
EIDALEG 

Pearson Edexcel 

Bydd y cwrs ysgogol hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a 

dealltwriaeth uwch o’r iaith Eidaleg,  diwylliant yr Eidal a gwledydd a 

chymunedau eraill y siaredir Eidaleg ynddynt, yn ogystal â sgiliau ieithyddol ymarferol a 

gwerthfawr a sgiliau astudio trosglwyddadwy.  Bydd y fanyleb yn helpu i baratoi myfyrwyr 

ar gyfer addysg uwch ac yn codi eu proffil cyflogadwyedd. 

 

Mae’r cwrs Eidaleg Uwch Gyfrannol (UG) yn cynnwys dau arholiad ysgrifenedig a asesir yn 

allanol ac un asesiad llafar di-arholiad.  Mae’r arholiad ysgrifenedig cyntaf yn cynnwys 

tasgau Gwrando, Darllen, Cyfieithu ac Ysgrifennu – bydd y myfyrwyr yn defnyddio geirfa a 

strwythurau yn seiliedig ar themâu yn ymwneud â diwylliant a chymdeithas yr Eidal.  Mae’r 

ail bapur ysgrifenedig yn seiliedig ar astudiaeth o lyfr neu ffilm Eidaleg.  Gosodir yr asesiad 

llafar yn allanol a chaiff ei gynnal gan athro-arholwr.  Caiff yr holl asesiadau eu marcio gan 

Pearson.  Mae gofyn i’r myfyrwyr ymateb i themâu gosod i ddangos gwybodaeth a 

dealltwriaeth o ddiwylliant a chymdeithas ardaloedd y siaredir Eidaleg ynddynt. 

 

Mae’r cwrs Eidaleg Safon Uwch yn cynnwys dau arholiad ysgrifenedig a asesir yn allanol.  

Bydd yr arholiadau hyn yn datblygu sgiliau Gwrando, Darllen, Cyfieithu ac Ysgrifennu’r 

myfyrwyr ymhellach.  Mae’r cwrs hefyd yn cynnwys un asesiad Llafar di-arholiad.  Mae’r 

asesiad hwn yn canolbwyntio ar ymchwil annibynnol ac yn cynnwys cyflwyniad a 

thrafodaeth.   Gosodir yr asesiad llafar yn allanol a chaiff ei gynnal gan athro-arholwr.  Caiff 

yr holl asesiadau eu marcio gan Pearson.   

 

Themâu UG: 

Thema 1: I cambiamenti della società italiana.  Mae’r thema hon yn ymdrin â thueddiadau 

a materion cymdeithasol yn yr Eidal.  

Thema 2: La cultura politica ed artistica nei paesi di lingua italiana.  Mae’r thema hon yn 

ymdrin â diwylliant artistig (cerddoriaeth, gwyliau a thraddodiadau) a diwylliant gwleidyddol 

ac artistig (y cyfryngau) mewn gwledydd a chymunedau y siaredir Eidaleg ynddynt. 

 

Themâu Safon Uwch: 

Thema 1: I cambiamenti della società italiana.  Mae’r thema hon yn ymdrin â thueddiadau 

a materion cymdeithasol yn yr Eidal.  

Thema 2: La cultura politica ed artistica nei paesi di lingua italiana.  Mae’r thema hon yn 

ymdrin â diwylliant artistig (cerddoriaeth, gwyliau a thraddodiadau) a diwylliant gwleidyddol 

ac artistig (y cyfryngau) mewn gwledydd a chymunedau y siaredir Eidaleg ynddynt. 

Thema 3: L’Italia: una società in evoluzione.  Mae’r thema hon yn ymdrin â thueddiadau a 

materion cymdeithasol yn yr Eidal.  

Thema 4: Dal fascismo ai giorni nostri.  Mae’r thema hon yn ymdrin â diwylliant 

gwleidyddol yn yr Eidal, o Ffasgiaeth i’r Eidal gyfoes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trosolwg o’r Asesiadau: 

 

Eidaleg UG  
  

Papur 1: Gwrando, darllen a chyfieithu  

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 45 munud  

40% o’r cymhwyster  

64 marc 

Adran A: Gwrando (24 marc) 

Adran B: Darllen (28 marc) 

Adran C: Cyfieithu i Saesneg (12 marc) 

Papur 2: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod a chyfieithu  

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr a 40 munud  

30% o’r cymhwyster 

60 marc 

Adran A: Cyfieithu o Saesneg i Eidaleg (20 marc) 

Adran B: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod (testunau llenyddol) (40 marc) 

NEU 
Adran C: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod (ffilmiau) (40 marc) 

Papur 3: Llafar  

Cynhelir yr asesiad yn fewnol a chaiff ei asesu’n allanol  

Cyfanswm amser asesu: rhwng 27 a 30 munud, sy’n cynnwys cyfnod paratoi ffurfiol o 15 munud  

30% o’r cymhwyster 

72 marc 

Tasg 1:  Ymateb i iaith ysgrifenedig a thrafodaeth yn seiliedig ar Thema 1 (42 marc) 

Tasg 2:  Trafodaeth yn seiliedig ar Thema 2 (30 marc) 

 

 

Eidaleg Safon Uwch  

 

Papur 1: Gwrando, darllen a chyfieithu  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 

40% o’r cymhwyster 

80 marc 

Adran A: Gwrando (30 marc) 

Adran B: Darllen (30 marc) 

Adran C: Cyfieithu i Saesneg (20 marc) 

Papur 2: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod a chyfieithu  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr a 40 munud  

30% o’r cymhwyster 

120 marc 

Adran A: Cyfieithu o Saesneg i Eidaleg (20 marc) 

Adran B: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod (testunau llenyddol) (50 marc) 

Adran C: Ymateb ysgrifenedig i weithiau gosod (ffilmiau) (50 marc) 

Papur 3: Llafar 

Cynhelir yr asesiad yn fewnol a chaiff ei asesu’n allanol  

Cyfanswm amser asesu: rhwng 21 a 23 munud, sy’n cynnwys cyfnod paratoi ffurfiol o 5 munud  

30% o’r cymhwyster 

72 marc 

Tasg 1:  Trafodaeth yn seiliedig ar thema (30 marc) 

Tasg 2:  Rhan 1 (cyflwyno ymchwil annibynnol) a Rhan 2 (trafodaeth ar ymchwil annibynnol) (42 marc) 

 

 


