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Noder os gwelwch yn dda: 
Ni allwn warantu y cynigir pob un o’r pynciau a restrir ym mis Medi 2019, gan y bydd yn 

dibynnu ar niferoedd y dysgwyr sydd am eu cymryd a ffactorau anhysbys eraill fel 
newidiadau staff. 

 
Gellir astudio pynciau ar y naill gampws neu’r llall ac efallai bydd rhaid i ddysgwyr 

deithio. Pan fo angen teithio i’r campws arall, trefnir cludiant. 
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Neges gan y Pennaeth  
 
Wrth i chi ddynesu at ddiwedd eich addysg gorfodol mae’n bwysig ystyried y dewisiadau sydd ar 
gael i chi wrth i chi barhau ar hyd eich Llwybr Dysgu. Mae ymuno â’r Chweched Dosbarth yn 
gyfnod newydd a chyffrous yn eich bywydau. Cawsoch y sylfaen mewn ystod eang o feysydd 
pwnc a nawr mae gennych y cyfle i adeiladu ar y wybodaeth hon ac ehangu eich profiad yn y 
meysydd sydd o ddiddordeb i chi. Mae’r llyfryn hwn yn esbonio’r cyrsiau sydd ar gael yn y 
Chweched Dosbarth yn Ysgol Calon Cymru ac ysgolion partner, yn ogystal â ble a beth y 
gallant arwain ato.  
  
Mae Ysgol Calon Cymru’n cynnig amrediad o gyrsiau Lefel 3, Safon Uwch a BTEC yn y 
Chweched Dosbarth. Mae’n bleser gennym dderbyn myfyrwyr gydag amrediad o alluoedd. 
Disgwylir i ddarpar fyfyrwyr arddangos agwedd benderfynol i weithio’n galed yn y gwersi ac yn 
ystod cyfnodau astudio, a pharodrwydd i fanteisio i’r eithaf ar y cyrsiau a’r cyfleoedd a gynigir. 
  
Byddwn yn ymdrechu i sicrhau y bydd myfyrwyr yn llwyddo yn eu opsiynau dewisol a byddwn yn 
eich cefnogi i ddewis y pynciau mwyaf priodol  sy’n adlewyrchu eich sgiliau a dyheadau. Mae’n 
bwysig eich bod yn dewis pynciau sy’n dangos eich cryfderau a’ch diddordebau: mae myfyriwr 
sy’n ffynnu yn ddisgybl sydd wedi dewis yn ddoeth. 
  
Bydd nifer ohonoch wedi dechrau ystyried gyrfaoedd posibl yn y dyfodol, tra na fydd bwriadau 
gyrfaol mor amlwg i eraill, neu byddant yn newid. Er hynny, i bob un ohonoch, bydd y 
dewisiadau a wnewch nawr yn effeithio’r dewisiadau pwnc fyddwch yn eu gwneud yn ddeunaw 
oed a thu hwnt: byddant yn rhoi sbring fwrdd ar gyfer eich cyfleoedd addysgol a gyrfaol yn y 
dyfodol.  
  
Gwerthfawrogwn y bartneriaeth sy’n bodoli rhyngoch chi, eich rhieni/gofalwyr a’r ysgol gan y 
teimlwn ei bod yn gyfryngol i sicrhau eich bod yn ymrwymo eich hun, yn gyfan gwbl, i’r gwaith 
caled fydd yn eich galluogi i fodloni’n llwyddiannus heriau cyrsiau newydd astudiaethau’r 
Chweched Dosbarth. 
 
Yn y llyfryn hwn, mae disgrifiadau o’r dewisiadau opsiwn. Mae amryw o resymau, wrth gwrs, 
pam y gellir dewis pwnc penodol a gellir cael cyngor da gan athrawon pwnc ac ymgynghorydd 
gyrfaoedd eich ysgol gyfredol..  
 
Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddymuno pob llwyddiant i chi yn yr arholiadau TGAU sydd ar 
ddod a dymuno’n dda i bob un ohonoch, pa un a fyddwch yn dychwelyd i’r Chweched Dosbarth 
yn Ysgol Calon Cymru neu os byddwch yn dilyn llwybr gwahanol. Edrychaf ymlaen at eich 
cyfarfod at ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych yn y Nosweithiau Gwybodaeth Opsiynau’r 
Chweched Dosbarth.  
 
 
Ionwen Spowage 
Pennaeth 
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Celf a Dylunio 
Pam astudio Celf a Dylunio?  
Dylech ystyried astudio Celf a Dylunio ar lefel UG ac Uwch os ydych yn greadigol, 
gweithio’n galed ac yn angerddol am Gelf. Mae Celf a Dylunio bob amser yn cynnwys 
rhyw ffurf o luniadu, ond gallwch arbenigo, os dymunwch, yn ffotograffiaeth, tecstilau, 
dylunio 3D, dylunio graffig neu gelfyddyd gain. Hefyd ceir y cwrs poblogaidd Celf, 
Crefft a Dylunio os ydych yn berson sy’n hoffi gweithio gydag amrywiaeth o gyfryngau 
a thechnegau.  
 
Gwaith cwrs yw’r cwrs Celf a Dylunio, sy’n caniatau i chi archwilio syniadau, gweithio 
ar thema o’ch dewis chi, rhoi cynnig ar dechnegau a chyfryngau gwahanol a gweithio 
ar eich sgiliau. Mae Celf a Chynllun yn ddefnyddiol ar gyfer amrywiaeth eang o 
yrfaoedd fel curadur, addysgu a darlithio, dylunio, hysbysebu, gwaith ar y cyfryngau, 
dylunio gwe, graffeg, ffotograffiaeth, ffasiwn a thecstilau, hanes celfyddyd, dylunio 
cynnyrch. 

Manylion yr Asesiad 
UG 
UG Uned 1 - Ymholiad Creadigol Personol Asesiad diarholiad 40% o’r 
cymhwyster Safon Uwch cyfan.  
Project/portffolio ymchwiliol, estynedig a chanlyniad/au yn seiliedig ar themâu a 
deunydd pwnc sydd yn bersonol ac yn ystyrlon i'r dysgwr. Rhaid i'r Ymholiad gyfuno 
gwaith beirniadol, ymarferol a damcaniaethol. Asesir y gwaith beirniadol, ymarferol a 
damcaniaethol fel cyfanwaith, gan ddefnyddio'r amcanion asesu. Bydd gofyn i 
ddysgwyr ddethol, gwerthuso a chyflwyno eu gwaith i'w asesu.  
 
Uwch 
Uwch Uned 2 - Ymchwiliad personol Asesiad diarholiad 36% o’r cymhwyster 
Safon Uwch cyfan. 
Yn cynnwys dwy ran gyfansoddol integredig:  

 Prif broject/portffolio ymchwiliol beirniadol, ymarferol a damcaniaethol a 
chanlyniad/au yn seiliedig ar themâu a deunydd pwnc sydd ag arwyddocâd 
personol.  

 Elfen ysgrifennu estynedig o leiafswm o 1000 gair, a all gynnwys delweddau a 
thestunau, ac mae'n rhaid iddo ymwneud yn amlwg â gwaith ymarferol a 
damcaniaethol gan ddefnyddio geirfa weithiol a thermau arbenigol priodol.  

