
Dadbacio a deall y MDaPh
Mathemateg a Rhifedd



Trosolwg cyffredinol o’r sesiynau MDaPh

Sesiwn 1 - Dadbacio a deall y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn perthynas â'r MDaPh
• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y MDaPh
• Edrych ar yr ystyriaethau o ran addysgeg o fewn yr adran 'Dylunio eich cwricwlwm' a amlinellir

yn y canllawiau MDaPh

Sesiwn 2 - Cynnydd mewn dysgu ar gyfer y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu
• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwnt

MDaPh Mathemateg a Rhifedd

Dyddiadau Sesiwn 2 M&Rh

• Dydd Llun 20/6/22  11:30-12:30
(cyfrwng Saesneg) 

• Dydd Mawrth 21/6/22 13:30-14:30 
(cyfrwng Cymraeg)

Dolen i’r ffurflen bwcio

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6_cAYw2WUlDnZTuApyBWEFUM0dQRk82NDRCQTdPNUlHUERMTlQxWUhCQy4u


Lle i gychwyn?

MDaPh Mathemateg & Rhifedd

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Hyfedreddau mathemategol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Rhif
• Algebra
• Geometreg & Mesur
• Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y Meysydd
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau Newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol

Themâu trawsgwricwlaidd



CYMRAEG

SAESNEG

https://drive.google.com/file/d/1sPdiuchnzlIxChH2CviB5HDu-0MyLVT6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MHcAWWZKTk1ukWtW0GjIOY5jZUyujcv/view


dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:

• gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau
• datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i

chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau
• ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau
• gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg
• gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maen nhw’n dysgu amdanyn nhw
• gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
• deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• defnyddio technolegau digidol yn greadigol i rhannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a’i

dadansoddi
• ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol

ac sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n:

• cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynnyrch
• meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
• adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw
• mentro’n bwyllog
• arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiol ac yn gyfrifol
• mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau
• rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa

ac sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n:

• canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
• trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd
• deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynol a democrataidd
• deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu
• wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y 

gorffennol
• parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
• dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned

ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd

unigolion iach, hyderus sydd:

• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol
• yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a meddyliol yn eu

bywyd pob dydd
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel ac iach
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau
• yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaol wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd
• yn wynebu heriau ac yn eu goresgyn
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol ag y gallan

nhw

ac sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Y Pedwar Diben
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Sgiliau Cyfannol

Creadigrwydd ac arloesi

Dylid rhoi lle i ddysgwyr fod yn chwilfrydig ac yn ymholgar, ac i 
greu llawer o syniadau. Dylen nhw gael eu cefnogi i gysylltu
gwahanol brofiadau, gwybodaeth a sgiliau, a gweld, archwilio a 
chyfiawnhau datrysiadau amgen. Dylen nhw allu adnabod
cyfleoedd a chyfleu eu strategaethau. Dylai hyn gefnogi
dysgwyr i greu gwerth o wahanol fathau. 

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Dylai dysgwyr gael eu cefnogi i ofyn cwestiynau ystyrlon, ac i 
werthuso gwybodaeth, tystiolaeth a sefyllfaoedd. Dylen nhw allu
dadansoddi a chyfiawnhau datrysiadau posibl, gan adnabod
materion a phroblemau posibl. Dylai dysgwyr ddod yn wrthrychol
wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau, gan adnabod a datblygu
dadleuon. Dylen nhw allu cynnig datrysiadau sy'n creu gwerth o 
wahanol fathau. 

Effeithiolrwydd personol

Dylai dysgwyr feithrin deallusrwydd ac ymwybyddiaeth
emosiynol, gan ddod yn hyderus ac yn annibynnol. Dylen nhw
gael cyfleoedd i arwain dadleuon a thrafodaethau, gan ddod yn
ymwybodol o oblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, egwyddorol
a chyfreithiol eu dadleuon. Dylen nhw allu gwerthuso eu dysgu
a'u camgymeriadau, gan adnabod meysydd i'w datblygu. Dylen
nhw ddod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy, gan allu adnabod a 
chydnabod gwerth o wahanol fathau ac yna ddefnyddio'r gwerth
hwnnw.

Cynllunio a threfnu

Lle y bo'n ddatblygiadol briodol, dylai dysgwyr allu gosod nodau, 
gwneud penderfyniadau a monitro canlyniadau interim. Dylen
nhw allu myfyrio ac addasu, yn ogystal â rheoli amser, pobl ac 
adnoddau. Dylen nhw allu gwirio cywirdeb a chreu gwerth o 
wahanol fathau. 
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Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
Dylai ymarferwyr ddatblygu profiadau diddorol a hygyrch i ddysgwyr dderbyn cyfleoedd rheolaidd i ddisgrifio, esbonio a chyfiawnhau eu dealltwriaeth o 
amrywiol gysyniadau mathemategol, gan ddefnyddio geirfa fathemategol briodol. Gellir datblygu sgiliau llythrennedd hefyd er mwyn disgrifio prosesau
mathemategol, megis rhesymu, deall amrywiaeth o strategaethau cyfrifo, disgrifio delweddu siapiau, astudio a dehongli gwybodaeth mewn ystadegau a 
chymharu dulliau amgen cyn cyrraedd datrysiad i broblem fathemategol. Gellir defnyddio’r sgiliau llythrennedd hyn wrth i ddysgwyr ddod ar draws 
problemau yn y byd go iawn.

Rhifedd
Fel mae’r enw’n ei nodi, mae rhifedd wrth galon y Maes hwn. Gellir cymhwyso a chysylltu’r pum hyfedredd mathemategol – Dealltwriaeth gysyniadol, 
Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, Cymhwysedd strategol, Rhesymu rhesymegol a Rhuglder – gan ddefnyddio amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go 
iawn i gyflwyno ac archwilio cysyniadau mathemategol, yn ogystal â’u cadarnhau. Er enghraifft, gellir cymhwyso’r defnydd o ganrannau i gyfraddau
canrannol blynyddol (APR) er mwyn arddangos eu defnydd o safbwynt llythrennedd ariannol.

