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Mae cwestiynu i ganfod  gwybodaeth a dealltwriaeth gyfredol o 
fewn ac ar ddiwedd gwersi yr un mor bwysig. Mae’r egwyddorion 
uchod yn berthnasol yma hefyd.

Cychwyn Gwersi’n Effeithiol a Chwestiynu er mwyn 
Canfod Gwybodaeth Flaenorol Disgyblion

Ystyriaethau ac ymchwil
Yr adborth pwysicaf mewn gwersi yw’r adborth mae’r athro/ awes yn ei gael gan y disgyblion. Hynny 
yw , yr wybodaeth mae’n ei gael  am ddealltwriaeth a chyrhaeddiad presennol. Er mwyn sicrhau’r 
wybodaeth gywir, mae angen i athrawon gychwyn ei gwersi’n effeithiol drwy ofyn cwestiynau  neu 
gynnal gweithgareddau cychwynnol fydd yn rhoi’r wybodaeth yma iddyn nhw. Mae gwell siawns wedyn 
i ddisgyblion wneud cynnydd yn eu dysgu yn ystod y wers. Mae Pennod 5 ‘Outstanding Formative 
Assessment - Culture and Practice’ yn cynnyws enghreifftau a syniadau defnyddiol.

“An effective start to the lesson is a feature of good use of Assessment for Learning. 
The teacher awakens pupils’ interest and draws them in immediately, asking pupils at 
the start of each lesson how much they know.” 
“We must plan worthwhile questions that will further deepen pupils’ understanding, 
rather than asking them to recall simple facts” - Shirley Clarke, 2018

“How lessons begin sets the tone for the rest of the lesson - will it be teacher-led or 
pupils-led, performance-led or learning–led? Will it start with teacher input and quick 
fired questions, or an immediate task to establish prior knowledge? Will it engage 
pupils immediately or pave a path of boredom?” - Shirley Clarke, Outstanding Formative 
Assessment - Culture and Practice 

“The most important single factor influencing learning is what the learner already 
knows. Ascertain this and teach him accordingly” - Ausubel et al 1978

Rhesymau dros gychwyn gwersi’n effeithiol a chwestiynu i ganfod gwybodaeth 
flaenorol disgyblion
• Mae angen cychwyn gwers drwy ddal diddordeb y disgyblion a’u  rhoi ar waith yn syth i feddwl am 

gynnwys y wers
• Mae canfon beth mae disgybl yn ei wybod neu ddeall yn barod  - fesul gwers a fesul munud o fewn 

gwers flaenoriaeht ac yn brif egwyddor asesu ffurfiannol. Mae cwestiynu effeithiol neu/a  gosod  tasg  
er mwyn cadarnhau  beth yw dysgu blaenorol pob disgybl felly’n  hanfodol

• O wneud hyn mae’r athro/awes yn gwybod yn union ble i fynd i symud dysgu disgyblion ymlaen yn y 
wers yn hytrach na’i fod wedi ceisio dyfalu hynny wrth gynllunio. 

• Pan mae pob disgybl yn ymgymryd â thasgau fel hyn mae’n rhoi darlun clir i’r athro/awes o gyrhaeddiad 
ac anghenion nesaf pob disgybl.
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Cychwyn Gwersi a Chwestiynu

cychwyn gwersi’n effeithiol a chwestiynu 
i ganfod gwybodaeth flaenorol disgyblion ar waith

cychwyn gwersi a chwestiynu llwyddiannus

arferion gorau:
• Defnyddio amrywiaeth eang o dechnegau holi.
• Athrawon yn sicrhau ei bod yn canfod yr wybodaeth am gyrhaeddiad / anghenion dysgu 

nesaf disgyblion o’r atebion mae disgyblion yn eu rhoi
• Athrawon wedyn yn defnyddio’r wybodaeth hwnnw yn effeithiol i yrru’r dysgu yn ei flaen 

yn y wers. 
• Defnyddio cwestiynau agored ac ymestyn y cwestiynu i ennyn ymatebion estynedig lle bo angen i allu 

sicrhau gwybodaeth lawn am ddealltwriaeth disgybl 
• Defnyddio amser prosesu yn effeithiol-e.e. hyd at 5 eiliad, defnyddio partneriaid trafod i ddisgyblion allu 

rhoi llais i’w meddyliau a syniadau. 

lle bo angen datblygu ymhellach:
• Cwestiynu cyfyngedig. Defnyddio cwestiynau caeedig yn bennaf a phrin yw’r defnydd o 

gwestiynau agored na thechnegau holi’n fanwl i gael ymatebion llawnach.
• Dim gweithgareddau cychwynnol yn digwydd, bwrw i mewn yn syth i wers sydd wedi ei 

chyflwyno ymlaen llaw heb ystyriaeth lawn i gyrhaeddiad a dealltwriaeth bresennol y 
disgyblion

• Cynnal gweithgareddau ond ddim yn canfod gwybodaeth yn llawn am gyrhaeddiad disgyblion
• Defnydd o bartneriaid trafod yn brin
• Defnyddio dwylo i fyny  yn unig  ganfod atebion -  dim ond gwybodaeth am ychydig o ddisgyblion sy’n 

fodlon ateb sy’n cael ei gasglu yma. 

Mae cychwyn effeithiol i wersi yn cynnwys:
• Cwestiynau am wybodaeth flaenorol
• Gweithgareddau cychwynnol i gadarnhau lle mae pob disgybl ar eu taith ddysgu. Mae’r rhain fel arfer 

yn weithgareddau byr ( tua 5 munud) i unigolion weithio arnynt neu drafod gyda phartner e.e. gosod 
cyfres o atebion i broblem mathemateg - beth yw’r ateb cywir a pham? Gosod datganiad ar y bwrdd 
gwyn -  cywir neu anghywir?

• Yr athro/awes yn cerdded o gwmpas y dosbarth yn gwrando ar drafodaethau  er mwyn canfod 
camsyniadau a.y.b.

• Trafodaeth dosbarth sydyn -  efallai disgyblion yn dangos atebion/ datrysiadau i broblemau mhant wedi 
eu nodi ar fyrddau gwyn bach

• Yr athro/awes wedyn yn addasu a chynllunio camau nesaf y dysgu ar y pryd, yn unol â’r canfyddiadau.
• Datgelu/ rhannu Deilliant Dysgu pan yn briodol . Myth yw bod rhaid ysgrifennu DD ar fwrdd gwyn 

cyn dechrau gwers a’i gyhoeddi fel cychwyn bob gwers yn ôl Shirley Clarke.   Weithiau, mae’n briodol 
gwneud hynny, ond nid yw ;n angenrheidiol bob tro. Mae disgyblion angen gwybod y DD ar adeg 
briodol yn y wers  pan mae disgyblion yn mynd i gychwyn ar dasg fydd yn mesur eu dealltwriaeth/ lefel 
sgil

• Pennu  Meini Prawf Llwyddiant ar y cyd
• Modelu enghreifftiau ardderchog.


