chi cael When you have 14 
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aspectual particle wedi dw i cirioed m)md Fr 

ardal 

I've never been to the 

area 

I 

plural Ilawer o noson Weryn many folk evenings 16 

article: ylyrl'r dau o' gloch two o' clock 19 

preposition heibio y gwcsty past the hotel 27 

predicative particle yn os dach chi fodlon if you are pleased 20 

auxiliary Pan y plant yn NqU 

popcth 

When the children cat 

everything 

5 

part of tcnse: (we&) bad mi fasai well gen i I would have preferred I 

Omission of Initial 

Mutation 

Icnition (soft mutation) 

Rawer o dewis a lot of choice 198 

aspiration of vowels: h- ein amser our time 5 

ADDITION 

preverbal. paiticlc: fe or 

mi 

pan mi awn ni when we go 5 

aspectual particle yn Roedd lawer o blant yn 

cisiau 

Many children wanted 8 

number pob gwcithgareddau every activity 3 

article y safon y Ilcty the standard of the 

accommodation 

45 

pronoun codi arian Fw hcIpu 

adciladu 

raise money to help 

build 

4 

preposition Roedd. hi'n galed i aros It was hard to stay 26 

verbal noun NE aethon ni iynd We went I 

predicative particleyr wedi cacl brecwast yn 

dda iaAm 

had a good breakfast 15 

300 



adverb Mae na baub 'sy'n 

ymuno 

Everyone whojoins I 

copula Roedd y 

rheolwyr... oedd yn 

wych. 

The managers were 

excellent. 

I 

idiosyncratic mutation ein vwiltiau ni our quilts I 

soft mutation gwasanaeth dda good service 91 

nasal mutation Dmi'n meddwl mod I think that I 

MISFORMA TIONS 

tense 

fel arfcr, es i am dro usually I would go for 

a walk 

42 

gender un ncu ddau cust one or two chests 2 

pronouns ges ei godi I was brought up 2 

genitive ar Ian o mor at the seaside I 

preposition siaradodd rhywun i mi someone spoke to me 36 

possessive construction clics i ddim hyder I didn't have 

confidence 

I 

infinitive i lynd yn siopa going shopping 3 

main clause Mae'r Heddlu ffoniodd The Police phoned 3 

agreement in verb mi deinlodd ni we felt 2 

passive voice 

1*1ý -, ' 

Roedd y Main wedi 

newid bob dydd 

The sheets were 

changed every day 

I 

noun clause dwedon nhw roedd y 

gwasanaeth yn da iawn 

they said the service 

was very good 

4 

temporal clause nes bydd siaradodd 

rhywun 

until someone spoke 2 
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relative clause ei gwr, pwy sy'n dod o her husband, who 6 

Awstralia comes from Australia 

negative roedd y bwyd ddim yn the food was not okay 5 

iawn' 

copula Ar mur y bar yw un On the wall of the bar II 

neu ddau are one or two 

aspiration in place of car neu phlant a car or children 2 

lenition 

nasalization in place of yn Bridain in Britain 3 

lenition, 

aspirate mutation fy mheulu my children 4 

MISORDERING seren tri gwesty three-star hotel 3 

noun phrase 

article yn y Gogledd Eidal in the North of Italy 6 

emphatic sentence Roeddem yr ymwelwyr We were the first 3 

gyntaf. visitors. 

negative weithiodd ddim y the showcr did not I 

cawod work 

Tabk 1: Taxonomy ofSyntactic Errors 

Hypotheses to be Tested: 

(i) that the majority of syntactic errors in Welsh are local as opposed to global. 

This was certainly the case, with 665 syntactic errors being classified as local and only 36 as 

global. ýI 

that in a large number of cases It is impossible to classify examples of syntactic 

error as either Interlingual or developmental. 
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Again this was bome out by the results of the study. A total of 339 syntactic errors (48.36%) was 

not classifiable as either interlingual or developmental. They comprised ambiguous effors. which could 

have been caused either by interference or developmental processes, and intralingual effors. 

Iiii) that in the case of syntactic errors which can be classified the majority are 

developmental. 

This was supported by the evidence of the study. One hundred and seventy-two interlingual 

errors were recorded, but there were one hundred and ninety-nine developmental effors. 

(iv) that lexical errors are Fare in comparison with syntactic errors. 

This would seem to be true. Only 143 lexical errors were discovered as opposed to 701 syntactic - 

a proportion of 1: 5. 

(2) An Analysis of the Factors Influencing the Distribution of Syntactic Errors 

Hypotheses to be Tested: 

(i) that women commit fewer syntactic errors than men. 