Cymhwysedd digidol
Mae dulliau digidol yn gwella sgiliau mathemategol a rhifedd dysgwyr ar draws amrywiaeth o sefyllfaoedd a fydd yn digwydd yn naturiol o fewn y maes
dysgu a phrofiad. Mae hyn yn fwy na dim ond rhyngweithio â thechnoleg. Er enghraifft, gellir datblygu sgiliau digidol y dysgwyr trwy gydweithredu i 
ddatrys problem a datblygu algorithmau i gefnogi deall patrymau. Enghraifft arall fyddai creu graff gan ddefnyddio taenlen er mwyn gwella dealltwriaeth
ddigidol yn ogystal â chryfhau sgiliau mathemategol a rhifedd y dysgwyr. Wrth iddyn nhw ddatblygu a dangos cynnydd, byddan nhw’n defnyddio sgiliau, 
prosesau, technegau a systemau digidol mwy cymhleth yn amlach, a hyn er mwyn creu datrysiadau i ymateb i broblemau, cyfleoedd neu anghenion
penodol. Wrth i ddysgwyr ddangos cynnydd bydd agweddau ar gasglu, cynrychioli a dadansoddi, er enghraifft, yn dod yn fwyfwy soffistigedig.



Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
Dylai ymarferwyr ddatblygu profiadau diddorol a hygyrch i ddysgwyr dderbyn cyfleoedd rheolaidd i ddisgrifio, esbonio a chyfiawnhau eu dealltwriaeth o 
amrywiol gysyniadau mathemategol, gan ddefnyddio geirfa fathemategol briodol. Gellir datblygu sgiliau llythrennedd hefyd er mwyn disgrifio prosesau
mathemategol, megis rhesymu, deall amrywiaeth o strategaethau cyfrifo, disgrifio delweddu siapiau, astudio a dehongli gwybodaeth mewn ystadegau a 
chymharu dulliau amgen cyn cyrraedd datrysiad i broblem fathemategol. Gellir defnyddio’r sgiliau llythrennedd hyn wrth i ddysgwyr ddod ar draws 
problemau yn y byd go iawn.

Rhifedd
Fel mae’r enw’n ei nodi, mae rhifedd wrth galon y Maes hwn. Gellir cymhwyso a chysylltu’r pum hyfedredd mathemategol – Dealltwriaeth gysyniadol, 
Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, Cymhwysedd strategol, Rhesymu rhesymegol a Rhuglder – gan ddefnyddio amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go 
iawn i gyflwyno ac archwilio cysyniadau mathemategol, yn ogystal â’u cadarnhau. Er enghraifft, gellir cymhwyso’r defnydd o ganrannau i gyfraddau
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Cymhwysedd digidol
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prosesau, technegau a systemau digidol mwy cymhleth yn amlach, a hyn er mwyn creu datrysiadau i ymateb i broblemau, cyfleoedd neu anghenion
penodol. Wrth i ddysgwyr ddangos cynnydd bydd agweddau ar gasglu, cynrychioli a dadansoddi, er enghraifft, yn dod yn fwyfwy soffistigedig.



Themâu trawsgwricwlaidd

Addysg cydberthynas a rhywioldeb

Hawliau dynol

Amrywiaeth

Addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Dylai fod gan ysgolion ac ymarferwyr
fethodoleg ar gyfer gynllunio cwricwlwm
sy'n ymgorffori cyfleoedd ar gyfer dysgu
ac ystyriaeth o elfennau
trawsgwricwlaidd, lle y bo'n briodol.

Dylai’r rhain ganiatáu i ddysgwyr:

• ystyried cyd-destunau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol

• meithrin dealltwriaeth o addysg
cydberthynas a rhywioldeb, addysg
hawliau dynol ac amrywiaeth, ac 
addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cwricwlwm i Gymru



Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 



Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau y 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  plethu 
i sicrhau dysgu.



Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau y 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  plethu 
i sicrhau dysgu.

Sut ydym ni am addysgu hyn?

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol er 
mwyn i ddysgwyr ddysgu cystal â phosibl

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod, ac ar ôl y dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd.



Lle i gychwyn?

MDaPh Mathemateg & Rhifedd

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Hyfedreddau mathemategol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Rhif
• Algebra
• Geometreg & Mesur
• Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y Meysydd
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau Newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol

Themâu trawsgwricwlaidd Ystyriaethau addysgeg



Canllawiau MDaPh Mathemateg & Rhifedd



Ystyriaethau ar gyfer datblygu cwricwlwm

• Dylai dysgwyr gael cyfleoedd i archwilio amgylcheddau mathemategol
cyfoethog dan do a thu allan. Bydd yr amgylchedd yn briodol ar gyfer
datblygiad a bydd yn hwyluso profiadau uniongyrchol gyda
chysyniadau mathemategol ac amrywiaeth o adnoddau.

• Dylid llywio strwythur a dilyniant pynciau o fewn mathemateg a 
rhifedd gan natur hierarchaethol a chysylltiadol cysyniadau
mathemategol, er mwyn sicrhau adeiladu ar seiliau a chysylltu
profiadau.

• Mae angen i ddysgwyr ddod yn gynyddol rugl yn eu defnydd o rif, trwy
amrywiaeth eang o brofiadau er mwyn disgrifio, dehongli a 
chyfathrebu maint, graddfa a chymariaethau, o fewn yn ogystal â thu
hwnt i fathemateg. Dylen nhw ddod yn gynyddol rugl yn eu cyfrifo, 
gyda yn ogystal â heb gyfrifiannell.

• Trwy gyflwyno dull rhesymu a datrys problemau ar gyfer holl brofiadau
mathemateg a rhifedd, cefnogir datblygu’r pedwar diben ac 
ymagweddau cadarnhaol.

• Trwy ddefnyddio enghreifftiau o fywyd go iawn i gyflwyno, archwilio a 
chadarnhau cysyniadau mathemategol, mae dysgwyr o bob oed yn
gwneud cysylltiadau rhwng y diriaethol, y delweddol a’r haniaethol. 
Trwy amrywiaeth o brofiadau, mae dysgwyr yn gwerthfawrogi grym
mathemateg i fynegi perthnasoedd yn gryno, mewn ffurfiau sy’n
gyffredinol ddealladwy.

