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Cofnod Asesu - Siarad a Gwrando 
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 2 - Trafodaeth Ffurfiol (C2.1A) 
 

Gellir defnyddio'r Cofnod Asesu hwn i ategu penderfyniadau asesu - mae’r meini prawf 
asesu llawn i'w gweld yn y Pecyn i Aseswyr - Lefel 2.  
 

Enw’r ymgeisydd:  

Rhif yr Ymgeisydd:  

Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN):  

Enw neu rif y Ganolfan:  

 
 

Enw’r Aseswr:  

Pwnc Trafod:  

Trafodaeth:   Dyddiad:  Lleoliad: 

 Amser dechrau:  Amser gorffen: 

Nifer y cyfranogion:  

 
 

Meini Prawf Asesu 
Marc a 
Roddwyd 

Sylwadau'r Aseswr (yn rhoi 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 am bob enghraifft, 
hyd uchafswm o 2 farc) 

 

 

Yn ystod y drafodaeth, mae'r ymgeisydd 
wedi gwneud y canlynol: 

ymateb i iaith lafar drwy gynnig ei farn (1 

marc) a mynegi ei deimladau (1 marc) am y 

pwnc 

 

 

gofyn cwestiynau er mwyn cryfhau ei 

ddealltwriaeth o'r pwnc  

(1 marc am bob enghraifft, hyd uchafswm o 2 

farc) 

 

 

deall barn a/neu deimladau pobl eraill (1 
marc)  

 

defnyddio iaith briodol (1 marc) a chyfathrebu 
dieiriau priodol (1 marc)  

 

helpu i symud y drafodaeth yn ei blaen (1 
marc)  

 

Cyfanswm y marciau a gafwyd:  
Y marc isaf y mae’n rhaid ei gael i lwyddo: 6 

Cyfanswm y marciau posib: 10 
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Sylwadau ychwanegol gan yr Aseswr: 

 

Llofnod yr Aseswr: Dyddiad: 

Enw’r IQA (os samplwyd):   

Llofnod yr IQA (os samplwyd): Dyddiad: 
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Cofnod Asesu - Siarad a Gwrando 
Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol - Lefel 2 - Sgwrs/Cyflwyniad (C2.1B) 
 

Gellir defnyddio'r Cofnod Asesu hwn i ategu penderfyniadau asesu - mae’r meini prawf 
asesu llawn i'w gweld yn y Pecyn i Aseswyr - Lefel 2.  
 

Enw’r ymgeisydd:  

Rhif yr Ymgeisydd:  

Rhif Unigryw’r Dysgwr (ULN):  

Enw neu rif y Ganolfan:  

 
 

Enw’r Aseswr:  

Pwnc Trafod:  

Trafodaeth:   Dyddiad:  Lleoliad: 

 Amser dechrau:  Amser gorffen: 

Nifer y cyfranogion:  

 
 

Meini Prawf Asesu 
Marc 
a 
Roddwyd 

Sylwadau'r Aseswr (yn rhoi enghreifftiau o sut y 
bodlonwyd y meini prawf ) 

Yn ystod y sgwrs/cyflwyniad, mae'r 
ymgeisydd wedi gwneud y canlynol: 

defnyddio delwedd berthnasol neu 
ddeunyddiau ategol eraill (1 marc) i ategu’r 
prif bwyntiau yn effeithiol (1 marc) 

 

 

dangos ei fod yn deall y pwnc (1 marc) 
 

 

siarad yn rhugl wrth roi'r sgwrs/cyflwyniad (1 
marc) a heb ddarllen yn uniongyrchol o’r 
nodiadau/deunyddiau paratoi  

(1 marc) 

 

 

strwythuro'r sgwrs/cyflwyniad yn effeithiol  

(1 marc) er mwyn sicrhau ei bod/fod yn 
addas ar gyfer y diben a'r gynulleidfa (1 
marc)    

 

 

cadw at y pwynt (1) ac wedi esbonio’r prif 
bwyntiau yn glir (1 marc), gan ddefnyddio 
amrywiaeth o strategaethau (1).  

 
 

Cyfanswm y marciau a gafwyd:  
Y marc isaf y mae’n rhaid ei gael i lwyddo: 6 

Cyfanswm y marciau posib: 10 
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Sylwadau ychwanegol gan yr Aseswr: 

 

Llofnod yr Aseswr: Dyddiad: 

Enw’r IQA (os samplwyd):   

Llofnod yr IQA (os samplwyd): Dyddiad: 
 