 
Uwch Uned 3 - Aseiniad wedi’i osod yn allanol Asesiad diarholiad 24% o’r 
cymhwyster. 
Yn cynnwys dwy ran:  

1. Rhan 1: Cyfnod gwaith paratoi. 
Rhyddheir y deunyddiau ar gyfer yr aseiniad a osodwyd yn allanol i ddysgwyr o 
1 Chwefror (yn ail flwyddyn y cwrs) a byddant yn cynnwys cyfres o ysgogiadau 
gweledol ac ysgrifenedig, sydd i’w cyflwyno i'r dysgwyr ar ddechrau eu cyfnod 
gwaith paratoi.  
Bydd un o'r ysgogiadau yn cael ei ddewis gan y dysgwr a bydd yn cael ei 
ddefnyddio fel man cychwyn. Bydd hyn wedyn yn mynnu ymateb personol.  
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Mae'r ymatebion hyn yn cael eu datblygu yn ystod y cyfnod gwaith paratoi. 
Dylai'r ymatebion fod ar ffurf gwaith paratoi/astudiaethau cefnogol sy'n 
feirniadol, ymarferol a damcaniaethol. Defnyddir y gwaith hwn wedyn wrth 
wireddu'r syniadau yn yr astudiaeth ddwys a manwl 15 awr.  
Y ganolfan sydd i benderfynu ar ddyddiadau dechrau a gorffen y cyfnod gwaith 
paratoi, gan ystyried bod marciau asesiad mewnol i'w cyflwyno i CBAC erbyn y 
terfyn amser ym mis Mai.  

 
2. Rhan 2: Cyfnod o waith dwys a manwl 15 awr 

Rhaid cwblhau'r broses o wireddu syniadau'r dysgwyr o'r gwaith paratoi yn 
ystod y 15 awr hyn a rhaid iddyn nhw ddangos y cysylltiad rhwng eu cynlluniau 
a'r canlyniad/au a gafwyd.  
Rhaid cwblhau'r cyfnod o waith dwys a manwl dan amodau dan oruchwyliaeth.  
Canolfannau sydd i benderfynu ar amseru'r sesiynau dwys a manwl, gan 
ystyried bod marciau asesiad mewnol i'w cyflwyno i CBAC erbyn y terfyn 
amser ym mis Mai.  

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Mae Celf a Dylunio Safon UG/ Uwch yn gofyn i ddysgwyr ddatblygu’r sgiliau i ‘gofnodi 
profiadau ac arsylliadau, mewn ffyrdd amrywiol gan ddefnyddio lluniadu neu ffurfiau 
gweledol  priodol eraill; ymchwilio; a chasglu, dewis a threfnu gwybodaeth weledol a 
gwybodaeth berthnasol arall’. Dylai’r ffocws hwn annog dysgwyr i werthfawrogi 
arwyddocad lluniadu yn yr ystyr ehangaf trwy adnabod ac adolygu sut y mae’n 
bwydo’r broses greadigol ar draws disgyblaethau. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Fel arfer, mae angen lleiafswm o radd C Celf TGAU. Er hynny, mae myfyrwyr wedi 
bod yn llwyddiannus hyd yn oed os nad oeddent wedi dilyn cwrs Celf TGAU. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Mr R Bennett neu K Vaughan (Campws 
Llandrindod) neu Mrs H Flaherty (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Bioleg 
Pam astudio Bioleg?  
Mae Bioleg yn darparu gwybodaeth eang sy’n cyffwrdd â nifer o agweddau gwahanol 
ar amrediad  o destunau. Yn eu plith mae gweithrediad mewnol organebau mewn 
ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg. Ystyrir hefyd materion 
cymdeithasol yn cynnwys dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol 
geneteg. Mae astudio bioleg yn annog ymgeiswyr i werthfawrogi'r materion hyn a'u 
goblygiadau yn ogystal â dod i wybod mwy am y byd byw.  
 
Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle ardderchog i fyfyrwyr barhau i ddysgu bioleg ac mae’n 
eu paratoi ar gyfer cyrsiau a chyflogaeth ym meysydd perthynol meddygaeth, iechyd, 
yr amgylchedd, gwyddoniaeth chwaraeon, gwaith fforensig, amaethyddiaeth a 
biotechnoleg, er enghraifft.  

Manylion yr Asesiad 
Cwrs UG 

 Uned1: Arholiad Allanol, 1 awr 30 munud, 50% o radd UG (20% gradd U2 
terfynol)  

 Uned 2: Arholiad Allanol, 1 awr 30 munud, 50% o radd UG (20% gradd U2 
terfynol)  

 
Cwrs U2 

 Uned 3: Arholiad Allanol, 2 awr, 25% o’r radd U2 terfynol 

 Uned 4: Arholiad Allanol, 2 awr, 25% o’r radd U2 terfynol  
 Uned 5: Arholiad Ymarferol, 10% o’r radd U2 terfynol 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Uned 1: Biocemeg Sylfaenol a Threfniadaeth Celloedd. Mae’r uned hon yn 
ymgorffori’r biocemeg  strwythur sy’n sylfaenol i weithrediad organebau byw: 
strwythur a swyddogaeth cyfansoddion biolegol ac ensymau; strwythur a 
threfniadaeth sylfaenol celloedd; cellbilenni; strwythur pilenni. 
 
Uned 2: Bioamrywiaeth a Ffisioleg Systemau’r Corff. Bwriedir yr uned hon fel 
trosolwg o amrywiaeth o organebau gyda phwyslais ar yr addasiadau cymharol. 
Ystyrir addasiadau i gyfnewid nwy, cludiant, maeth a pharasitaeth. 
 
Uned 3: Egni, Homeostasis a’r Amgylchedd. Mae’r uned hon yn ymwneud ag astudio 
cyflenwad egni mewn organebau byw yn ogystal â microbioleg a phoblogaethau, 
homeostasis a’r system nerfol. 
 
Uned 4: Amrywiad, Etifeddiad ac Opsiynau.  Mae’r uned hon yn ymwneud ag astudio 
atgenhedliad rhywiol, amrywiad ac esblygiad yn ogystal â geneteg a’i gymwysiadau. 
Gellir dewis rhwng opsiynau: Imiwnoleg a chlefydau, anatomi cyhyrysgerbydol dynol 
neu niwrobioleg ac ymddygiad. 
 
Uned 5: Asesiad Ymarferol.  
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Gwybodaeth Ychwanegol 
Dylai fod gan fyfyrwyr radd C Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol TGAU. 
Hefyd, dylai fod gan fyfyrwyr ddealltwriaeth dda mewn Mathemateg (gradd C o 
ddewis). 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs D Chester (Campws Llandrindod) neu Mrs K 
Davies (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Cemeg 
Pam astudio Cemeg?  
Yn y cwrs hwn byddwch yn defnyddio arbrofion i’ch helpu i ddeall sut a pham y mae 
adweithiau’n digwydd. Byddwch yn dysgu am y mesuriadau y mae cemegwyr yn eu 
gwneud a’r cywirdeb sydd ei angen er mwyn deall proses yn gywir ac yn ddigon 
manwl. Erbyn diwedd y cwrs dylai fod gennych werthfawrogiad gwell am rôl cemeg, y 
cyfraniad a wna i gymdeithas a sut y gall roi dealltwriaeth yr Unfed Ganrif ar Hugain o 
egwyddorion a syniadau gwyddonol hynafol.  
 
Mae Cemeg yn ddewis poblogaidd i’r rheiny sy’n bwriadu symud ymlaen i radd a 
chyflogaeth mewn meddygaeth, iechyd, yr amgylchedd, gwyddoniaeth chwaraeon, 
gwaith fforensig, amaethyddiaeth a biotechnoleg. Hefyd, mae Cemeg yn rhoi’r cyfle i 
fyfyrwyr ddatblygu ymhellach sgiliau trosglwyddadwy fel llythrennedd, rhifedd a datrys 
problemau. Mae Cemeg hefyd yn boblogaidd gyda myfyrwyr sy’n astudio hanes, 
ieithoedd a daearyddiaeth oherwydd y sgiliau trosglwyddadwy.  