• Dylai dysgwyr ymwneud â thasgau ystyrlon a sylweddol megis: modelu
problemau rhifiadol bywyd go iawn, cyfrifo ariannol megis creu a 
gwerthuso cyllidebau ar gyfer digwyddiadau a dadansoddi risgiau, 
datblygu dilyniannau mathemategol trwy batrymau ym myd natur a 
defnyddio’r cylch trin data dilyniannol i osod ac ymchwilio eu
cwestiynau ymchwil eu hunain.

• Mae’n bwysig bod dysgwyr yn gallu dehongli atebion a gwirio eu bod 
yn gwneud synnwyr mewn cyd-destun, gan gynnwys trwy amcangyfrif, 
a’u bod yn gallu defnyddio dulliau priodol i ateb cwestiynau drwy
gasglu, dadansoddi a chrynhoi data a dehongli canlyniadau. Maen
nhw’n gallu gwerthuso eu dulliau ac awgrymu ffyrdd gwahanol neu 
well o ymchwilio yn y dyfodol.

• Dylai ymarferwyr ystyried y defnydd priodol o amrywiaeth o 
dechnolegau digidol, trinolion, gwrthrychau pob-dydd, a 
chynrychioliadau diriaethol a haniaethol o wrthrychau mathemategol i 
fod o gymorth i ddysgwyr ymwneud â chysyniadau mathemategol o 
fwy nag un persbectif.
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Ystyriaethau ar gyfer datblygu cwricwlwm

• Dylid datblygu dealltwriaeth ddofn mewn mathemateg a rhifedd trwy gynllunio
ar gyfer y pum hyfedredd mathemategol, a sut mae’r rhain yn cysylltu a 
chymhwyso mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

• Mae’r hyfedreddau yn rhyng-gysylltiedig a rhyngddibynnol; ni ddylen nhw gael eu
gweld yn hierarchaidd a gallan nhw ddatblygu ochr yn ochr â’i gilydd. Bydd
dysgwyr yn datblygu eu hyfedreddau mathemategol ar amserau gwahanol ac 
efallai’n datblygu nifer ohonyn nhw ar yr un pryd. Er enghraifft, wrth i blentyn
ddod yn fwy rhugl yn adio rhifau dau ddigid, byddan nhw’n datblygu eu
dealltwriaeth gysyniadol o werth lle.

• Nid oes disgwyl i’r pum hyfedredd i gyd ddatblygu o fewn sesiwn unigol, ond mae
angen i’r pump gael eu datblygu yn ystod cysyniad mathemategol penodol. Mae 
rhai prosesau a chymwysiadau, er enghraifft y cylch trin data dilyniannol, a ddylai
gael eu cyflwyno o’r cychwyn gan eu bod yn hanfodol i ddealltwriaeth
gysyniadol.

Y 5 Hyfedredd Mathemategol

Cymhwysedd
strategol

Dealltwriaeth
gysyniadol

Rhesymu
rhesymegol

Rhuglder

Cyfathrebu gan
ddefnyddio
symbolau

Mae angen i addysgu mathemateg fod yn gysyniadol gysylltiedig a chydlynol. Mae hyn yn
gofyn am feistrolaeth a chofio cysyniadau blaenorol; mannau cychwyn dealladwy; defnydd
cyson o iaith, symbolau, delweddau a chynrychioliadau eraill; dewis goleuedig o 
enghreifftiau; defnydd perthnasol o offer digidol. Dylai’r rhain gael eu cyfuno o fewn
dilyniannau gwersi a allai gynnwys datrys problemau, archwilio, cyfarwyddyd uniongyrchol, 
cymhwysiad, ymarferion a thasgau estynedig fel sy’n briodol ar gyfer y fathemateg benodol
a ddysgir a datblygiad cyffredinol y pum hyfedredd. Ar unrhyw bwynt yn y dilyniant gallai’r
ffocws mathemategol fod yn gysyniad newydd, ymestyniad o gysyniad blaenorol, 
perthynas, techneg, ffaith, theorem, strategaeth fathemategol neu ffordd o feddwl.

Cymhwysedd
strategol

Dealltwriaeth
gysyniadol

Rhesymu
rhesymegol

Rhuglder

Cyfathrebu gan
ddefnyddio
symbolau



Negeseuon allweddol

• Mae angen i ddatblygu'r 5 hyfedredd mathemategol
fod ar flaen y meddwl gydag unrhyw gynllunio

• Mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i ddilyniannu’r
cwricwlwm

• Angen cynllunio i wneud cysylltiadau

• Sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cynllunio ar gyfer
datrys problemau a rhesymu

• Gwneud cysylltiadau rhwng y tiriaethol, y delweddol
a’r haniaethol

• Defnyddio technolegau digidol (lle bo’n briodol)

• Cynllunio ar gyfer gwneud cynnydd yn y dysgu
nid cynnydd yn y cynnwys

• Cynllunio defnydd rheolaidd o asesu ffurfiannol

• Cynllunio cyfleoedd ar gyfer ymchwiliadau

• Cyfleoedd ar gyfer ymholiadau

• Datblygu dysgwyr annibynnol

• Mae cwestiynu yn allweddol

Pa drefn?
Sut ydyn ni'n adeiladu ar ddysgu blaenorol?
A oes angen i ysgolion cynradd ac uwchradd gydweithio i 
gynllunio Cwricwlwm Mathemateg?

Sut mae cysyniadau yn cysylltu â meysydd eraill o Fathemateg?
Ydyn nhw'n cysylltu â MDaPh eraill?
Beth yw'r cysylltiadau bywyd go iawn?

h.y. angen adeiladu ar ddysgu blaenorol dysgwyr
Beth mae dysgwyr eisoes yn ei wybod ac yn ei ddeall?
Pa brofiadau maen nhw wedi'u cael?
Sut ydyn ni'n cynllunio ar gyfer dyfnder dealltwriaeth?

Sut a phryd y gallwn ddefnyddio trinolion a 
chynrychioliadau gweledol? Pa fath?

Sut gall technolegau digidol gefnogi a gwella dysgu?

Weithiau
‘less is more’

Pa fath o ymchwiliadau?

Beth mae hyn yn ei olygu yn Mathemateg?

