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Cyflwyniad
Pan fo athrawon yn gwneud dyfarniadau crynodol mewn gwyddoniaeth, mae’r
sgiliau gwyddonol yn cael eu rhannu’n 14 llinyn unigol sy’n cynnwys sgiliau
cyfathrebu ac ymholiad, yn cynnwys cynllunio, datblygu a myfyrio. Cynlluniwyd
y portffolio pwnc gwyddoniaeth hwn yn unol â’r safonau enghreifftiol ar gyfer
pob un o’r 14 llinyn asesu gwyddoniaeth sydd ar gael yn Llinynnau dilyniant
o’r disgrifiadau lefel ar gyfer gwyddoniaeth Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140624-science-standards-ofprogression-poster-cy.pdf).
Mae’r deunyddiau yma’n cynnwys amrywiaeth o ymchwiliadau llawn a rhannol,
ochr yn ochr â sgiliau amharhaol y casglwyd tystiolaeth ohonynt, e.e. deialog
rhwng dysgwr ac athro, graffiau unigol ac enghreifftiau o ganfyddiadau ymchwil
dysgwyr. Wrth fynd ati i gynnig enghreifftiau o’r 14 llinyn, rydym wedi ceisio cynnwys
nifer o fathau o ymholiad, e.e. prawf teg, dosbarthu ac adnabod, a defnyddio a
chymhwyso modelau. Fodd bynnag, nid pwrpas y deunyddiau hyn yw cynnig
enghreifftiau o bob math o ymholiad. Mae mwy o wybodaeth am fathau o ymholiad
gwyddonol yn Gwyddoniaeth: Canllawiau ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2 a 3
(learning.gov.wales/docs/learningwales/publications/140624-science-in-the-nationalcurriculum-guidance-cy.pdf).
Mae’r deunyddiau hyn yn gasgliad o samplau gwaith gan wahanol ddysgwyr. Nid eu
bwriad yw cyflwyno cynnydd cydlynol o waith un dysgwr. Fodd bynnag, defnyddir
rhai o’r tasgau fel ffynhonnell ar gyfer gwahanol linynnau sgiliau. Mae hyn yn dangos
sut y gellir defnyddio un dasg ymholiad i alluogi i athrawon ddatblygu sgiliau
gwyddonol lluosog. Er ei fod yn effeithiol i addysgu sgiliau gwyddoniaeth yn
arwahanol, bydd angen cyfleoedd ar ddysgwyr i ddwyn ynghyd y sgiliau hyn mewn
ymchwiliadau llawn wrth iddynt weithio’n fwy annibynnol.
Mae’r deunyddiau’n cynnwys enghreifftiau o waith dysgwyr, yn ogystal â sylwadau
ysgrifenedig, sy’n cyfiawnhau ac yn esbonio’r lefel a ddyfarnwyd. Mae cynulleidfa’r
gwaith hwn yn cynnwys athrawon sy’n gweithio gyda Chyfnodau Allweddol 2 a 3 a’r
rhai sy’n gweithio o fewn ysgol i safoni a dilysu dyfarniadau. Mae’r ddogfen hon yn
cynnwys enghreifftiau ar gyfer Lefel 5.
Bydd yr enghreifftiau o waith yn cynnwys gwallau sy’n adlewyrchu’r lefel enghreifftiol
a bydd rhai gwallau heb eu huwcholeuo gan athrawon os nad yw’r marcio’n
canolbwyntio ar yr agwedd honno.

2

Enghraifft 1
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Effaith caffein ar y corff

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Darganfod tystiolaeth, gwybodaeth a syniadau

Cyd-destun
Mewn trafodaeth ddosbarth ar gyffuriau, awgrymwyd fod pobl yn gallu dod yn gaeth i
gaffein. Penderfynodd y dysgwr gynnal ymchwiliad i effaith caffein ar y corff. Fel
gwaith rhagarweiniol, gwnaeth y disgybl ymchwil i ddarganfod pa effaith ar y corff y
gellid ei ddisgwyl os yw hyn yn wir.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr yn defnyddio gwybodaeth wyddonol i esbonio beth mae wedi’i
ddarganfod a’i ddealltwriaeth o’r effaith mae caffein yn ei gael ar y corff.
2. Mae’r dysgwr yn defnyddio termau gwyddonol priodol er mwyn esbonio’r
syniadau gwyddonol, e.e. effaith gorddos o gaffein ar guriad y galon.