Manylion yr Asesiad 
Cwrs UG 

 Uned 1: Arholiad Allanol, 1 awr 30 munud, 50% o’r radd UG (20% o’r radd U2 
terfynol) 

 Uned 2: Arholiad Allanol, 1 awr 30 munud, 50% o’r radd UG (20% o’r radd U2 
terfynol) 

 

Cwrs U2 
 Uned 3: Arholiad Allanol, 2 awr, 25% o’r radd U2 terfynol 

 Uned 4: Arholiad Allanol, 2 awr, 25% o’r radd U2 terfynol 

 Uned 5: Arholiad Ymarferol, 10% o’r radd U2 terfynol 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Cemeg UG Blwyddyn 12 – Dwy Uned 

 Uned 1: Iaith Cemeg, Adeiledd Mater ac Adweithiau Syml, gan gynnwys 
strwythur atomau, cyfrifiadau cemegol, bondio a’r Tabl Cyfnodol.  

 Uned 2: Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon, gan gynnwys 
thermocemeg, cyfraddau adweithiau, cemeg organig a dadansoddi cyfrannol 

 
U2 Cemeg Blwyddyn 13 – Tair Uned Bellach 

 Uned 3: Cemeg Ffisegol ac Anorganig, gan gynnwys adweithiau rhydocs, 
elfennau bloc-p a bloc-d, dichonoldeb adweithiau ac ecwlibria asid-bas.  

 Uned 4: Cemeg Organig a Dadansoddi, gan gynnwys alcoholau a ffenolau, 
aldehydau a chetonau, aminau a synthesis organig 

 Uned 5: Arholiad Ymarferol 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Disgwylir bod dysgwyr wedi astudio Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Ychwanegol 
TGAU ac wedi ennill gradd CC fan leiaf. Bydd rhaid bod gan ddysgwyr meddwl 
ymholgar, dull systematig ac yn gymwys mewn mathemateg. 
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Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs D Chester neu Mr K Davies (Campws 
Llandrindod) neu Mrs K Davies (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Cyfrifiadureg 
Pam astudio Cyfrifiadureg?  
Nod y cyrsiau UG ac U2 mewn Cyfrifiadureg yw annog myfyrwyr i ddatblygu ystod 
eang o sgiliau a gwybodaeth mewn Cyfrifiadureg fel sail ar gyfer dilyniant i addysg 
bellach, yn cynnwys dilyniant o UG i U2, a/neu gyflogaeth mewn meysydd sy’n 
gysylltiedig â chyfrifiadurol.  

Manylion yr Asesu 

 
 

Uned 
 

Teitl yr Uned 
 

Pwysoli UG Pwysoli U2 Hyd yr 
Arholiad 

Uned 1 Hanfodion Cyfrifiadureg:  
Arholiad Ysgrifenedig: 

62.5% 25% 2 awr 

Uned 2 Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau: 
Arholiad ar-sgrin 

37.5% 15% 2 awr 

Uned 3 Rhaglennu a Datblygu Systemau: 
Arholiad Ysgrifenedig 

 20% 2 awr 

Uned 4 Saernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu 
a Rhaglenni: 
Arholiad Ysgrifenedig 

 20% 2 awr 

Uned 5 Rhaglennu Datrysiad i Broblemau 
Asesiad di-arholiad 

 20%  

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Mae Cyfrifiadureg yn annog ymgeiswyr i ddatblygu: 

 y gallu i feddwl yn greadigol, arloesol, dadansoddol, rhesymegol a beirniadol; 

 dealltwriaeth o drefniadaeth systemau cyfrifiadurol gan gynnwys meddalwedd, 
caledwedd, data, cyfathrebiadau a phobl; 

 y gallu i gymhwyso sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o gyfrifiaduro, gan 
gynnwys rhaglennu, mewn ystod o gyd-destunau i ddatrys problemau; 

 amser project a sgiliau rheolaeth; 

 y gallu i weld perthnasoedd rhwng agweddau gwahanol y pwnc a chanfod eu 
maes astudiaeth mewn persbectif ehangach; 

 dealltwriaeth o ganlyniadau defnyddio cyfrifiaduro, gan gynnwys materion 
cymdeithasol, cyfreithiol, moesegol ac eraill; 

 ymwybyddiaeth o’r egin-dechnolegau a gwerthfawrogiad o’u heffaith posibl ar 
gymdeithas; 

 eu sgiliau rhaglennu trwy dechnegol egin raglennu  

Gwybodaeth Ychwanegol 
Mae’r cwrs cyfoes hwn yn cynnig sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle modern. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Miss S Cuthbertson (Campws Llanfair ym 
Muallt).  
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CoPE 
Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol 

Pam astudio CoPE?  
Mae Tystysgrif Effeithiolrwydd Personol (CoPE) yn gymhwyster Lefel 3 sylweddol a 
gydnabyddir yn genedlaethol mewn datblygu sgiliau. Mae’n galluogi myfyrwyr i 
ymarfer, datblygu ac arddangos chwe sgil pwysig sydd eu hangen i lwyddo mewn 
addysg uwch, hyfforddiant neu gyflogaeth: gwaith tîm, datrys problemau, trafodaeth, 
ymchwil, cyflwyniad llafar a hunanreolaeth. 
 
Mae CoPE Lefel 3 gwerth 16 pwynt UCAS (cyfwerth â gradd B ar lefel UG). 

Manylion yr Asesiad 
Does dim arholiad. Bydd myfyrwyr yn adeiladu portffolio o dystiolaeth i ddangos sut y 
maent wedi ymarfer a datblygu’r chwe sgil wrth gwblhau detholiad o weithgareddau o 
lawlyfr CoPE ar gyfer myfyrwyr. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Gall pob gweithgaredd gymryd 20, 30 neu 50 awr i’w cwblhau ac mae’r cymhwyster 
cyfan yn cymryd tua 150 o oriau dysgu. Dewisir gweithgareddau o’r modylau 
canlynol: 

 Dinasyddiaeth weithredol 

 Gweithgareddau ynghylch Gwaith 

 Cynllunio Gyrfa 

 Ymwybyddiaeth Byd-eang 

 Gweithgareddau Cyfoethogiad 

 Project Estynedig 
 
Mae amrywiaeth eang o weithgareddau ar gael, o gynnal project ymchwil manwl neu 
gymryd rôl arweinyddiaeth i brofiad gwaith, lleoliadau gwirfoddoli ac alldeithiau 
tramor. 

Gwybodaeth ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs M Kennedy (Llanfair ym Muallt). 
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Cymraeg Iaith Gyntaf 
Pam astudio Cymraeg Iaith Gyntaf?  
Cwrs bywiog yw hwn, sy’n cynnig sgiliau hanfodol ar gyfer y gweithle modern, 
astudiaethau ffilm a newyddiaduraeth creadigol yn ogystal â chanolbwyntio ar 
bynciau mwy traddodiadol fel y Mabinogion a barddoniaeth Dafydd ap Gwilym.  

Manylion yr Asesiad 
Y cwrs UG (40% o’r Safon Uwch cyfan):  
Uned 1 – Arholiad Llafar – 15% - Astudio Ffilm, ac astudiaeth o Ddrama a arholir trwy 
arholiad Llafar allanol 
 
Uned 2 – Asesiad di-arholiad - 10% -  

 Adran A: Ysgrifennu darn estynedig ar un o’r ffurfiau a nodir 

 Adran B: Traethawd neu araith ysgrifenedig, addas i’w thraddodi, yn cyflwyno 
barn neu safbwynt  
 

Uned 3 – Papur Ysgrifenedig – 15% - Y Defnydd o Iaith, a Barddoniaeth 
 
Y cwrs U2 (60% o’r Safon Uwch cyfan):  
Uned 4 – Arholiad Llafar – 20% - Y Nofel a Llafaredd 
Uned 5 – Papur Ysgrifenedig – 20% - Rhyddiaith yr Oesoedd Canol , yr Hengerdd a’r 
Chywyddau 
Uned 6 – Papur ysgrifenedig – 20% - Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn 
Cyd-destun  

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
UG Uned 1 - Y Ffilm, Y Ddrama a Llafaredd 

 Adran A: Ffilm ‘Hedd Wyn’ - Trafodaeth 

 Adran B: Drama ‘Siwan’ - Trafodaeth 
 
UG Uned 2 

 Adran A: Ysgrifennu darn estynedig ar un o’r ffurfiau a nodir. 

