
Canllaw i fyfyrwyr ar 

SAFMEDS ac Addysgu 

Manwl 

Beth yw SAFMEDS? 

 

Strategaeth ymarfer ac asesu dyddiol yw 

SAFMEDS (Say-All-Fast-Minute-Every-Day-

Shuffled). Drwy ddefnyddio cyfres o 

gardiau fflach efo cwestiwn mathemateg 

ar y tu blaen, a'r ateb cywir ar y cefn, 

gallwch ddilyn y camau yn y canllaw hwn 

i'ch helpu chi: (1) ateb cwestiynau 

mathemateg yn gyflym ac yn gywir (h.y. 

yn rhwydd) a (2) gweld unrhyw 

gwestiynau sy'n rhoi trafferth i chi neu 

nad ydych chi wedi'u dysgu eto.   

 

 
 Beth yw Addysgu Manwl?  
Mae Addysgu Manwl yn ffordd o ddiffinio, 

mesur a chofnodi'r dysgu. Drwy gofnodi 

eich sgorau SAFMEDS, gallwch greu llun 

gweledol o'ch cynnydd.  Gallwch 

ddefnyddio hwn i osod targedau realistig 

i'ch helpu chi feistroli pob pecyn 

SAFMEDS (gwahanol sgiliau mathemateg). 

. 

 

Os ydych chi'n defnyddio'r dull 
Quizizz, bydd angen i chi gael:   

1. Cyfrifiadur/gliniadur neu dabled 

(e.e. IPad) a chysylltiad rhyngrwyd 

dibynadwy. Bydd angen i chi gael 

dyfais i fynd ar wefan Quizizz a 

phecynnau SAFMEDS parod yn 

cyfateb.  

 

2. Amserydd. Rydym yn awgrymu i chi 

ddefnyddio amserydd sy'n cyfrif i 

lawr a fydd yn gwneud sŵn pan fydd 

un munud ar ben. Os nad oes 

gennych chi un, byddai amserydd 

tywod neu wyneb cloc yn gweithio 

hefyd. 

3.  Pensel a darn o bapur  i nodi eich 

sgôr. Bydd angen i chi nodi y cerdyn 

y gwnaethoch chi orffen arno pan 

fydd yr amser ar ben, yn ogystal â 

faint o gardiau gawsoch chi yn gywir 

('correct') neu ddim yn gywir eto 

('not yet').  

 

4. Efallai y byddai'n fuddiol i chi 

amseru efo oedolyn, brawd neu 

chwaer neu ffrind. Byddant yn gallu 

eich helpu chi efo'r amserydd a 

mynd drwy unrhyw gardiau 'not 

yet'.  

 



5.  Siart i chi weld eich cynnydd.  

Gallwch lawr lwytho fersiwn Excel o  

https://sites.google.com/hwbcymru

.net/addysguadysgu/dysgu-

carlam/strategaethau-addysgu-a-

dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds  

   

 
 
 
 

 
Sut i ddefnyddio'r strategaeth 
SAFMEDS efo cardiau fflach:  
 
Er mwyn gweld sut mae strategaeth 
SAFMEDS yn cael ei defnyddio efo Quizizz, 
gwyliwch y fideo: https://youtu.be/-
saYlFJ9y3s 

 
CAM 1: Os ydych chi'n defnyddio Quizizz 

am y tro cyntaf, bydd angen i chi greu 
cyfrif. Mae dogfen o'r enw "Cymorth 
Quizizz" ar 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ad

dysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-

addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-

safmeds i'ch helpu chi wneud hyn.  
 

CAM 2: Chwiliwch am y pecyn SAFMEDS 

rydych chi'n gweithio arno, yna'i lwytho. 
Efallai bod eich athro neu eich 
rhiant/gwarcheidwad wedi rhoi linc 
uniongyrchol i chi ei gopïo i'r bocs chwilio 
ar y we. Os ddim, mae ffeil Excel sydd yn 
rhestru'r holl becynnau sydd ar gael ar 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/a
ddysguadysgu/dysgu-
carlam/strategaethau-addysgu-a-
dysgu/safmeds-ar-lein .Wrth i chi glicio ar 
y linc, dewiswch "flashcards" a bydd y 
pecyn yn llwytho.  

 

CAM 3:  Cyn pwyso "start", gofalwch fod 

y botwm "shuffle cards" ar "on". Er mwyn 
i chi fynd drwy gymaint o gardiau â 
phosib, gofynnwch i oedolyn, brawd neu 
chwaer, neu ffrind ddechrau'r amserydd i 
chi cyn gynted ag y bydd y cwestiwn 
cyntaf yn llwytho.  

CAM 4: Gweithiwch drwy'r cardiau cyn 

gynted ag y gallwch. 

 Darllenwch bob cwestiwn yn eich 
pen ac yna dweud yr ateb yn 
uchel.  