Camau nesaf
Er nad oes Lefel 6 i’r sgil yma gall y dysgwr amlygu’r wybodaeth allweddol, sy’n cael
ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio’r ymholiad, mewn paragraff crynhoi.
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Enghraifft 2
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Hydoddi siwgr mewn dŵr

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Dulliau a strategaethau

Cyd-destun
Wedi gwylio Junior Bake-off cymerodd y dysgwr ran mewn trafodaeth dosbarth ar
pam fod angen hydoddi jeli mewn dŵr poeth ac nid dŵr oer. O ganlyniad
penderfynodd y dysgwr ymchwilio i sut mae newid tymheredd yn effeithio cyfradd
hydoddi siwgr mewn dŵr.

Sylwadau
Mae’r dysgwr wedi ysgrifennu cynllun sy’n nodi’r dull gweithredu yn glir. Mae
manylion digonol yn y cynllun fyddai’n galluogi unrhyw un o’i gyfoedion i wneud yr
arbrawf ac i gasglu data tebyg.

Camau nesaf
Er mwyn symud ymlaen i’r lefel nesaf mae’r dysgwr angen awgrymu dull gwahanol
neu estyniad i’r ymholiad yma. Enghraifft o estyniad i’r ymholiad gwreiddiol yw
cymharu hydoddedd siwgr a halen mewn dŵr ar wahanol dymereddau.
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Enghraifft 3
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i fuanedd tonnau ar ddŵr

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Rhagfynegi

Cyd-destun
Yn dilyn gwaith mewn gwers daearyddiaeth ar donnau swnami, cymerodd y dysgwr
ran mewn trafodaeth ar y gwahaniaeth sydd rhwng tonnau mewn dŵr dwfn a dŵr
bâs. Penderfynwyd ymchwilio i sut mae buanedd y tonnau yn dibynnu ar ddyfnder y
dŵr.

Sylwadau
Mae’r dysgwr yn trafod sut mae ffrithiant yn ffactor allweddol wrth greu rhagfynegiad.
Mae ganddo ddealltwriaeth o’r cysyniad ac mae’n rhesymu sut mae ffrithiant yn
lleihau pan mae’r tonnau yn teithio trwy ddŵr dwfn.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6 byddai disgwyl i’r dysgwr ddatblygu’r defnydd o
syniadau haniaethol. Mae’n trafod y ffrithiant sydd rhwng y dŵr a’r gwaelod, ond
efallai y gallai ddatblygu’r drafodaeth i gynnwys y model gronynnau a sut mae
symudiad gronynnau yn cael ei rwystro mewn dŵr bâs.
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Enghraifft 4
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i bellter stopio car

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Profi’n deg

Cyd-destun
Mewn uned o waith ar rymoedd a symudiad, gofynnwyd i ddysgwyr gynllunio arbrawf
i ymchwilio i ba ffactorau sy’n effeithio ar bellter stopio car yn symud i lawr llethr.

Sylwadau
Mae’r dysgwr yn deall y cysyniad o brawf teg ac wedi llwyddo i adnabod y
newidynnau allweddol i gyd.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6 byddai angen ystod fwy eang o onglau – yn yr
achos hwn, nid oes rheswm amlwg dros gyfyngu’r ongl fwyaf i 40° ac felly nid yw’r
ystod o 30° yn ddigonol.
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Enghraifft 5
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i adweithedd metel X

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Creu meini prawf

Cyd-destun
Cafwyd trafodaeth dosbarth ar adweithedd y metelau a’u gosodiad yn ôl eu trefn
adweithedd yn y Gyfres Adweithedd. Cafwyd y dysgwr y sialens o osod metel X yn y
Gyfres Adweithedd. Penderfynodd y dysgwr i ymchwilio i adweithedd metel X gydag
asid hydroclorig a’i gymharu gydag adweithedd y metelau copr, sinc, plwm a
magnesiwm gydag asid hydroclorig.

