
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Peer and Self -Assessment Sentence Starters – Year 5 

 Y rhan fwyaf effeithiol oedd… oherwydd… 

Mae’n well gennyf y rhan yma 
oherwydd… 

 

 

 Rwyt ti wedi cyflawni’r  
meini prawf llwyddiant yma’n dda 

oherwydd… 
 

Mae’r darn yma yn dangos dy fod wedi 
deall sut i… 

Rwy’n hoffi’r ffordd rwyt 
ti wedi defnyddio… i… 

 

Efallai gallu di… 
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       Peer and Self -Assessment Sentence Starters – Year 5 

       Buaswn yn awgrymu 
defnyddio fwy o… 

 

Gallu di wneud y rhan 
yma’n gliriach drwy… 
 

 

Y tro nesaf, rydw i’n meddwl 
y dylai ti feddwl am... 

 

 

O’n ni’n meddwl os… 
… 
 

                Dydw i ddim yn siwr os mai hwn yw’r  
    gair/cymal/cymhariaeth/cysylltyn/trosiad orau i  
     ddefnyddio fan hyn.  Gallu di esbonio pam rwyt wedi’i  
                                       ddefnyddio? 
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 Y rhan fwyaf 
effeithiol oedd… 

oherwydd… 
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   Efallai gallu di… 
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   Mae’n well gennyf y    
   rhan yma oherwydd… 
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               Rwyt ti wedi     
      cyflawni’r meini prawf      
         llwyddiant yma’n dda    
                oherwydd… 
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      Rwy’n hoffi’r 
ffordd rwyt ti wedi   

  defnyddio… i… 
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 Mae’r darn yma yn 
dangos dy fod wedi 

deall sut i… 
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  Buaswn yn  
awgrymu defnyddio 

fwy o… 
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       Gallu di wneud y    
   rhan yma’n gliriach     
               drwy… 
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 Y tro nesaf, rydw 
i’n meddwl y dylai     
   ti feddwl am... 
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O’n ni’n meddwl 
os… 
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           Dydw i ddim yn siwr os  
    mai hwn yw’r gair/cymal/   
 cymhariaeth/cysylltyn/trosiad   
   orau i ddefnyddio fan hyn.  Gallu  
           di esbonio pam rwyt wedi’i   
                    ddefnyddio? 
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