 Adran B: Traethawd neu araith ysgrifenedig, addas i’w thraddodi, yn cyflwyno 
barn neu safbwynt.  

 
UG Uned 3 – Y Defnydd o Iaith, a Barddoniaeth  

 Adran A: Cwestiwn cyfansawdd yn cynnwys gwahanol fathau o ymarferion 
ieithyddol. 

 Adran B: Cwestiwn traethawd ar farddoniaeth yr ugeinfed ganrif a’r unfed 
ganrif ar hugain. 

 
U2 Uned 4 – Y Nofel a Llafaredd 
Trafod nofel a gwneud cysylltiadau gyda thestunau perthnasol eraill (Asesiad 
Synoptig hefyd). 
 
U2 Uned 5 – Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, yr Hengerdd a’r Cywyddau 

 Adran A: Rhyddiaith yr Oesoedd Canol Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y 
testunau gosod. 
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 Adran B: Yr Hengerdd a’r Cywyddau Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y 
testunau gosod a Asesiad Synoptig. 

 
U2 Uned 6 – Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn Cyd-destun 

 Adran A: Gwerthfawrogi rhyddiaith neu farddoniaeth nas gwelwyd o’r blaen a 
gwneud cysylltiadau gyda thestunau perthnasol eraill mewn traethawd.  

 Adran B: Y Gymraeg mewn Cyd-destun (newyddiaduraeth). 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr S Mason neu Miss N Macmillan (Campws 
Llanfair ym Muallt). 
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Dylunio a Thechnoleg 
Gellir astudio'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg 

Pam astudio Dylunio a Thechnoleg?  
Mae Dylunio a Thechnoleg yn bwnc ysbrydoledig, manwl gywir ac ymarferol sy’n 
annog dysgwyr i ddefnyddio eu creadigrwydd a dychymyg wrth gymhwyso prosesau 
dylunio ailadroddus i ddatblygu ac addasu cynlluniau, a dylunio a gwneud 
prototeipiau sy’n datrys problemau'r byd go iawn, ystyried eu hanghenion, 
chwenychiadau, dyheadau a gwerthoedd eu hunain ac eraill.  
 
Mae'r cwrs yn galluogi dysgwyr i adnabod anghenion y farchnad a chyfleoedd ar gyfer 
cynhyrchion newydd, cychwyn a datblygu datrysiadau dylunio a gwneud a phrofi 
prototeipiau. Dylai dysgwyr feithrin gwybodaeth pwnc mewn dylunio a thechnoleg, 
gan gynnwys sut y gellir datblygu cynnyrch drwy gamau prototeip, gwireddu’r 
cynnyrch a gweithgynhyrchu masnachol. Dylai dysgwyr ystyried cyd- destunau 
masnachol / gweithgynhyrchu ar raddfa fach ac ar raddfa fawr a dod i wybod mwy am 
weithgarwch dylunio a thechnoleg yn y diwydiannau creadigol.  

Manylion yr Asesiad 
UG (2 uned)  
UG Uned 1: Papur ysgrifenedig 1 Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 20% o’r 
cymhwyster  
Mae’r arholiad yn cynnwys cymysgedd o gwestiynau ysgrifennu strwythuredig ac 
estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr o: egwyddorion technegol, 
egwyddorion dylunio a gwneud ynghyd â’u gallu i ddadansoddi a gwerthuso 
penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.  
 
UG Uned 2: Tasg dylunio a gwneud; Asesiad di-arholiad: tua 40 awr 20% o’r 
cymhwyster  
Tasg dylunio a gwneud, yn seiliedig ar friff a ddatblygwyd gan yr ymgeisydd, yn asesu 
gallu'r ymgeisydd i: nodi, ymchwilio, ac amlinellu posibiliadau dylunio, dylunio a 
gwneud prototeipiau, dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion 
ehangach mewn dylunio a thechnoleg.   
 
U2 Uned 3: Papur ysgrifenedig 2 Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 30% o’r 
cymhwyster  
Mae dysgwyr yn sefyll un arholiad sy’n cynnwys cymysgedd o gwestiynau 
ysgrifenedig strwythuredig ac estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth 
dysgwyr o: egwyddorion technegol, egwyddorion dylunio a gwneud ynghyd â’r gallu i 
ddadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a materion ehangach mewn 
dylunio a thechnoleg.  
 
U2 Uned 4: Project Dylunio a Gwneud, Asesiad di-arholiad: tua 60 awr 30% o’r 
cymhwyster 
Project dylunio a gwneud dwys, yn seiliedig ar friff a ddatblygwyd gan yr ymgeisydd, 
yn asesu gallu'r ymgeisydd i: adnabod, ymchwilio ac amlinellu posibiliadau dylunio, 
dylunio a gwneud  prototeipiau a dadansoddi a gwerthuso penderfyniadau dylunio a 
materion ehangach mewn dylunio a thechnoleg.  



 

 

15 

 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Tasg dylunio a gwneud 
Rhaid i ddysgwyr gwblhau un dasg dylunio a gwneud, yn seiliedig ar friff dylunio a 
ddatblygwyd gan y dysgwr. Dylid treulio tua 40 awr ar y dasg hon.  
 
Project dylunio a gwneud 
Rhaid i ddysgwyr gwblhau un project dylunio a gwneud dwys, yn seiliedig ar friff 
dylunio a ddatblygwyd gan y dysgwr. Dylid treulio tua 60 awr ar y project hwn. 
 
Wrth gwblhau’r dasg dylunio a gwneud a’r project dylunio a gwneud, bydd rhaid i’r 
dysgwr gyflwyno’r dystiolaeth ganlynol: briff dylunio a ddatblygwyd gan y dysgwr, 
prototeip (neu brototeipiau) terfynol yn seiliedig ar y briff dylunio hwnnw, a thystiolaeth 
ychwanegol yn ôl yr angen, gan gynnwys portffolio dylunio A3. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Miss S Cuthbertson (Campws Llanfair ym 
Muallt). 
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Drama 
Pam astudio Drama?  
Mae astudio drama’n gofyn am aeddfedrwydd emosiynol, ac mae’n rhoi i ddisgyblion 
ddealltwriaeth ddofn o’u hunain. Am fod rhaid iddynt ddefnyddio’u lleisiau a’u cyrff, a 
hefyd emosiynau a chreadigedd, gall beri synnwyr dwfn o hunan-barch. Mae hefyd yn 
bwnc sy’n galw am lawer o ymddiriedaeth cyfoedion, ac felly mae ganddo rôl bwysig 
mewn addysgu sgiliau cyfathrebu, gwrando ac empathi.  
 
Mae’r sgiliau a ddysgir trwy astudio drama yn amhrisiadwy mewn bywyd. Er 
enghraifft, mae medru siarad a chyflwyno’n hyderus o flaen pobl, a’r sgil o gynllunio 
sydd ei angen mewn unrhyw gynhyrchiad, yn ddefnyddiol mewn sawl gyrfa. Gall 
drama fod yn sail dda ar gyfer gyrfa nid yn unig yn y theatr, ond mewn hysbysebu, y 
diwydiant ffilm a hyd yn oed digwyddiadau cynllunio i enwi ond rhai. 

