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Paarthed: Profion ac Asesiaddau Cyfnod Allweddol
A
3 ‐ blwyddyn 77, 8 a 9
Annwyl R
Riant/Warcheeidwad
naf atoch er mwyn
m
hysbyssu pob rhiantt o’r asesiadau a phrofion amrywiol sy’’n wynebu ein disgyblion
Ysgrifenn
yn ystod y tymor hwn
n. Mae’r sefyllfa wedi new
wid rhywfaint ers cyhoeddi calendr gwrreiddiol yr ysggol – felly
wysig iawn ein bod yn ceisio egluro’n ggwbl glir beth
h yw’r sefyllfa
a bresennol.
mae’n bw
Profion D
Darllen a Rhiif Cenedlaeth
hol
Fel yr ydych yn ymwyybodol mae’n
n debyg, fel rhhan o strateggaeth Llywodrraeth Cymru i godi safona
au
Llythrennedd a Rhifed
dd, mae’r prrofion Darllenn a Rhifedd Ce
enedlaethol yn
y orfodol ym
m mis Mai ele
eni ar gyfer
wyddyn 9. Ma
ae’r rhain yn newydd elen
ni ac mae’r wyybodaeth am
mdanynt wedii ein
pob dysggwr o fl.2 i flw
cyrraedd
d ers gosod yrr amserlen assesu wreiddiool ar gyfer Cyyfnod Allwedd
dol 3. Golyga hyn wrth resswm fod yn
rhaid i n
ni osod profio
on ffurfiol ar rifedd
r
a darlleen (Cymraeg a Saesneg) i bob un o’n d ysgwyr ym mlwyddyn
m
7,
8 a 9. 300 munud yw hyd
h y prawf rhif
r a’r prawff darllen yn y ddwy iaith yn
n 60 munud ((gyda hyd at 20 munud
ychwaneegol ar gyfer paratoi a gwe
einyddu).
O ran y p
profion Darlleen a Rhifedd ein dewis fel ysgol yw gwe
einyddu’r rha
ain yn Neuad d yr ysgol gyd
da blwyddyn
gyfan yn bresennol yn
n sefyll prawff darllen Cym
mraeg, prawf darllen Saesn
neg neu braw
wf Rhif. Golyga hyn y bydd
pob dysggwr ym ml.7, 8 a 9 yn wyn
nebu tri phraw
wf ‐ cynhelir y profion darllen yn y ddw
wy iaith yn ysttod y
sesiynau
u dwbl (gwerssi 1 a 2, a gwe
ersi 4 a 5) a’r profion Rhif yn y wers sen
ngl rhwng eggwyl a chinio (gwers 3).
Un praw
wf yn unig y bydd
b
gan bob blwyddyn arr un diwrnod penodol. Cyn
nhelir y profioon dros gyfno
od o dridiau
ddechrau Mai eleni:
Profion
n Darllen a Rh
hif
Blwydd
dyn 7
Blwydd
dyn 8
Blwydd
dyn 9

Mai 8 201 3
Prawf Rhiffedd
Darllen Sa esneg
Darllen Cyymraeg

Mai 9 2013
3
Darllen Sae
esneg
Darllen Cymraeg
Prawf Rhifedd

Mai 10 2013
3
Darllen Cymraeg
Prawf Rhifed
dd
Darllen Saesneg

Asesu Bllwyddyn 9
Yn ychwanegol at yr uchod
u
wrth gwrs
g
pennir leefel diwedd Cyfnod
C
Allwed
ddol 3 i bob ddisgybl ym mlwyddyn 9 yrr
haf hwn hefyd. Bydd y lefelau Cwrricwlwm Cen edlaethol hyn yn rhan o adroddiad maanwl a rennir â chi fel
rhieni dd
diwedd y tym
mor hwn.
Yng nghaalendr yr ysgo
ol nodir yr wyythnos nesaf fel wythnos o brofion i flwyddyn 9. M
Mae’r disgyblion yn
ymwybo
odol nad yw hyn
h yn wir bellach. Gyda’r profion ychw
wanegol hyn a’r
a pwyslais yyn Asesiadau Cyfnod
Allweddo
ol 3 ar asesu parhaus nid oes angen cyyfnod o brofio
on ffurfiol fel hyn ym mlwy
wyddyn 9 ‐ er y cynhelir
profion m
mewn pynciaau unigol dross yr wythnosaau nesaf yn ôl
ô trefn asesu'r adrannau uunigol hynny..
Blwyddyn 7 ac
a 8
Profion B
Atgoffir d
disgyblion blw
wyddyn 7 ac 8 y cynhelir aarholiadau iddynt yn yr ystafelloedd doosbarth yn ysstod yr
wythnoss Mehefin 10‐‐14.
Gobeithiiaf fod y man
nylion uchod yn
y egluro’r seefyllfa asesu yn
y Ysgol Tryfa
an yng Nghyffnod Allwedd
dol 3 y tymor
hwn.
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