Defnyddio asesu i ddod i adnabod gwybodaeth a 
dealltwriaeth bresennol y dysgwyr ac adeiladu ar hyn.

A all dysgwyr esbonio syniadau a chysyniadau?
A allant archwilio a chyfiawnhau gwahanol ddulliau?
Ydyn nhw'n gallu cyfathrebu eu strategaethau?
A yw cwestiynau wedi’u cynllunio i archwilio meddwl dysgwyr neu a 
yw’r ffocws ar gynhyrchu ateb yn unig?

A ydym ni wedi nodi arferion sydd eisoes yn effeithiol ac yn gweithio’n
dda fel y gallwn barhau i adeiladu ar y rhain a’u cryfhau?

Pa strategaethau datrys problemau sydd eu hangen arnom i addysgu ein dysgwyr?
Sut gall dysgwyr chwarae rhan weithredol yn eu dysgu eu hunain?

Adroddiad arweiniad
EEF ar wella

Mathemateg yn CA2/3

https://www.inquirymaths.org/

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/maths-ks-2-3
https://www.inquirymaths.org/


Adroddiad EEF ar wella Mathemateg yng NgA 2/3
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Defnyddir y system rif i gynrychioli a chymharu'r
perthnasoedd rhwng rhifau a meintiau.

Rhifau yw’r system symbolau ar gyfer disgrifio a chymharu
meintiau. Dyma’r cysyniad haniaethol cyntaf y bydd
dysgwyr yn dod ar ei draws ym mathemateg, ac mae’n
gymorth i sefydlu egwyddorion rhesymu sy’n rhesymegol. 
Ym mathemateg, mae’r system rifo’n sail i resymu o ran 
algebra, ystadegau, tebygolrwydd a geometreg, yn ogystal
ag o ran cyfrifo ariannol a gwneud penderfyniadau.

Mae gwybodaeth a gallu ym maes rhifau a meintiau yn
hanfodol ar gyfer cyfrannu’n hyderus mewn bywyd, ac yn
cynnig sylfaen ar gyfer astudio pellach a chyflogaeth. Mae 
rhuglder o ran cyfrifiannu yn allweddol i ddatrys problemau
a gwneud cynnydd ym mhob maes dysgu a phrofiad. 
Datblygir rhuglder drwy ddefnyddio’r pedair gweithred
rhifyddeg sylfaenol a datblygu dealltwriaeth o’r berthynas
rhyngddyn nhw.  Mae hyn yn arwain at baratoi’r ffordd ar
gyfer defnyddio symbolau algebra yn llwyddiannus.

Pa brofiadau allai gefnogi'r dysgu yn y maes hwn?

Beth yw’r cysyniadau allweddol sydd angen eu
datblygu yn y datganiad hwn?

Dadbacio’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig
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Datblygir rhuglder drwy ddefnyddio’r pedair gweithred
rhifyddeg sylfaenol a datblygu dealltwriaeth o’r berthynas
rhyngddyn nhw.  Mae hyn yn arwain at baratoi’r ffordd ar
gyfer defnyddio symbolau algebra yn llwyddiannus.

• Gwerth lle & Amcangyfrifo
• Priodweddau rhifau
• Cyfrannedd

Gwerth lle & Amcangyfrifo

Priodweddau rhifau

Cyfrannedd

Ffracsiynau, Degolion & Canrannau

Llythrennedd Ariannol

Y Pedwar gweithred

• Llinellau rhif & graddfeydd
• Rhifau negatif
• Degolion a ffracsiynau
• Talgrynnu
• Indecsau & Ffurf Safonol

• Elw a cholled
• Cyllid personol
• Treth, morgeisi a chyllidebu

• Cymhareb & Graddfa
• Newid lluosol
• Cyfrannedd gwrthdro

• Hafaledd
• Trawsnewid
• Newid canrannol

• Pob math o rif (h.y. degolion, 
ffracsiynau, rhifau negatif..)

• Trefn gweithrediadau

Defnyddio trinolion a chynrychioliadau gweledol i wneud cysylltiadau
rhwng y tiriaethol, delweddol a’r haniaethol:
• Blociau Dienes, deiliad gwerth lle, llinellau rhif, modelau bar….
• Cownteri dwy ochr ar gyfer rhifau negatif
Gwneud cysylltiadau bywyd go iawn
• Cysylltu cyfrannedd â MDaPh eraill
• Llythrennedd ariannol gydag Iechyd a Lles
Archwilio cyllid yn yr ardal leol
• Siopau a thwristiaeth
• Busnesau a banciau

Dadbacio’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig

Pam? Beth? Sut?

• Rhifau cysefin, ffactorau, lluosrifau..

• Ffracsiynau, Degolion & Canrannau

• Llythrennedd Ariannol
• Y pedwar gweithred



Pa brofiadau allai gefnogi'r dysgu yn y maes hwn?

Beth yw’r cysyniadau allweddol sydd angen eu
datblygu yn y datganiad hwn?Defnyddir y system rif i gynrychioli a chymharu'r

perthnasoedd rhwng rhifau a meintiau.

Rhifau yw’r system symbolau ar gyfer disgrifio a chymharu
meintiau. Dyma’r cysyniad haniaethol cyntaf y bydd
dysgwyr yn dod ar ei draws ym mathemateg, ac mae’n
gymorth i sefydlu egwyddorion rhesymu sy’n rhesymegol. 
Ym mathemateg, mae’r system rifo’n sail i resymu o ran 
algebra, ystadegau, tebygolrwydd a geometreg, yn ogystal
ag o ran cyfrifo ariannol a gwneud penderfyniadau.

Mae gwybodaeth a gallu ym maes rhifau a meintiau yn
hanfodol ar gyfer cyfrannu’n hyderus mewn bywyd, ac yn
cynnig sylfaen ar gyfer astudio pellach a chyflogaeth. Mae 
rhuglder o ran cyfrifiannu yn allweddol i ddatrys problemau
a gwneud cynnydd ym mhob maes dysgu a phrofiad. 
Datblygir rhuglder drwy ddefnyddio’r pedair gweithred
rhifyddeg sylfaenol a datblygu dealltwriaeth o’r berthynas
rhyngddyn nhw.  Mae hyn yn arwain at baratoi’r ffordd ar
gyfer defnyddio symbolau algebra yn llwyddiannus.