Manylion yr Asesiad 
UG 
Uned 1 – Gweithdy Theatr – Perfformiad (24%) 
Uned 2 – Testun yn y Theatr – Arholiad ysgrifenedig (16%) 
 
Uwch 
Uned 3 – Testun ar waith - Perfformiad (36%) 
Uned 4 – Testun mewn Perfformiad– Arholiad ysgrifenedig (24%) 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
UG Uned 1: Gweithdy Theatr  
Mae dysgwyr yn cyfrannu i greu, datblygu a pherfformio darn o theatr yn seiliedig ar 
ail-ddehongli detholiad o destun a ddewiswyd o restr a gafwyd gan CBAC. Rhaid 
datblygu’r darn hwn gan ddefnyddio technegau a dulliau gweithio naill ai ymarferwr 
theatr dylanwadol neu gwmni theatr gydnabyddedig. 
 
UG Uned 2: Testun mewn Theatr  
Llyfr agored: Rhaid mynd â chopïau glân (dim anodiadau) o’r testun cyflawn a 
ddewiswyd i’r arholiad. Cyfres o gwestiynau’n seiliedig ar destun perfformio. 
 
U2 Uned 3: Testun ar Waith  
Mae dysgwyr yn cyfrannu i greu, datblygu a pherfformio dau ddarn o theatr yn 
seiliedig ar symbyliad a gafwyd gan CBAC: 

 darn dyfeisiedig gan ddefnyddio technegau a dulliau gweithio naill ai ymarferwr 
theatr dylanwadol neu gwmni theatr gydnabyddedig 

 detholiad o destun mewn arddull wahanol a ddewiswyd gan y dysgwr. 
 
Rhaid i ddysgwyr perfformio’n fyw i’r arholwr fydd yn ymweld. 
 
U2 Uned 4: Testun mewn Perfformiad 
Llyfr agored: Rhaid mynd â chopïau glân  o ddau destun a ddewiswyd i’r arholiad. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â R Lewis (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Iaith a Llenyddiaeth Saesneg 
Pam astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg?  
Bydd ennill cymhwyster UG/Safon Uwch yn Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn 
cyfoethogi  eich gwybodaeth o’r dreftadaeth lenyddol ac yn rhoi sgiliau cyfathrebu 
ardderchog i chi. Bydd astudio Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn ategu at addysg 
bellach a chyflogaeth.  
 
Bydd y cwrs yn datblygu eich gallu i ysgrifennu’n eglur ac effeithiol wrth ddadansoddi 
testunau ffuglen a ffeithiol. Rhoddir cyfleoedd i chi greu eich ysgrifennu creadigol a 
thrafodaethol eich hun. Byddwch yn astudio elfennau iethyddol mewn manylder, gan 
gynnwys dadansoddi testunau llafar a rhannau ymadrodd, gramadeg ac ati.   

Manylion yr Asesiad 
UG Uned 1 – Dadansoddiad Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol – Arholiad 
ysgrifenedig: 2 awr 

 Adran A: Dadansoddiad cynharol o farddoniaeth a thestun nas gwelwyd 
o’r blaen 
Un cwestiwn sydd angen dadansoddiad cymharol on un gerdd o WJEC 
English Language and Literature Pre-1914 Poetry Anthology a thestun nas 
gwelwyd o’r blaen o ddewis o ddau, a bydd un ohonynt yn destun llafar (er 
enghraifft, araith wleidyddol, detholiad o ddarllediad radio ac ati.). 

 Adran B: Ysgrifennu creadigol a sylwebaeth  
Un cwestiwn a gyflwynir mewn tair rhan yn cynnwys dwy dasg ysgrifennu, a 
bydd un ohonynt yn destun ysgrifenedig sydd i’w lefaru (er enghraifft, monolog 
ar gyfer y llwyfan, rhaglen ddogfen deledu ac ati), a sylwebaeth. 

 
UG Uned 2 
Drama ac Astudio Testunau Anllenyddol (llyfr agored, copi glân) – Arholiad 
Ysgrifenedig: 2 awr 
Adran A: Drama Ôl-1900 
Un cwestiwn dwy ran yn seiliedig ar ddarllen un o’r dramâu canlynol, a ddewiswyd 
gan athro’r cwrs: 

o Tennessee Williams: A Streetcar Named Desire (Penguin Modern 
Classics) 

o Peter Shaffer: Amadeus (Penguin Modern Classics) 
o Marc Norman and Tom Stoppard: Shakespeare in Love (Faber) 
o Edward Albee: Who’s Afraid of Virginia Woolf? (Vintage Classics) 
o Diane Samuels: Kindertransport (Nick Hern Books) 

 

 Adran B: Astudio Testun Anllenyddol 
Un cwestiwn yn seiliedig ar astudio un o’r testunau rhyddiaith anllenyddol 
canlynol,  a ddewiswyd gan athro’r cwrs: 

o Truman Capote: In Cold Blood (Penguin Modern Classics) 
o David Eggers: A Heartbreaking Work of Staggering Genius (Picador) 
o Robert Minhinnick: Watching The Fire-Eater (Seren) 
o George Orwell: Down and Out in Paris and London (Penguin Modern 

Classics) 
o Andrea Ashworth: Once in a House on Fire (Picador) 
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U2 Uned 3- Shakespeare (llyfr caeedig) – Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 
Rhaid i ymgeiswyr astudio un o’r dramâu Shakespeare canlynol, a ddewiswyd gan 
athro’r cwrsr: 

 Antony and Cleopatra 

 King Lear 

 Much Ado About Nothing 

 Othello 

 The Tempest 
 
U2 Uned 4 
Testunau nas gwelwyd o’r blaen ac Astudio Rhyddiaith (llyfr agored, copi glân) 
– Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 

 Adran A: Testunau nas gwelwyd o’r blaen 
Un cwestiwn sy’n gofyn am ddadansoddiad cymharol o dri thestun nas 
gwelwyd o’r blaen, a bydd un ohonynt yn iaith lafar. 

 Adran B: Astudio Rhyddiaith 
Un cwestiwn yn seiliedig ar ddarllen un testun rhyddiaith o’r rhestr ganlynol, a 
ddewiswyd gan athro’r cwrs: 

o Margaret Atwood: The Handmaid’s Tale (Vintage) 
o Jane Austen: Emma (Penguin Classics) 
o Charles Dickens: Great Expectations (Penguin Classics) 
o Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles (Penguin Classics) 
o Alice Walker: The Color Purple (The Women’s Press) 

 
U2 Uned 5 
Astudiaeth  Genre Beirniadol a Chreadigol – Asesiad di-arholiad: 2500-3500 o 
eiriau 

 Adran A: Astudio Genre  
Astudiaeth feirniadol a dwys o genre rhyddiaith.  Rhaid i ddysgwyr gyflwyno 
astudiaeth 1500-2000- o eiriau’n seiliedig ar ddarllen testun rhyddiaith (a 
ddewiswyd o restr benodedig) ac yn ymwneud â darllen ehangach o un o’r 
genres rhyddiaith llenyddol/anllenyddol canlynol, yn ôl dewis athro’r cwrs: 
Gothig, gwyddonias, rhamant, dystopia, trosedd, dychan/comedi, ffuglen 
hanesyddol, rhyfel/gwrthdaro, antur/siwrneiau, ysgrifennu bywyd, 
newyddiaduraeth, teithio, hunaniaeth / y dieithryn. 