Sylwadau
Cyn cyflawni’r ymholiad, gofynnwyd i’r dysgwr edrych yn benodol ar meini prawf
llwyddiant ar gyfer ysgrifennu adroddiad ffurfiol.
1. Mae dau o feini prawf llwyddiant sy’n seiliedig ar sgiliau cynllunio gwyddonol
wedi eu hadnabod, sef profi’n deg a chynllunio cam wrth gam.
2. Mae’r dysgwr yn ceisio cyfiawnhau rhai o’r meini prawf, ond nid yw’r rhesymau
gaiff eu rhoi yn ddigonol ar gyfer Lefel 6.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6 yn llawn, byddai disgwyl i’r dysgwr:


cyfiawnhau yn llawn yr holl feini prawf llwyddiant, ac esbonio pam mae’n bwysig
cynnwys yn yr adroddiad termau gwyddonol ac hafaliad geiriau ar gyfer yr
adweithiau a gymerir lle.
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Enghraifft 6
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Egni mewn bwyd

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Arsylwi a mesur

Cyd-destun
Fel rhan o’r uned ar ‘Fwyta’n iach’ gofynnodd yr athro i’r dysgwyr ddwyn i gof eu
gwybodaeth am ofynion diet cytbwys. Yn dilyn trafodaeth mewn grŵp, mae’r dysgwr
wedi cynhyrchu cynllun annibynnol er mwyn darganfod pa greision sydd gyda’r
mwyaf o egni. Mae gwaith y dysgwr yn dangos nifer o nodweddion Lefel 5, yn
cynnwys adnabod newidynnau, arsylwi a mesur, a hefyd sgiliau graffio. Mae’r dasg
yma wedi’i ddefnyddio gan yr athro i asesu profi’n deg ac arsylwi a mesur.

Sylwadau
1. Wrth gynllunio’r arbrawf mae’r dysgwr wedi nodi fod angen mesur màs y creision
gan ddefnyddio clorian i 2 le degol.
2. Yn ystod trafodaethau mae’r dysgwr wedi esbonio fod angen mesur 20g o ddŵr,
ond gan ei fod yn hylif, ei fod yn haws mesur cyfaint y dŵr. Mae’r dysgwr wedi
nodi fod hyn yn cyfateb i 20cm3 o ddŵr, a gellir ei fesur drwy ddefnyddio silindr
mesur gyda graddfa hyd at 50cm3.

Camau nesaf
Yn ystod y myfyrio mae’r dysgwr wedi nodi ei bod yn anodd mesur 20cm3 o ddŵr yn
fanwl gywir gan ddefnyddio’r silindr mesur plastig gyda rhaniadau fesul 1cm3. Dylai’r
dysgwr ystyried felly os oes modd defnyddio offer gwahanol i fesur cyfaint y dŵr, e.e.
bwred sydd gyda rhaniadau mwy manwl.
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Enghraifft 7
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Adweithedd metelau X, Y a Z

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Monitro cynnydd

Cyd-destun
Yn y dasg yma mae’r dysgwr wedi ysgrifennu dull syml i ymchwilio i adweithedd y
metelau X, Y a Z gydag asid hydroclorig er mwyn gosod y metelau yn nhrefn eu
hadweithedd. Yna mae’r dysgwr wedi dilyn ei gynllun er mwyn casglu canlyniadau.
Er fod nifer o wahanol linynnau yng ngwaith y dysgwr, mae’r athro wedi ffocysu ar
asesu gallu’r dysgwr i fonitro cynnydd a chysylltu’r dysgu.

Sylwadau
1. Mae’r llinyn monitro cynnydd yn cyfeirio at sgil y dysgwr wrth adolygu’r broses
wyddonol yn ystod yr ymholiad. Gall hyn olygu fod y dysgwr yn ymwybodol fod
angen newid agweddau o’r ymholiad mae wedi ei wneud, e.e. dewis offer
gwahanol, newid gwerthoedd y newidynnau rheoli, neu gynyddu sawl tro mae’n
ailadrodd mesuriadau er mwyn gwella dibynadwyedd.
2. Yn yr ymholiad yma mae'r dysgwr wedi adnabod, ar ôl cychwyn yr ymholiad, fod
angen i’r metelau fod yn yr un ffurf. Felly, mae’r dysgwr wedi addasu’r dull drwy
nodi fod angen defnyddio’r tri metel ar ffurf powdwr mân.
3. Mae'r dysgwr hefyd wedi adnabod bod cyfrif y nifer o swigod a gynhyrchwyd gan
fetel Y yn anodd. Felly, mae’r dysgwr wedi addasu ei ddull i oresgyn yr
anhawster hwn drwy roi'r metelau mewn i'r asid i gyd ar yr un pryd ac arsylwi pa
un oedd yn adweithio cyflyma.