• Gwerth lle & Amcangyfrifo
• Priodweddau rhifau
• Cyfrannedd

Gwerth lle & Amcangyfrifo

Priodweddau rhifau

Cyfrannedd

Ffracsiynau, Degolion & Canrannau

Llythrennedd Ariannol

Y Pedwar gweithred

• Llinellau rhif & graddfeydd
• Rhifau negatif
• Degolion a ffracsiynau
• Talgrynnu
• Indecsau & Ffurf Safonol

• Elw a cholled
• Cyllid personol
• Treth, morgeisi a chyllidebu

• Cymhareb & Graddfa
• Newid lluosol
• Cyfrannedd gwrthdro

• Hafaledd
• Trawsnewid
• Newid canrannol

• Pob math o rif (h.y. degolion, 
ffracsiynau, rhifau negatif..)

• Trefn gweithrediadau

Defnyddio trinolion a chynrychioliadau gweledol i wneud cysylltiadau
rhwng y tiriaethol, delweddol a’r haniaethol:
• Blociau Dienes, deiliad gwerth lle, llinellau rhif, modelau bar….
• Cownteri dwy ochr ar gyfer rhifau negatif
Gwneud cysylltiadau bywyd go iawn
• Cysylltu cyfrannedd â MDaPh eraill
• Llythrennedd ariannol gydag Iechyd a Lles
Archwilio cyllid yn yr ardal leol
• Siopau a thwristiaeth
• Busnesau a banciau

Dadbacio’r datganiadau o’r hyn sy’n bwysig

Pam? Beth? Sut?

• Rhifau cysefin, ffactorau, lluosrifau..

• Ffracsiynau, Degolion & Canrannau

• Llythrennedd Ariannol
• Y pedwar gweithred



Lle i gychwyn?

MDaPh Mathemateg & Rhifedd

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Hyfedreddau mathemategol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Rhif
• Algebra
• Geometreg & Mesur
• Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y Meysydd
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau Newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol

Themâu trawsgwricwlaidd Ystyriaethau addysgeg



Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’

Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu darllen, ysgrifennu a dehongli rhifau sy’n fwy, hyd at 1000 o leiaf, 
gan ddefnyddio digidau a geiriau.

Rwy’n gallu deall y gellir penderfynu ar werth rhif ar sail safle’r digidau a 
ddefnyddir.

Rwy’n gallu trefnu a dilyniannu rhifau, gan gynnwys odrifau ac eilrifau, ac 
rwy’n gallu cyfrif ymlaen ac yn ôl mewn camau unffurf unrhyw rif cyfan a 
ffracsiynau unedol syml.

Rwy’n gallu defnyddio amrywiaeth o gynrychioliadau i ddatblygu a chadarnhau fy
nealltwriaeth fod gwerth digid yn ymwneud â’i safle. Rwy’n gallu darllen, ysgrifennu a 
dehongli rhifau, gan ddefnyddio ffigurau a geiriau hyd at filiwn, o leiaf.

Rwy’n gallu defnyddio amrywiaeth o gynrychioliadau i ymestyn fy nealltwriaeth o’r
system rifau, gan gynnwys gwerthoedd negatif, degolion a ffracsiynau. Rwy’n gallu gosod
cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol yn gywir ar linell rhif. 



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwyf wedi ymgymryd â thasgau ymarferol i amcangyfrif a thalgrynnu rhifau i’r 10 
neu’r 100 agosaf.

Rwyf wedi ymgymryd â thasgau ymarferol i amcangyfrif a thalgrynnu rhifau i’r
10 neu’r 100 agosaf.

Rwy’n gallu cymhwyso’r hyn rwy’n ei wybod am werth rhif er mwyn talgrynnu ac 
amcangyfrif lle bo’n addas.

Rwy’n gallu gwirio cyfrifiadau a datganiadau am rifau, drwy resymu gwrthdro a dulliau
amcangyfrif.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth o luosi i gofio rhai ffeithiau ynghylch
lluosi a thablau gan ddechrau gyda thablau 2, 3, 4, 5 a 10, ac rwy’n gallu
defnyddio’r term ‘lluosrifau’.

Rwyf wedi archwilio ac yn gallu defnyddio fy nealltwriaeth o berthnasoedd
lluosol i luosi a rhannu rhifau cyfan, gan ddefnyddio amrywiaeth o 
gynrychioliadau, yn cynnwys dosbarthu’n gyfartal, grwpio, a llunio a 
dadansoddi araeau.

Rwy’n gallu cyfleu ffeithiau am luosi yn rhugl, hyd at o leiaf 10 x 10, a defnyddio’r rhain i 
feddwl am ffeithiau cysylltiedig.

Rwyf wedi cael profiad o berthnasoedd lluosol syml a’u harchwilio sy’n fy ngalluogi i drafod
priodweddau rhif, gan gynnwys ffactorau, lluosrifau, rhifau cysefin a rhifau sgwâr

Rwy’n gallu defnyddio’r pedwar gweithrediad rhifyddeg gyda chyfanrifau a degolion yn
hyderus, effeithlon a chywir, ac rwy’n gallu cyfuno’r rhain gan ddefnyddio deddfau
dosbarthol, cysylltiadol a chymudol lle bo hynny’n briodol.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n dechrau deall bod ffracsiynau unedol yn cynrychioli rhannau cyfartal o’r
cyfan a’u bod yn ffordd o gyfleu meintiau a pherthnasoedd.

Rwyf wedi cael profiad o ffracsiynau mewn sefyllfaoedd ymarferol gan ddefnyddio
amrywiaeth o gynrychioliadau.

Rwyf wedi archwilio ffracsiynau cywerth ac rwy’n deall perthnasoedd ffracsiynau
cywerth.

Rwy’n gallu dangos fy nealltwriaeth y gellir cynrychioli meintiau nad ydyn nhw’n gyfanrifau
gan ddefnyddio ffracsiynau (gan gynnwys ffracsiynau sy’n fwy nag 1) degolion a chanrannau. 
Rwy’n gallu defnyddio fy ngwybodaeth o gywerthedd i gymharu maint ffracsiynau syml, 
degolion a chanrannau ac rwy’n gallu newid rhwng cynrychioliadau.