 Adran B: Ysgrifennu Creadigol perthynol 
Un aseiniad ysgrifennu gwreiddiol sy’n gysylltiedig â’r genre a astudiwyd yn 
Adran A. 
Bydd dysgwyr yn creu un darn o ysgrifennu gwreiddiol tua 1000-1500 gair. 
Rhaid i’r darn ysgrifennu hwn  fod yn yr un genre â’r un a astudiwyd yn Adran 
A ac yn destun yr ymchwil ac astudiaeth a gwblhawyd ar gyfer Adran A. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Disgwylir bod gan y myfyrwyr o leiaf Gradd C mewn Saesneg a Llenyddiaeth 
Saesneg ar lefel TGAU.  
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs A Nicholls (Campws Llanfair ym 
Muallt/Llandrindod). 
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Llenyddiaeth Saesneg 
Pam astudio Saesneg?  
Pleser yw’r pwrpas pennaf dros astudio Llenyddiaeth Saesneg! Bydd archwilio 
testunau heriol a deunydd cysylltiol yn rhoi gwybodaeth gyffredinol eang, hyrwyddo 
sgiliau dadansoddol a chyfathrebu a datblygu’r gallu i wneud barn annibynnol a 
rhesymedig. Maent i gyd yn sgiliau trosglwyddadwy sy’n berthnasol i sawl gyrfa fel y 
gyfraith, hysbysebu, y cyfryngau, newyddiaduraeth, cyhoeddi, gwasanaeth sifil, 
addysgu, rheolaeth a’r theatr.  
 
Mae astudio Llenyddiaeth nid yn unig yn rhoi’r potensial i gyfoethogi eich bywyd 
dychmygus ac emosiynol eich hun ond hefyd gall ddatblygu ymwybyddiaeth o 
fywydau a phrofiadau eraill. Credwn hefyd y byddwch yn mwynhau meddwl yn 
feirniadol am iaith a gwella eich gallu i ysgrifennu’n goeth a chywir. 

Manylion yr Asesiad 
UG (2 Uned) 
Uned 1 – Rhyddiaith a Drama.  
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr. 20% o’r cymhwyster 
Un cwestiwn deuran sy’n seiliedig ar ddarllen un o’r nofelau canlynol: 

o Jane Austen Sense and Sensibility (Penguin Classics) 
o Charlotte Brontë Jane Eyre (Penguin Classics) 
o Elizabeth Gaskell North and South (Penguin Classics) 
o Charles Dickens David Copperfield (Penguin Classics) 
o Thomas Hardy The Mayor of Casterbridge (Penguin Classics) 

 
Un cwestiwn deuran sy’n seiliedig ar ddarllen un o’r dramau canlynol, a ddewiswyd 
gan athro’r cwrs: 

o Christopher Marlowe Doctor Faustus (Longman) 
o Oscar Wilde Lady Windermere’s Fan (New Mermaids) 
o Tennessee Williams A Streetcar Named Desire (Penguin) 
o Caryl Churchill Top Girls (Methuen) 
o Joe Orton Loot (Methuen) 

  
Uned 2 – Barddoniaeth Ôl-1900. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr. 20% o’r cymhwyster. 
Ar gyfer yr uned hon rhaid i ddysgwyr ddarllen mewn pâr dau destun barddoniaeth o’r 
rhestr isod, i’w dewis gan athro’r cwrs: 

o D H Lawrence: Selected Poems (Penguin Classics, edited by James 
Fenton) & 

o Gillian Clarke: Making the Beds for the Dead (Carcanet) 
o Ted Hughes: cerdi a ddewiswyd gan Simon Armitage (Faber) a Sylvia 

Plath: cerddi a ddewiswyd gan Ted Hughes (Faber) 
o Philip Larkin: The Whitsun Weddings (Faber) a Carol Ann Duffy: Mean 

Time (Picador) 
o Seamus Heaney: Field Work (Faber) ac Owen Sheers: Skirrid Hill 

(Seren) 
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U2 Uned 3 – Barddoniaeth Cyn -1900 a Barddoniaeth nas gwelwyd o’r blaen. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr. 20% o’r cymhwyster.  
Adran A: Un cwesiwn deuran sy’n seiliedig ar ddarllen un o’r beirdd canlynol, a 
ddewiswyd gan athro’r cwrs: 

o Geoffrey Chaucer: The Merchant’s Prologue and Tale (Cambridge) 
o John Donne: Selected Poems (Penguin Classics) 
o John Milton: Paradise Lost Book IX (Oxford) 
o John Keats: Selected Poems (Penguin Classics) 
o Christina Rossetti: Selected Poems (Penguin Classics) 

 
Adran B: Barddoniaeth nas gwelwyd o’r blaen 
Bydd y cwestiwn yn gofyn i’r ymgeisydd ysgrifennu dadansoddiad cymharol o ddwy 
gerdd: un gerdd neu ddetholiad o gerdd orfodol ac un arall a ddewiswyd o tair cerdd 
neu detholiad o gerddi eraill.  
 
Uned 4 – Shakespeare. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr. 20% o’r cymhwyster. 
Cwestiynau’n seiliedig ar astudio un o ddramau Shakespeare o’r rhestr isod, a 
ddewiswyd gan athro’r cwrs: 

o King Lear 
o Antony and Cleopatra 
o Hamlet 
o Henry IV Part 1 
o The Tempest 

 
Uned 5 – Astudio Rhyddiaith. 
Asesiad di-arholiad. 20% o’r cymhwyster. Un aseiniad 2500-3500 o eiriau’n seiliedig 
ar ddarllen dau destun rhyddiaith o gyfnodau gwahanol, un cyn 2000 ac un wedi 2000 
a ddewiswyd gan y ganolfan.  

Gwybodaeth Ychwanegol 
Argymhellir bod gan fyrfyrwyr radd B o leiaf yn Saesneg a Llenyddiaeth Saesneg 
TGAU er mwyn llwyddo yn cwrs hwn. 
 
Am ragor o wybodaqeth, cysylltwch â Mrs A Nicholls (Campws Llanfair ym 
Muallt/Llandrindod). 
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Ffrangeg 
Pam astudio Ffrangeg?  
Mae manyleb UG a Safon Uwch Ffrangeg CBAC yn cynnig cyfle diddorol a chyffrous i 
ddysgwyr adeiladu ar eu hastudiaeth flaenorol o Ffrangeg ar lefel TGAU. Mae’r 
fanyleb yn cynnig mewnwelediad manwl i fyfyrwyr o’r gwledydd a chymunedau lle 
caiff Ffrangeg ei siarad – ffabrig cymdeithasol, diwylliant gwleidyddol, deallusol ac 
artistig  
 
Bydd y cyfle i astudio llenyddiaeth a ffilm yn caniatáu i ddysgwyr wneud 
dadansoddiad dyfnach o strwythurau iaith, datblygu eu meddwl beirniadol  a 
chynyddu eu hymwybyddiaeth ddiwylliannol. Byddant hefyd yn datblygu 
gwerthfawrogiad ac ymwybyddiaeth uwch o wahaniaethau diwylliannol trwy 
ymgymryd â phrosiect ymchwil ar faes o ddiddordeb personol. Canolbwyntir yn gryf ar 
adeiladu hyder a rhuglder y myfyrwyr yn eu Ffrangeg llafar trwy drafod pynciau a 
themâu perthnasol, fydd yn eu galluogi i ddatblygu ymhellach eu sgiliau a 
gwybodaeth ieithyddol.   

Manylion yr Asesiad 
Lefel UG (2 uned) 
 
UG Uned 1 Siarad, 12-15 munud (a 15 munud i baratoi) 12 marc 

 Dadlau safbwynt yn seiliedig ar gerdyn ysgogi ysgrifenedig. 

 Trafodaeth yn seiliedig ar ail gerdyn ysgogi ysgrifenedig. 
 