Tle sample was composed of 19 women and 13 men. 7lerefore, the work of 13 women 

candidates was randomly selected for comparison with that of the men. The women committed 225 

syntactic errors in 2526 words (an average of I error every 11.226' words) while the men made 237 errors 

in 2258 words (an average of I error in every 9.527 words). Therefore, it would appear at this early stage 

that women tend to make slightly fewer syntactic errors than men. 

(ij) that learners from Welsh-speaking areas make approximately the same number of 

syntactic errors as learners from anglicized areas. 

The definition of 'Y Fro Gymraeg'or Welsh-speaking heartland as described by Aitchison and 

Carter (1994) was used. According to this an area is described as part of the core area if 65% or more of the 
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from 'Y Fro, while 23 came from anglicized areas. Therefore, 9 candidates were selected at random from 

these areas to be compared with those from Welsh-speaking areas. Of these latter, five came from 

Llangefai (82.4% Welsh-speaking in the 1991 Census) and four came from Y Felinbeli (72.7% Welsh- 

speaking). Both of tbesecentres are of course in the County of Gwynedd. Of the candidates from Vallia 

Anglicana' (to resurrect a medieval phrase), three were from Bangor, two from Pontypridd, and one each 

from Carmarthen, Gregynog, Neath, and Wrexham. It was found that learners from Welsh-speak-ing areas 

committed 244 syntactic errors in 2223 words (an average of I error per 9.1 words). Learners from 

. anglicized areas, on the other hand, made 196 syntax errors in 1898 words (an average of I error per 9.6 

words). 

(3) Discussion of the Overall Implications of the Results 

The results in (1) (i) suggest that the learner at this level has very little difficulty in 

communicating in written Welsh. It cannot be shown that this is as a result of the Communicative Method 

now used in Welsh classes. However, it is certain that questions would have been asked of the efficacy of 

the method bad many global errors been found. 

It is quite notable how similar the findings in (1) (ii)-(iii) are to research on errors carried out on 

other languages (Dulay, Burt and Krashen, 1982). It would seem to suggest that adult Welsh tutors would 

benefit more from studies of language acquisition in children than from a contrastive analysis of the syntax 

of Welsh and English. 

Tie results in I(iv) demonstrate that at this level learners seem to have relatively little difficulty in 

acquiring vocabulary. This is despite the dissimilarity between the lexis of Welsh and English, Welsh 

tending to build words by combining native morphemes, while English borrows a great deal from Latin and 

Greek. on the other hand the learner appears to experience quite a high degree of difficulty in acquiring the 

syntax of Welsh. Tlere was very little pattern to the lexical errors recorded in the study. One hundred and 

two of the errors were idiosyncratic in the sense that they occurred only once. Of the remaining errors none 

occurred in the work of more than two candidates. The errors occurring twice include the following: 
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ERROR CORRECT VERSION TRANSLATION 

yn noson/yn yr noson gyda'r nos in the evening 

y flwyddyn yma/y flnyddyn hon clcni this year 

mi wncs i mi cs i\ mi gcs i I went \I had 

y gwcsty \y pcnwythnos gwcsty \ pcnwythnos a hotel \a weekend 

siarad efo siarad A speak to 

y flwyddyn diwetha(f) y llynedd lastyear 

Fr ymlacio \ Fr siopa i ymlacio \i siopa to relax \ to shop 

Table 2. - Taxononty ofLzdcal Errors 

In (2) (i) it was intcresting-to note a slight gendcr-based differential. However, one can only be 

extremely tentative about such results. 

In the case of (2) (ii) the difference is hardly significant and would suggest that geographical 

location has very little effect on the amount of syntactic effors made by learners. One would have expected 

learners in solidly Welsh-speaking areas to have ample opportunity to practise and therefore exhibit fewer 

syntactic effors. However. one must remember that learners in Welsb-speaking areas are usually English 

newcomers who have lived in Wales for a relatively short time and who had no contact with the language 

before that. In-migrants to these areas often experience problems of acceptance and integration. even if 

they are learning Welsh. Very often their motivation for learning the language is mainly a practical one, in 

that they live in a Welsb-spealing community and many begin to learn Welsh because it is accessary for 

their work. On the other hand, learners in anglicized areas are usually native-born Welsb people who have 

had some contact with the language for most of their lives, either through family, friends, religion. school. 

or the media. Iley often learn the language for the simple reason that they arc Welsh. Therefore, this 

would seem to affect the language acquired by the learners. 
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