Rwy’n gallu arddangos fy nealltwriaeth y gellir defnyddio ffracsiwn fel gweithredydd, neu i 
gynrychioli rhannu. Rwy’n gallu deall y berthynas wrthdro rhwng enwadur ffracsiwn a’i werth.

Rwyf wedi datblygu fy nealltwriaeth o resymu lluosol i gynnwys y cysyniad o gymhareb, 
cyfrannedd a graddfa, ynghyd â’u cymhwyso.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwyf wedi archwilio perthnasoedd adiol gan ddefnyddio amrywiaeth o 
gynrychioliadau. Rwy’n gallu adio a thynnu rhifau cyfan gan ddefnyddio amrywiaeth
o ddulliau ysgrifenedig ac ymenyddol.

Rwy’n gallu gwirio cyfrifiadau a datganiadau am rifau, drwy resymu gwrthdro a dulliau
amcangyfrif.

Rwy’n gallu defnyddio’r pedwar gweithrediad rhifyddeg gyda chyfanrifau a degolion yn
hyderus, effeithlon a chywir, ac rwy’n gallu cyfuno’r rhain gan ddefnyddio deddfau
dosbarthol, cysylltiadol a chymudol lle bo hynny’n briodol.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu deall cywerthedd a gwerth darnau arian ac arian papur i wneud
trafodion priodol wrth chwarae rôl..

Rwy’n gallu deall cywerthedd a gwerth darnau arian ac arian papur i wneud trafodion
priodol wrth chwarae rôl.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu defnyddio dulliau effeithlon i ddarganfod perimedr ac arwynebedd siapiau dau
ddimensiwn, gan ddeall sut mae hafaliadau sylfaenol yn deillio ohonynt.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3
Rwyf wedi archwilio mesur, gan ddefnyddio cyfrif, offer mesur a chyfrifo, ac rwy’n
gallu dewis y dull mwyaf addas i fesur.

Rwy’n gallu amcangyfrif a mesur gan ddefnyddio unedau ansafonol priodol, cyn symud
ymlaen i unedau safonol. 

Rwy’n gallu defnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau mesur o fannau cychwyn gwahanol.

Rwy’n gallu amcangyfrif a mesur hyd, cynhwysedd, màs, tymheredd ac amser, gan
ddefnyddio unedau safonol priodol.

Rwy’n gallu cyfnewid rhwng unedau safonol, gan gynnwys cymhwyso fy nealltwriaeth o 
werth lle i gyfnewid rhwng unedau metrig.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n dechrau dweud yr amser gan ddefnyddio amrywiaeth o ddyfeisiau. Rwyf wedi
archwilio ac wedi defnyddio gwahanol ffyrdd o ddangos treigl amser, gan gynnwys
calendrau, llinellau amser, amserlenni syml a rhestrau digwyddiadau.

Rwy’n gallu darllen clociau analog a digidol yn gywir ac rwy’n gallu gwneud
cynrychioliadau a chyfrifo sy’n gysylltiedig ag amser.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwyf wedi archwilio’r cysyniad o gylchdroi, ac rwy’n dechrau defnyddio ffracsiynau
syml mewn perthynas â chylchdro cyflawn i ddisgrifio troeon.

Rwy’n gallu dangos fy nealltwriaeth o onglau fel ffordd o fesur cylchdro, ac rwy’n gallu
adnabod, enwi a disgrifio mathau o onglau.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwyf wedi archwilio siapiau dau ddimensiwn a thri dimensiwn, ynghyd â’u
priodweddau, mewn amrywiaeth o gyd-destunau.

Rwyf wedi archwilio cymesuredd adlewyrchol mewn amrywiaeth o gyd-destunau ac 
rwy’n gallu’i drafod fel un o briodweddau siapiau dau ddimensiwn.

Rwy’n gallu archwilio a chadarnhau fy nealltwriaeth o briodweddau siapiau dau
ddimensiwn gan gynnwys nifer yr ochrau a chymesuredd.

Rwy’n gallu archwilio fertigau, ymylon a wynebau siapiau tri dimensiwn ac rwy’n gallu
defnyddio’r nodweddion hyn i ddisgrifio siâp tri dimensiwn.

Rwy’n gallu perthnasu siâp tri dimensiwn i’w rwydau dau ddimensiwn.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu disgrifio a meintioli safle gwrthrychau mewn perthynas â gwrthrychau
eraill.

Rwyf wedi datblygu dealltwriaeth o’r ffyrdd y defnyddir cyfesurynnau i ddatrys problemau sy’n
ymwneud â safle, hyd a siâp.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu archwilio patrymau rhifau a siapiau. Rwy’n gallu adnabod, copïo a 
chynhyrchu dilyniannau rhifau a phatrymau gweledol.

Rwy’n gallu archwilio a chreu patrymau rhifau a siapiau. Rwy’n gallu esbonio dilyniannau
rhifyddol a phatrymau gofodol mewn geiriau ac wrth eu cyffredinoli.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu dod o hyd i rifau coll pan mae bondiau rhif a ffeithiau lluosi yn
anghyflawn.

Rwy’n gallu dangos dealltwriaeth o’r syniad o fewnbwn, cymhwyso rheol (gan gynnwys
gweithrediadau gwrthdro) ac allbwn, defnyddio peiriant ffwythiant neu ddulliau priodol
eraill, ac rwyf wedi cymhwyso’r syniad hwn i ddatrys problemau.

Rwy’n gallu modelu problemau gan greu mynegiadau a hafaliadau sy’n defnyddio symbolau
neu eiriau i gynrychioli gwerthoedd anhysbys, gan fabwysiadu dulliau algebra. Rwy’n gallu
defnyddio gweithrediadau gwrthdro er mwyn dod o hyd i werthoedd anhysbys mewn
hafaliadau syml.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu defnyddio’r arwydd hafal i ddangos bod gan ddwy ochr brawddeg rhif yr
un gwerth â’i gilydd, ac rwy’n gallu defnyddio arwyddion anhafaledd wrth gymharu
meintiau er mwyn nodi ‘mwy na’ a ‘llai na’.