Camau nesaf
Dylai’r dysgwr:



nodi’r addasiadau yn fwy manwl mewn dull newydd
cyfiawnhau y newidiadau yn llawn.
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Enghraifft 8
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i bellter stopio car

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Cyfleu darganfyddiadau

Cyd-destun
Mewn uned o waith ar rymoedd a symudiad, gofynnwyd i ddysgwyr gynllunio arbrawf
i ymchwilio i ba ffactorau sy’n effeithio ar bellter stopio car yn symud i lawr llethr.

Sylwadau
1. Mae tabl cynhwysfawr a graff llinell syml wedi ei gynhyrchu, gyda defnydd cywir
o unedau, a graddfeydd addas ar y ddwy echelin.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6 wrth blotio graff llinell byddai disgwyl i ddysgwr allu
plotio pwyntiau rhwng y prif linellau grid ar yr echelin-x. Nid yw’r data gafodd ei
gasglu yn galluogi’r dysgwr i blotio graff fel hyn gan fod yr holl bwyntiau ar brif
linellau’r grid. Felly byddai angen i’r dysgwr fod wedi casglu data mwy ‘cymhleth’ i
ddatblygu’r sgil hwn.
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Enghraifft 9
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i faint y cysgod

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Adolygu darganfyddiadau

Cyd-destun
Fel rhan o uned o waith ar oleuni, gofynnwyd i ddysgwyr ymchwilio i ba ffactorau
sy’n effeithio ar faint y cysgod. Mae’r dysgwr wedi penderfynu ymchwilio i effaith
symud y ffynhonnell oleuni oddi wrth y gwrthrych.

Sylwadau
1. Mae’n nodi’r berthynas syml rhwng y ddau newidyn ac yna’n arddangos
nodweddion Lefel 5 trwy ddefnyddio’r graff i ychwanegu mwy o wybodaeth am
sut mae maint y cysgod yn newid gyda’r pellter.
2. Mae’n deall y cysyniad o ddibynadwyedd ac yn cyfeirio at y ffaith nad ydyw wedi
ailadrodd mesuriadau, ac nad yw felly’n gallu dod i benderfyniad am
ddibynadwyedd.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion lefel 6 byddai angen i’r dysgwr:



trafod data sydd wedi ei ailadrodd ac ychwanegu at y drafodaeth ar
ddibynadwyedd trwy gymharu’r canlyniadau
rhoi esboniad os oes canlyniadau afreolaidd.
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Enghraifft 10
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Magnet yn arnofio

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Esbonio

Cyd-destun
Fel rhan o’r uned waith ar rymoedd, cyflwynwyd gwahanol fathau o rymoedd a’r
cysyniad o rym cydeffaith. Gofynnwyd i’r dysgwr astudio’r ‘magnet yn arnofio’ ac i
egluro’r hyn sy’n digwydd pan mae’r magnet uchaf yn llonydd a phan mae’n cael ei
ddadleoli.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr yn adnabod y grymoedd sy’n gweithredu ac yn nodi eu bod yn
hafal pan mae’r magnet yn llonydd.
2. Mae’n datblygu syniadau haniaethol pan mae’n trafod meintiau'r grymoedd
dirgroes.
3. Mae’r defnydd o dermau gwyddonol yn gywir.
4. Pan mae’n sôn am egni, nid yw’n ychwanegu at y dystiolaeth.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6, byddai disgwyl iddo sylweddoli fod maint y grym
magnetig yn newid a bod grymoedd anghytbwys yn gweithredu pan gaiff y magnet ei
ddadleoli.
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Enghraifft 11
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i faint y cysgod

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Casgliad a phenderfyniadau

Cyd-destun
Fel rhan o uned o waith ar oleuni, gofynnwyd i ddysgwyr ymchwilio i ba ffactorau
sy’n effeithio ar faint y cysgod. Mae’r dysgwr wedi penderfynu ymchwilio i effaith
symud y ffynhonnell oleuni oddi wrth y gwrthrych.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr yn ffurfio casgliad sy’n gyson gyda’i ddarganfyddiadau. Yna mae’n
cymharu’r casgliad yma gyda gwaith dysgwyr eraill ac yn nodi fod ganddo fwy o
hyder yn ei gasgliad ei hun o ganlyniad i hyn.

