Blwyddyn / Year: 7

Testun / Topic: Testun Sbort / Dwy ochr

Pwnc / Subject: Cymraeg

Gwybodaeth a dealltwriaeth i’w ddatblygu /Knowledge and
Understanding to be developed:

Geiriau Allweddol i’w dysgu yr hanner tymor yma / Key
Terms to be learned this half term:

Datblygu eu dealltwriaeth i ddefnyddio ansoddeiriau,
cymhariaethau ac idiomau yn hyderus.

Ansoddeiriau, Cymhariaethau, Idiomau

Ysgrifennu ymson.

Cam 1 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes:

Dylai’r disgyblion allu / Students should be able to:
• Gwaith trafod: Pa fath o bethau sy’n achosi trafferth
yn yr ysgol.
• Darllen y darnau “Dwy Ochr” gan adnabod geiriau
anghyfarwydd.

Asesiadau /Assessments:

Cywain gwybodaeth
berthnasol o’r darnau
darllen.

Gwaith Cartref / Homework:

Tasg ddarllen a chywain
gwybodaeth.

• Gweithgaredd adnabod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau
rhwng y ddau adroddiad am y digwyddiad.
• Gweithgaredd Y Gadair Goch – dewis un disgybl i’w holi
am yr hyn a ddigwyddodd yn y stori “Dwy Ochr”
Cam 2 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes:

Dylai’r disgyblion allu / Students should be able to:
• Darllen ac uwcholeuo nodweddion arddull.
• Gwella Iaith: Ansoddeiriau a chymhariaethau

Asesiadau /Assessments:

Adnabod nodweddion
arddull.

Gwaith Cartref / Homework:

Tasg gwella
strategaethau
darllen.

• Trafod teimladau’r cymeriadau yn y stori.
Cam 3 Deilliannau Dysgu / Learning Objectives and Outcomes::

Dylai’r







disgyblion allu / Students should be able to:
Pennu Meinni Prawf Llwyddiant ysgrifennu ymson.
Modelu’r dasg.
Gwella Iaith: Idiomau
Cynllunio’r dasg.
Ysgrifennu’r dasg: Ymson person sy’n cael ei
fwlio.
Golygu’r dasg.

Asesiadau /Assessments:

Ysgrifennu ymson

Gwaith Cartref / Homework:

Dysgu Idiomau
newydd

Sgiliau /Skills


Llythrennedd: Gwneud amrywiaeth o gyfraniadau i drafodaethau(7.OC1) Defnyddio’u gwybodaeth am y canlynol: tarddiadau a theuluoedd
geiriau ,cystrawen, strwythur y frawddeg a strwythur testun cyfan, cynnwys a chyd-destun i wneud synnwyr o eiriau, brawddegau a thestunau
cyfan(7RS2) Canolbwyntio wrth ddarllen testunau sydd yn newydd iddynt gan ddeall yr wybodaeth sydd ynddynt(7RC1) Gwerthuso testunau yn ôl eu
hansawdd a’u lefel diddordeb(7RA6) Nodi meysydd i’w gwella yn eu gwaith ysgrifennu gan olygu ac ailddrafftio. (7WM5)
Rhifedd: Dehongli graffiau sy’n disgrifio sefyllfaoedd bywyd go iawn(7D3)