Rwyf wedi archwilio cymudedd mewn perthynas ag adio a lluosi, ac rwy’n gallu
adnabod pan fydd dau fynegiad rhifyddol gwahanol yn disgrifio’r un sefyllfa ond eu
bod wedi’u hysgrifennu mewn gwahanol ffyrdd.

Rwy’n gallu defnyddio cymudedd, dosbarthedd a chysylltiadedd er mwyn archwilio hafaledd ac 
anhafaledd mynegiadau.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu casglu a threfnu data er mwyn gofyn ac ateb cwestiynau mewn
sefyllfaoedd perthnasol.

Rwy’n gallu didoli a dosbarthu gan ddefnyddio mwy nag un maen prawf, gan
ddefnyddio diagramau Venn a diagramau Carroll.

Rwy’n dechrau cofnodi a chyflwyno data mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys
defnyddio siartiau rhifo, tablau amlder, a graffiau bloc lle y darperir echelinau a 
graddfeydd priodol.

Rwy’n gallu casglu gwahanol fathau o ddata er mwyn ateb amrywiaeth o gwestiynau a 
ofynnwyd, gan ddangos fy mod yn deall pwysigrwydd casglu data perthnasol.

Rwy’n gallu cynrychioli gwybodaeth drwy greu amrywiaeth o siartiau priodol sy’n
cymhlethu’n gynyddol, gan gynnwys siartiau cyfrif, tablau amlder, graffiau bar a graffiau
llinell.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n dechrau dehongli a dadansoddi graffiau, siartiau a data syml.

Rwy’n gallu esbonio fy nghanfyddiadau, a dechrau gwerthuso llwyddiant fy null 
gweithredu.

Rwy’n gallu defnyddio gwahanol raddfeydd i echdynnu a dehongli gwybodaeth allan o 
amrywiaeth o ddiagramau, tablau a graffiau, gan gynnwys siartiau cylch gyda ffracsiynau a 
chyfraneddau syml. Rwy’n gallu adnabod unrhyw dueddiadau a welir.

Rwy’n gallu dod o hyd i gymedr set syml o ddata a’i ddefnyddio i esbonio sut mae’r
ystadegau yn cefnogi neu yn gwrthddweud dadl. Rwy’n gallu adnabod sut mae
anomaleddau yn effeithio ar y cymedr.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3

Rwy’n gallu archwilio canlyniad a siawns, gan ddefnyddio iaith briodol, ac rwy’n dechrau
defnyddio gwerth rhifol i gynrychioli tebygolrwydd.

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Rhif
• Mae rhifau negatif yn cael eu crybwyll gyntaf yn CC3, felly nid oes angen eu cyflwyno ym

Mlwyddyn 3 fel sydd i lawr yn y cwricwlwm presennol.
• Yn CC3, mae angen i ddysgwyr allu gosod degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif. Mae llawer

mwy o bwyslais yn y cwricwlwm newydd ar ddeall ffracsiynau fel mwy na phroses yn unig.
• Mae gan y cwricwlwm presennol talgrynnu i’r 10 a’r 100 agosaf ym Mlwyddyn 4, tra mae i lawr

yn CC2 yn y cwricwlwm newydd – hefyd mae’r pwyslais ar ymgysylltu â thasgau ymarferol yn
ymwneud â thalgrynnu.

• Mae angen i ddysgwyr archwilio a deall perthnasoedd lluosol yn CC2, a defnyddio amrywiaeth o 
gynrychioliadau, gan gynnwys dosbarthu’n gyfartal, grwpio, a llunio a dadansoddi araeau (efallai
nad yw hyn yn newydd fel y cyfryw, ond nid yw wedi'i nodi'n benodol yn y cwricwlwm
presennol).

• Mae angen i ddysgwyr ddeall a gallu defnyddio'r deddfau dosbarthol, cysylltiadol a chymudol lle
bo'n briodol yn CC3 (eto, efallai nad yw hyn yn newydd fel y cyfryw, ond nid yw wedi'i nodi'n
benodol yn y cwricwlwm presennol).

• Mae gan y cwricwlwm presennol adio a thynnu ffracsiynau ym Mlwyddyn 5 a 6, gan nad yw’n
cael ei grybwyll tan CC4 yn y cwricwlwm newydd, gall hyn fod yn rhywbeth i’w adael allan tan 
hynny

• Mae CC2 yn sôn am ‘arian papur’ o dan gyllid, nid yw ‘arian papur’ yn cael eu crybwyll yn
benodol yn y cwricwlwm presennol.

Geometreg & Mesur

• Ni chrybwyllir arwynebedd tan CC3, tra caiff ei grybwyll ym Mlwyddyn 3 yn y cwricwlwm
presennol, felly efallai nad oes angen cyflwyno arwynebedd mor gynnar.

• Ni chrybwyllir cyfaint tan CC4, tra caiff ei grybwyll ym Mlwyddyn 4 a 5 yn y cwricwlwm
presennol. Gan na sonnir amdano tan CC4, efallai bod hyn yn rhywbeth nad oes ei angen
mewn ysgolion cynradd?

• Mae angen archwilio defnyddio calendrau, amserlenni ac amserlenni yn CC2, tra nad ydynt
yn cael eu crybwyll tan Flwyddyn 4 a 6 yn y cwricwlwm presenol.

• Nid yw trawsffurfiadau yn cael eu crybwyll tan CC4, tra eu bod yn cael eu crybwyll ym
Mlwyddyn 5 a 6 yn y cwricwlwm presennol – Gan nad yw wedi ei grybwyll tan CC4, efallai
nad yw hyn yn rhywbeth sydd ei angen mewn ysgolion cynradd?

• Ni chrybwyllir priodweddau ongl tan CC4, tra y crybwyllir ym Mlwyddyn 6 yn y cwricwlwm
presennol, efallai nad oes angen priodweddau onglau mewn ysgolion cynradd?

Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Mae casglu data yn CC2 ymlaen (mae’n debyg nad yw’n ‘newydd’ fel y cyfryw, ond mewn
gwirionedd nid yw’n cael ei grybwyll yn benodol yn y cwricwlwm presennol).