UG Uned 2 Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol ysgrifenedig, 2 awr 
30 munud 

 Adran A: Gwrando. 

 Adran B: Darllen. 

 Adran C: Cyfieithu – o Ffrangeg i Gymraeg. 

 Adran D: Ymateb beirniadol ysgrifenedig. 
 
Safon Uwch (UG a 3 uned arall) 
 
U2 Uned 3 Siarad, 11-12 munud 
Cyflwyno project ymchwil annibynnol. 
Trafodaeth ar gynnwys y project ymchwil annibynnol. 
 
U2 Uned 4 Gwrando, darllen a chyfieithu, 1 awr 45 munud. 

 Adran A: Gwrando. 

 Adran B: Darllen. 

 Adran C: Cyfieithu – o Gymraeg i Ffrangeg. 
 

U2 Uned 5 Ymateb beirniadol a dadansoddol ysgrifenedig (llyfr caeedig), 1 awr 
30 munud. 
Un cwestiwn traethawd yn seiliedig ar astudio un gwaith llenyddol oddi ar y rhestr 
osod. 
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Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Mae cynnwys y fanyleb yn ymdrin â dau brif faes o ddiddordeb:  

1. Materion a thueddiadau cymdeithasol. 
2. Diwylliant gwleidyddol, deallusol ac artistig. 

 
O dan y ddau faes hyn o ddiddordeb dewiswyd pedair thema i gynnig profiad dysgu 
helaeth a pherthnasol i ddysgwyr. Caiff y pedair thema hyn yn eu tro eu rhannu'n is-
themâu.  

 
 

Maes o ddiddordeb (i) Materion a 
thueddiadau cymdeithasol  
Maes o ddiddordeb (ii) Diwylliant 
gwleidyddol, deallusol ac artistig  

Maes o ddiddordeb (i) Materion a 
thueddiadau cymdeithasol 
Maes o ddiddordeb (ii) Diwylliant 
gwleidyddol, deallusol ac artistig 

Thema 1: (UG) 
Byw fel person ifanc mewn cymdeithas Ffrangeg 
ei hiaith : strwythurau teuluol, gwerthoedd 
traddodiadol a modern, cyfeillgarwch / 
perthnasoedd; Tueddiadau, materion a 
hunaniaeth bersonol ymysg yr ifanc; Cyfleoedd 
mewn addysg a chyflogaeth  

Thema 2: (UG)  
Deall y byd Ffrangeg ei iaith: Diwylliant a 
threftadaeth ranbarthol yn Ffrainc ac mewn 
gwledydd a chymunedau Ffrangeg eu hiaith ; 
Llenyddiaeth, celfyddyd, ffilm a cherddoriaeth yn 
y byd Ffrangeg ei iaith  
  

Thema 3: (Safon Uwch) 
Amrywiaeth a gwahaniaeth  

 Mudo ac integreiddio  

 Hunaniaeth ddiwylliannol ac ymyleiddio  

 Cyfoethogi diwylliannol a dathlu gwahaniaeth  

 Gwahaniaethu ac amrywiaeth  
 

Thema 4: (Safon Uwch) 
Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a'r 
blynyddoedd wedi'r rhyfel: O fis Mehefin 1940 
tan fis Mai 1945 (goresgyniad, rhyddid a diwedd 
yr Ail Ryfel Byd); Bywyd yn Ffrainc dan 
Oresgyniad a'r dimensiwn diwylliannol (théâtre, 
cinéma, littérature); 1945-1950: ailadeiladu ac 
ailstrwythuro; Ôl-effeithiau ar gyfer Ffrainc 
heddiw  

Gwybodaeth Ychwanegol 
Rhaid bod gan fyfyrwyr wybodaeth gadarn o ramadeg. Mae’r cwrs yn cynnwys llawer 
iawn o ddysgu, darllen ac ymchwil unigol.  
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs S Morris (Campws Llanfair ym Muallt) neu 
Miss D Hardwick (Campws Llandrindod). 
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Daearyddiaeth 
Gellir astudio'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg 

Pam astudio Daearyddiaeth?  
Mae’r cwrs hwn yn annog dysgwyr i gymhwyso i gymhwyso gwybodaeth, theori a 
sgiliau daearyddol at y byd o’u cwmpas. Bydd hyn yn ei dro yn galluogi dysgwyr i 
ddatblygu dealltwriaeth feirniadol ynghylch pobl, lleoedd ac amgylcheddau’r byd yn yr 
21ain Ganrif. Dylai dysgwyr allu datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch 
cysyniadau daearyddol cyfoes ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy a fydd yn eu galluogi 
i symud ymlaen at addysg uwch ac amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth.  

Manylion yr Asesiad 
UG  
Uned 1: Tirweddau newidiol; Arholiad ysgrifenedig: 2 awr – 24% o’r marciau 

 Adran A: Tirweddau Newidiol - Rhewlifiad 

 Adran B: Peryglon Tectonig 
 
Uned 2: Lleoedd Newidiol; Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud – 16% o’r 
marciau 

 Adran A: Lleoedd Newidiol – newid gwledig a threfol 
Dau gwestiwn strwythuredig gorfodol gydag ymateb i ddata  

 Adran B: Ymchwiliad Gwaith Maes mewn Daearyddiaeth Ffisegol a Dynol  
 

U2  
Uned 3: Systemau Byd-eang a Llywodraethiant Byd-eang: Arholiad 
Ysgrifenedig: 2 awr  - 24% o’r marciau 

 Adran A: Systemau Byd-eang Cylchredau Dŵr a Charbon 

 Adran B: Llywodraethiant Byd-eang: Newid a Sialensiau 

 Adran C: Heriau’r 21ain Ganrif  
 

Uned 4: Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth: Arholiad ysgrifenedig: 2 awr  - 
16% o’r marciau 

 Adran A: Peryglon Tectonig 

 Adran B: Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth: Astudio Ecosystemaua 
Pheryglon Tywydd  Byd-eang 
 

Uned 5: Ymchwiliad Annibynnol: Asesiad di-arholiad: 3000 – 4000 gair  - 20% 
o’r marciau 
Un prosiect annibynnol ysgrifenedig, a ysgrifennwyd ar bwnc o ddewis y myfyriwr, 
wedi’i selio un o’r dyddiau gwaith maes. Gwerth 20% o’r radd derfynol. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Uned 1 Tirweddau Newidiol 
Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch daearyddiaeth 
ffisegol, a hynny ar lefel leol yn bennaf, ac ardaloedd hefyd o gwmpas y byd pan nad 
oes enghreifftiau ar gael yn lleol. Byddant yn datblygu gwybodaeth fanwl am achosion 
ac effeithiau Peryglon Tectonig, yn ogystal â’r rhyng-berthnasoedd rhwng pobl a’r 
amgylchedd mewn ardaloedd a effeithir gan losgfynyddoedd a daeargrynfeydd. Bydd 
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gwaith maes yn golygu taith gwaith maes un diwrnod i gasglu data naill ai ym Mannau 
brycheiniog neu Gŵyr. 
Uned 2 Lleoedd Newidiol 
Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch daearyddiaeth 
ddynol yn yr adran gyntaf, ac mae’r thema hon yn canolbwyntio ar eu nodweddion 
deinamig. Archwilir nodweddion newidiol ardaloedd gwledig a threfol o safbwynt eu 
hanes, poblogaeth, a strythurau cyflogaeth. Prif yrrwyr y newidiadau hyn yw ailfrandio 
a globaleiddio, ac archwilir enghreifftiau lleol a rhanbarthol fel Powys, cernyw, 
Caerdydd a Lerpwl fel astudiaethau achos. Bydd  gwaith maes yn cynnwys 
asturdiaeth Drefol 1 diwrnod i gasglu dtat yng Nghaerdydd.  
  