 Os ydych chi'n defnyddio 
cyfrifiadur, gwasgwch y bylchwr i 
droi'r cerdyn drosodd i wirio eich 
ateb. Os gawsoch chi'r ateb yn 
gywir, pwyswch y botwm saeth i'r 
dde. Os nad ydych chi'n gwybod yr 
ateb, neu'n ateb yn anghywir, 
pwyswch y botwm saeth i'r 
chwith.  

 Os ydych chi'n defnyddio tabled, 
pwyswch "flip" i wirio eich ateb. 
Os gawsoch chi'r ateb yn gywir, 
pwyswch "got it". Os nad ydych 
chi'n gwybod yr ateb, neu'n ateb 
yn anghywir, pwyswch y botwm 
"needs review".  

 Mae'n iawn neidio dros gardiau os 
nad ydych chi'n siŵr neu'n 
petruso!  

 

CAM 5: Pan fydd munud wedi pasio, 

gwnewch nodyn o'r cwestiwn ddaru chi 
gyrraedd. Yna gweithiwch eich ffordd 
tuag at ddiwedd y pecyn drwy ddewis 
"needs review" ar gyfer gweddill y 
cardiau. 
 

 

https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://youtu.be/-saYlFJ9y3s
https://youtu.be/-saYlFJ9y3s
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-safmeds
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/safmeds-ar-lein
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/safmeds-ar-lein
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/safmeds-ar-lein
https://sites.google.com/hwbcymru.net/addysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-addysgu-a-dysgu/safmeds-ar-lein


CAM 6:  Pan fyddwch chi'n cyrraedd 

diwedd y pecyn, fe welwch sgrin a fydd yn 
dweud eich sgôr wrthych chi. Cadwch 
nodyn o nifer y cardiau gawsoch chi'n 
gywir o fewn yr amser - bydd angen i chi 
siartio hyn wedyn. 

 

CAM 7: Cliciwch "review incorrect 

quetions" a mynd drwy bob cerdyn yr 
ateboch chi yn anghywir neu nad oeddech 
yn siŵr amdanynt. Gweithiwch drwy'r 
cardiau hyn heb amserydd a chadw tali o 
nifer y cardiau a roesoch yn eich pentwr 
"review" mewn munud (hyd at, ond heb 
gynnwys y cerdyn diwethaf a welsoch pan 
ddaeth y munud i ben). 

 Os bydd arnoch angen unrhyw 
gymorth ychwanegol i ateb y 
cwestiynau hyn, gofynnwch i 
oedolyn (e.e. athro, 
rhiant/gwarcheidwad, brawd neu 
chwaer neu ffrind).  Gallant eich 

helpu chi i ddysgu strategaethau 
newydd i gyrraedd yr ateb neu 
awgrymu adnodd a fydd yn helpu 
chi ymarfer. 
 

 

CAM 8: Rydym yn awgrymu i chi weithio 

drwy'r 30 cerdyn yn y pecyn er mwyn 
ymarfer ychydig mwy yn ystod y cam yma 
- ond os nad oes amser, gofalwch eich 
bod o leiaf yn adolygu'r cardiau a roesoch 
yn y pentwr "review".   
 

CAM 9: Ailadroddwch gam 2 i 8 nes 

byddwch wedi amseru dair gwaith.  

 Rhowch her i'ch hun guro eich 
sgôr personol gorau pob diwrnod.  

 

CAM 10: Cymrwch eich sgôr uchaf am y 

diwrnod a'i roi ar y siart Excel. Darllenwch 
y ddogfen "canllaw ar ddefnyddio'r siart 
Excel ar 
https://sites.google.com/hwbcymru.net/ad

dysguadysgu/dysgu-carlam/strategaethau-

addysgu-a-dysgu/rhifedd/adnoddau-

safmeds . Yn y canllaw hwn, mae lluniau 
cam wrth gam i'ch helpu chi fewnbynnu a 
gweld eich data.  
 
 
 
 
 

CAM 11: Edrychwch ar y siart ar 

ddiwedd pob wythnos i ofalu eich bod 
chi'n dal i wneud cynnydd ar eich pecyn 
SAFMEDS cyfredol. Os ddim, gofynnwch 
am help gan oedolyn (rydym wedi 
cynnwys cyngor i'ch helpu chi ddehongli 
eich siart yn rhan nesaf y canllaw hwn).  
 
 

Sut fyddwch chi'n gwybod eich bod 

chi wedi meistroli pecyn? 