• Dim sôn am graffiau trawsnewid yn CC3, ond mae ym Mlwyddyn 5 a 6 yn y cwricwlwm presennol.
• Mae cyfrifo'r tri cyfartaledd ac amrediad ym Mlwyddyn 5 a 6 yn y cwricwlwm presennol, FODD 

BYNNAG dim ond y cymedr sy'n cael ei grybwyll yn CC3, nid yw'r gweddill yn cael eu crybwyll tan 
CC4 - felly rhywbeth i ysgolion cynradd ystyried ei adael allan? A dim ond canolbwyntio ar y 
cymedr?

Algebra

• Mae CC2 yn sôn am archwilio patrymau mewn siâp yn ogystal â rhifau (nid yw’n cael ei
grybwyll yn y cwricwlwm presennol), mae hefyd yn sôn am ‘batrymau gweledol’. Mae hyn
wedyn yn parhau yn CC3.

• Ni chrybwyllir y gair ‘newidyn’ tan CC4, felly mae angen i ysgolion cynradd ystyried yn ofalus eu
hymagweddau at Algebra – efallai ni fydd angen cyflwyno defnyddio llythrennau.

• Mae’r cwricwlwm presennol yn sôn am beiriannau ffwythiant ym Mlwyddyn 3, mae hyn yn
CC3 yn y cwricwlwm newydd – sylwer hefyd nad oes angen cyflwyno defnyddio algebra gyda
pheiriannau ffwythiant fel sydd i lawr ar hyn o bryd ar gyfer Blwyddyn 6.

• Mae defnyddio'r symbolau anhafaledd fel y crybwyllwyd ym Mlwyddyn 4 yn y cwricwlwm
presennol, bellach o dan CC2.

• Mae archwilio cymudedd gydag adio a lluosi yn CC2 (Newydd?).
• Mae defnyddio cymudedd, dosbarthedd a chysylltiadedd i archwilio hafaledd ac anhafaledd

mewn mynegiadau yn CC3 (Newydd?).

Cymhariaeth cwricwlwm ‘Hen/Newydd’



Negeseuon allweddol

• Mae angen i ddatblygu'r 5 hyfedredd mathemategol
fod ar flaen y meddwl gydag unrhyw gynllunio

• Mae angen rhoi ystyriaeth ofalus i ddilyniannu’r
cwricwlwm

• Angen cynllunio i wneud cysylltiadau

• Sicrhau bod cyfleoedd yn cael eu cynllunio ar gyfer
datrys problemau a rhesymu

• Gwneud cysylltiadau rhwng y tiriaethol, y delweddol
a’r haniaethol

• Defnyddio technolegau digidol (lle bo’n briodol)

• Cynllunio ar gyfer gwneud cynnydd yn y dysgu
nid cynnydd yn y cynnwys

• Cynllunio defnydd rheolaidd o asesu ffurfiannol

• Cynllunio cyfleoedd ar gyfer ymchwiliadau

• Cyfleoedd ar gyfer ymholiadau

• Datblygu dysgwyr annibynnol

• Mae cwestiynu yn allweddol

Pa drefn?
Sut ydyn ni'n adeiladu ar ddysgu blaenorol?
A oes angen i ysgolion cynradd ac uwchradd gydweithio i 
gynllunio Cwricwlwm Mathemateg?

Sut mae cysyniadau yn cysylltu â meysydd eraill o Fathemateg?
Ydyn nhw'n cysylltu â MDaPh eraill?
Beth yw'r cysylltiadau bywyd go iawn?

h.y. angen adeiladu ar ddysgu blaenorol dysgwyr
Beth mae dysgwyr eisoes yn ei wybod ac yn ei ddeall?
Pa brofiadau maen nhw wedi'u cael?
Sut ydyn ni'n cynllunio ar gyfer dyfnder dealltwriaeth?

Sut a phryd y gallwn ddefnyddio trinolion a 
chynrychioliadau gweledol? Pa fath?

Sut gall technolegau digidol gefnogi a gwella dysgu?

Weithiau
‘less is more’

Pa fath o ymchwiliadau?

Beth mae hyn yn ei olygu yn Mathemateg?

Defnyddio asesu i ddod i adnabod gwybodaeth a 
dealltwriaeth bresennol y dysgwyr ac adeiladu ar hyn.

A all dysgwyr esbonio syniadau a chysyniadau?
A allant archwilio a chyfiawnhau gwahanol ddulliau?
Ydyn nhw'n gallu cyfathrebu eu strategaethau?
A yw cwestiynau wedi’u cynllunio i archwilio meddwl dysgwyr neu a 
yw’r ffocws ar gynhyrchu ateb yn unig?

A ydym ni wedi nodi arferion sydd eisoes yn effeithiol ac yn gweithio’n
dda fel y gallwn barhau i adeiladu ar y rhain a’u cryfhau?

Pa strategaethau datrys problemau sydd eu hangen arnom i addysgu ein dysgwyr?
Sut gall dysgwyr chwarae rhan weithredol yn eu dysgu eu hunain?

Adroddiad arweiniad
EEF ar wella

Mathemateg yn CA2/3

https://www.inquirymaths.org/

https://educationendowmentfoundation.org.uk/education-evidence/guidance-reports/maths-ks-2-3
https://www.inquirymaths.org/


Trosolwg cyffredinol o’r sesiynau MDaPh

Sesiwn 1 - Dadbacio a deall y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn perthynas â'r MDaPh
• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y MDaPh
• Edrych ar yr ystyriaethau o ran addysgeg o fewn yr adran 'Dylunio eich cwricwlwm' a amlinellir

yn y canllawiau MDaPh

Sesiwn 2 - Cynnydd mewn dysgu ar gyfer y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu
• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwnt

MDaPh Mathemateg a Rhifedd

Dyddiadau Sesiwn 2 M&Rh

• Dydd Llun 20/6/22  11:30-12:30
(cyfrwng Saesneg) 

• Dydd Mawrth 21/6/22 13:30-14:30 
(cyfrwng Cymraeg)

Dolen i’r ffurflen bwcio

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k6_cAYw2WUlDnZTuApyBWEFUM0dQRk82NDRCQTdPNUlHUERMTlQxWUhCQy4u