Camau nesaf
I ddangos nodweddion Lefel 6, byddai angen ystyried nid yn unig y patrymau yng
nghanlyniadau grwpiau eraill ond hefyd eu mesuriadau unigol. Yn ychwanegol, gellid
ystyried a oedd amrywiaeth ym mhŵer neu yn lliw y bwlb yn lampau’r gwahanol
grwpiau wedi effeithio ar y mesuriadau unigol a/neu’r patrwm yn y data.
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Enghraifft 12
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Ymchwilio i effaith ymarfer corff ar gyfradd y pwls

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Adolygu llwyddiant

Cyd-destun
Cafwyd trafodaeth ar y newidiadau sy’n digwydd i’r corff yn ystod ymarfer corff.
Trafodwyd pam fod y gyfradd pwls yn newid. Penderfynodd y dysgwr ymchwilio i ba
fath o ymarfer corff sy’n cael yr effaith mwyaf ar y pwls.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr wedi nodi ei fod wedi llwyddo i ymateb i’r meini prawf llwyddiant ac
wedi cychwyn gwerthuso mewn iaith syml.

Camau nesaf
I symud i’r lefel nesaf, mae angen i’r dysgwr werthuso’r meini prawf llwyddiant yn
llawn, gan ddatblygu ei sylwadau am ailadrodd mesuriadau i wirio dibynadwyedd.
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Enghraifft 13
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Solidau, hylifau a nwyon

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Gwerthuso dysgu

Cyd-destun
Mewn uned o waith ar briodweddau solidau, hylifau a nwyon gofynnwyd i’r dysgwr
edrych ar drefniant a symudiad y gronynnau yn y 3 cyflwr.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr wedi penderfynu trefnu’r gwybodaeth i mewn i ddiagram Venn er
mwyn adnabod nodweddion sy’n gyffredin, ag yn wahanol, ar draws y 3 cyflwr.
2. Mae’r dysgwr wedi defnyddio’r diagram Venn i drefnu’r gwybodaeth yn gywir.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion Lefel 6 dylai’r dysgwr ystyried gwahanol strategaethau ar
gyfer cymharu nodweddion solidau, hylifau a nwyon – fel esiampl, cynllunio tabl lle
mae’r dysgwr wedi dewis y penawdau neu lunio cyfres o ddiagramau wedi’u labelu
gyda gwybodaeth berthnasol a thermau priodol.
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Enghraifft 14
Portffolio pwnc:

Gwyddoniaeth

Tasg:

Effaith caffein ar y corff

Yn nodweddu yn bennaf
agweddau o lefel:

Lefel 5

Sgil wedi’i asesu:

Cysylltu’r dysgu

Cyd-destun
Mewn trafodaeth ddosbarth ar gyffuriau, awgrymwyd fod pobl yn gallu dod yn gaeth i
gaffein. Penderfynodd y dysgwr gynnal ymchwiliad i effaith caffein ar y corff.

Sylwadau
1. Mae’r dysgwr wedi cysylltu'r hyn mae wedi ei ddarganfod mewn gwaith ymchwil
ac sydd wedi ei gadarnhau mewn gwaith ymarferol gyda sefyllfa annhebyg ond
cyfarwydd (yfed te/coffi).
2. Mae’n llwyddo i egluro yn nhermau resbiradaeth pam fod lleihau’r caffein gaiff ei
roi yn y corff yn debygol o arwain at fwy o orffwys.

Camau nesaf
I arddangos nodweddion lefelau uwch gall y dysgwr wneud ymchwil i sefyllfaoedd
anghyfarwydd. Er enghraifft, gall y dysgwr ddarganfod os oes tystiolaeth fod caffein
yn cael unrhyw effaith arall ar y corff yn y tymor byr neu’r hirdymor.
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