Oherwydd cryfderau gwahanol 
gysylltiadau rhyngrwyd a bod gwahanol 
ddyfeisiau yn cael eu defnyddio, mae'n 
anodd rhoi sgôr darged ar gyfer pob 
pecyn. Felly, pan rydych chi'n meddwl 
eich bod wedi meistroli pecyn (h.y. rydych 
chi'n gyson yn cael y cardiau yn gywir ac 
yn teimlo na allwch chi weithio drwyddynt 
dim cynt), rydym yn awgrymu'n gryf eich 
bod chi'n gofyn i oedolyn wylio chi yn 
mynd drwy'r pecyn. Ewch drwy'r pecyn 
cyfan heb amserydd a gofyn i'r oedolyn 
wirio nad ydych chi'n petruso ar unrhyw 
gardiau. Mae'n anodd sylwi weithiau os 
ydych chi'n gwneud y cardiau eich hun.  

 Os nad ydych chi'n petruso, 
symudwch at becyn anoddach.  

 Os ydych chi'n petruso ar rai 
cardiau, canolbwyntiwch ar y rhain 
am ychydig ddyddiau cyn symud 
ymlaen.  
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Cofnodi eich sgoriau a chreu 
lluniau dysgu:   
 
Drwy gofnodi eich sgorau yn y ffeil Excel, 

byddwch yn gallu gweld eich cynnydd.  Dros 

amser, bydd eich sgorau yn dechrau ffurfio 

llun o'ch dysgu. Mae tri categori o luniau 

dysgu: Gwella, cynnal a gwaethygu. Bydd y 

rhan hon o'r canllaw yn eich helpu chi ddeall 

beth mae pob un o'r lluniau hyn yn ei olygu, 

ac awgrymir pethau y gallwch chi roi cynnig 

arnynt i wella eich rhwyddineb mewn sgiliau 

mathemateg allweddol.   

 
.   

 

 

 

GWELLA: 
 
 Os allwch chi ateb mwy o gardiau yn gywir 

pob diwrnod, a chael llai o gardiau 'not yet', 

ac/neu yn mynd drwy fwy o gardiau mewn 

munud, yna rydych chi'n gweithio tuag at 

feistroli'r sgil rydych chi'n ei hymarfer. 

Daliwch ati! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNNAL: 

Os ydych chi'n ateb yr un nifer o gardiau yn 

gywir tri diwrnod ar ôl ei gilydd, efallai bod 

angen i chi gael cymorth oedolyn (athro neu 

riant/gwarcheidwad) neu ffrind.  
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Os ydych chi'n cyrraedd eich nod 
rhwyddineb (meistroli) yn gyson a ddim 
yn rhoi unrhyw gardiau yn eich pentwr 
'not yet', efallai eich bod chi'n barod i 
symud ymlaen at becyn anoddach. 
Ewch drwy'r pecyn efo oedolyn neu 
ffrind heb amserydd, er mwyn iddynt 
ofalu eich bod yn gallu ateb yr holl 
gardiau yn rhwydd (heb betruso ar 
unrhyw gwestiwn).   
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Os yw nifer y cardiau cywir y gallwch chi 
eu hateb yn gyson is na'r nod rhwyddineb, 
ac nad ydych yn gwneud unrhyw 
gamgymeriad (h.y. na allwch chi fynd dim 
cynt), yna ewch drwy'r cardiau efo 
oedolyn neu ffrind heb amserydd.  
Edrychwch am batrwm yn y cardiau rydych 
chi'n petruso arnynt (e.e. ydyn nhw'n 
gwestiynau sydd efo "x12" pob tro?) 
Efallai bod angen i chi ddysgu rhai 
strategaethau eraill i ateb y cwestiynau 
hyn yn gynt. Os nad hyn mo'r achos, efallai 
bod angen i chi gael rhywun i eistedd efo 
chi tra byddwch chi'n gweithio drwy eich 
amseroedd i'ch annog chi i weithio drwy'r 
cardiau yn gynt.  
  

Os na allwch chi fynd drwy'r cardiau yn 
ystod eich amseroedd, mae'n debyg 
bod y pecyn yn rhy anodd. Ewch drwy'r 
pecyn cyfan heb amserydd i weld beth 
ydych chi'n wybod. Os yw'n anodd i chi, 
gofynnwch i athro neu riant am roi 
pecyn haws i chi.  
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GWAETHYGU: 

Ar y cyfan, os yw eich sgorau yn dangos llun 

sy'n gwaethygu, mae naill ai gormod o 

bethau yn tarfu arnoch chi lle rydych chi'n 

gweithio, neu mae angen mwy o hwb 

arnoch chi.  Gofalwch eto nad yw'r pecyn 

rydych chi'n gweithio arno yn rhy anodd 

drwy fynd drwy'r holl gardiau heb amserydd 

i weld beth rydych chi'n wybod, beth nad 

ydych chi'n ei wybod, a beth sy'n anodd i 

chi. Gallai helpu os wnewch chi hyn efo 

oedolyn er mwyn iddynt weld a oes pecyn 

mwy priodol i chi.  

 

Cofiwch mai gêm yw strategaeth SAFMEDS - 

cyflymder yw'r targed!  Rhowch her sgôr i'ch 

hun pob diwrnod.    
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