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Cofnod Asesu - Siarad a Gwrando 
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 1 
 
Gallwch defnyddio'r Cofnod Asesu hwn i ategu penderfyniadau asesu - mae’r meini prawf 
asesu llawn i'w gweld yn y Pecyn i Aseswyr - Lefel 1.  
 

Enw’r ymgeisydd:  

Rhif yr Ymgeisydd:  

Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN):  

Enw neu Rif y Ganolfan:  
 

Trafodaeth Ffurfiol (C1.1) 
 

Enw’r Aseswr:  

Pwnc Trafod:  

Trafodaeth:   Dyddiad:  Lleoliad: 

 Amser dechrau:  Amser gorffen: 

Nifer y cyfranogion:  
 
 

Meini Prawf Asesu 
Marc 
a 
Roddwyd

Sylwadau'r Aseswr (gan roi enghreifftiau o 
sut y bodlonwyd y meini prawf ) 

Mae'r ymgeisydd wedi paratoi nodiadau cyn y 
drafodaeth, sy'n dangos yn glir y pwyntiau 
sydd i'w codi yn ystod y drafodaeth er mwyn: 
rhoi gwybodaeth (1 marc) 

  

mynegi barn/teimladau (1 marc)   

gofyn cwestiynau (1 marc)   

Yn ystod y drafodaeth, mae'r ymgeisydd wedi 
gwneud y canlynol: 
wedi gwneud cyfraniadau clir (1 marc) 
wedi gwneud cyfraniadau perthnasol (1 marc) 

  

wedi parchu hawl pobl eraill i gymryd eu tro (1 
marc) 

  

wedi defnyddio ymadroddion neu ystumiau 
priodol er mwyn ymuno yn y drafodaeth (1 marc) 

  

wedi nodi gwybodaeth/manylion perthnasol (1 
marc am bob enghraifft, hyd uchafswm o 2 farc) 
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wedi talu sylw manwl i'r hyn roedd gan bobl eraill 
i'w ddweud ac wedi ymateb yn adeiladol i hynny 
(1 marc) 

  

wedi egluro a chadarnhau dealltwriaeth (1 marc)   

wedi barnu pa bryd i siarad a faint i ddweud (1 
marc) 

  

wedi mynegi ei hun yn glir wrth ddatgan 
ffeithiau/barn/cwestiynau/esboniadau/disgrifiadau 
(1 marc am bob math, hyd uchafswm o 3 marc) 

  

wedi defnyddio strategaethau i ategu’r hyn mae’n 
ei ddweud (1 marc) 

  

wedi cyflwyno gwybodaeth a syniadau mewn 
trefn resymegol (1 marc) 

  

wedi ymateb i gwestiynau (1 marc)   

wedi cyfleu ei deimladau/ei farn mewn ffordd 
gytbwys a phendant heb fod yn ymosodol 
(1 marc am bob enghraifft, hyd uchafswm o 2 
farc) 

  

wedi defnyddio iaith oedd yn briodol ar gyfer y 
gwrandawyr a'r cyd-destun (1 marc) 

  

Cyfanswm y marciau a enillwyd:  Y marc isaf y mae’n rhaid ei gael i lwyddo: 
14 Cyfanswm y marciau posib: 21 

 
 

Sylwadau ychwanegol gan yr Aseswr: 

 

Llofnod yr Aseswr: Dyddiad:

Enw’r IQA (os samplwyd):   

Llofnod yr IQA (os samplwyd): Dyddiad:
 