Uned 3 Systemau Byd-eang a Llywodraethiant Byd-eang  
Mae’r thema hon yn seiliedig ar y prosesau ffisegol sy’n rheoli cylchu dŵr a cḩarbon 
rhwng y tir, cefnforoedd a’r atmosffer. Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a 
dealltwriaeth ynghylch y rhan allweddol sydd gan gylchredau dŵr a charbon i gefnogi 
bywyd ar y Ddaear. Mae’r thema Llywodraethiant Byd-eang yn edrych ar y sialensiau 
a wynebir yn y byd heddiw gan fudo, technoleg, cludiant nwyddau a gwasanaethau, a 
sut y mae cysylltedd wedi cysylltu pobl, lleoedd ac amgylcheddau – gan gynnwys y 
cefnforoedd. Gwnaethpwyd y pwynt olaf yn fwy perthnasol trwy ymwybyddiaeth o 
Blue Planet 2, ac archwilir hyn ymhellach yn yr adran sialensiau’r 21ain ganrif – gan 
edrych ar gynaliadwyedd a gwytnwch ecosystemau.  
  
Uned 4 Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth  
Bydd y myfyrwyr yn ailymweld â phwnc tectoneg a addysgwyd ar lefel UG, ond yn 
archwilio’n fanylach effeithiau tsunamis, a sut y gellir lliniaru digwyddiadau i leihau’r 
risg i bobl yr ardaloedd hyn. Mae ail ran yr uned yn edrych ar y cysylltiadau rhwng 
pobl a’r amgylchedd trwy astudio ecosystemau a’r tywydd. Oddi fewn i ecosystemau,  
y biom dewisol i’w astudio yw Twndra’r Arctig –ac edrychir yn fanwl ar 
ryngddibyniaeth pobl a’r amgylchedd heriol hon. O safbwynt y tywydd, astudir system 
dywydd y DU yn ogystal â newid hinsawdd a digwyddiadau tywydd eithafol.  
 
Uned 5 Ymchwiliad Annibynnol 
Ymchwiliad annibynnol sy’n gofyn am waith ymchwil ysgrifenedig myfyriol, estynedig, 
sydd wedi’i seilio ar gwestiwn a gysylltir â’r fanyleb. Caiff ei ysgrifennu’n annibynnol i’r 
dysgu yn y dosbarth ac mae’n tynnu ar brofiad y myfyriwr o waith maes Cyfnod 
Allweddol 5. Mae’r uned hon yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer y dulliau dysgu annibynnol  
sydd eu hangen i lwyddo yn y Brifysgol a byd gwaith, trwy ddatblygu eu sgiliau  
llythrennedd, rhifedd, TGCh ac ymchwil o fewn cwmpas un darn o waith cwrs.  

Caiff gwaith maes ei integreiddio trwy’r cwrs, ac yn rhoi profiadau dysgu gwerthfawr, 
cofiadwy i’r myfyrwyr. Bydd y gwaith maes yn ymdrin â phrofiadau daearyddiaeth 
ffisegol a daearyddiaeth ddynol, ac yn digwydd dros 2 ddiwrnod ar lefel UG, a 2 
ddiwrnod arall ar lefel Safon Uwch. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Mae Daearyddiaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ar safle Llanfair ym Muallt. 
Addysgir Daearyddiaeth gan Mrs L Lewis, a bydd y myfyrwyr yn mynychu’r un 
ymweliadau gwaith maes â myfyrwyr daearyddiaeth trwy gyfrwng y Saesneg. 
 



 

 

25 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs Price (Campws Llandrindod/Llanfair ym 
Muallt), Mr K Simpson (Campws Llandrindod) neu Mrs L Lewis (Campws Llanfair ym 
Muallt). 
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Pam astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol?  
Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi sylfaen addas i astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
neu faes perthynol trwy amrediad o gyrsiau addysg uwch (e.e. Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, Astudiaethau Iechyd Cymunedol, Nyrsio, cyflogaeth uniongyrchol 
ayyb).  
 
Dylai UG a Safon Uwch Iechyd a Gofal Cymdeithasol annog ymgeiswyr i ddatblygu a 
chynnal diddordeb mewn iechyd, gofal blynyddoedd cynnar, addysg a gofal 
cymdeithasol ac i ddatblygu sgiliau gan gynnwys ymchwil gwerthuso a datrys 
problemau mewn cyd-destun sy’n berthnasol i waith. 

Manylion yr Asesiad 
Blwyddyn 12 – Lefel UG 

 Uned 1: Hybu Gofal o Safon a Chyfathrebu. 40% 
Bydd un arholiad (1 ½ awr). 

 Uned 2: Hybu Iechyd Da. 60% 
Asesir yr uned hon yn fewnol. Rhaid i ymgeiswyr lunio portffolio manwl.  

 
Blwyddyn 13 – Safon Uwch 

 Uned 7: Darpariaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant. 40% 
Yn yr uned hon rhaid i ymgeiswyr ddarparu adroddiad ar sail aseiniad gwaith 
cwrs 10 awr. 

 Uned 12: Dylanwadau Bwyd a Ffitrwydd ar Iechyd a Lles. 60% 
Asesir yr uned hon yn fewnol. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Uned1: Hybu Gofal o Safon a Chyfathrebu 
Bydd ymgeiswyr yn astudio’r egwyddorion sgiliau a thechnegau gofal sydd eu hangen 
ar ofalwyr ffurfiol ac anffurfiol er mwyn trin unigolion yn well mewn amrediad o 
sefyllfaoedd gofal. 
 
Uned 2: Hybu Iechyd Da 
Bydd ymgeisgwyr yn caffael gwybodaeth am y ffactorau sy’n dylanwadu ar iechyd a 
lles   unigolyn a sut y mae mentrau diweddar y llywodraeth yn hybu iechyd da. 
 
Uned 7: Darpariaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Plant 
Bydd ymgeiswyr yn astudio’r prif iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau plant i 
fodloni anghenion unigol.  
 
Uned 12: Dylanwadau Bwyd a Ffitrwydd ar Iechyd a Lles 
Ffocws yr uned hon yw amrediad o agweddau gwahanol yn ymwneud â diet a 
ffitrwydd unigolion ar wahanol adegau o gyfnodau bywyd. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs K Yeandle neu Miss P Hourahane (Campws 
Llanfair yn Muallt). 
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Hanes 
Gellir astudio'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg 

Pam astudio Hanes?  
Bydd Hanes Safon Uwch yn eich helpu i ddeall sut y lluniwyd y byd o’ch cwmpas, ac 
yn rhoi’r gallu i chi ystyried cymdeithas heddiw mewn ffordd wahanol. Mae gan 
gyflogwyr feddwl uchel o gymhwyster Hanes a’r sgiliau mae’n eu datblygu yn y 
gweithle. Hefyd mae’r prif brifysgolion yn argymell astudio Hanes ar lefel Safon Uwch 
gan y bydd yn eich paratoi ar gyfer astudiaeth bellach mewn nifer o feysydd 
gwahanol.  

Manylion yr Asesiad 

UG – 2 uned 

Uned1 
Astudiaeth o 
Gyfnod 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 20% o’r cymhwyster  
Cwestiynau penagored gyda ffocws ar gysyniadau hanesyddol 
perthnasol. 

Uned 2 
Astudiaeth 
Fanwl 
Rhan (1) 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 20% o’r cymhwyster  
Cwestiynau’n seiliedig ar dystiolaeth yn canolbwyntio ar werthuso 
ffynonellau hanesyddol a dehongliadau gwahanol. 

 
 

Safon Uwch – yr uchod a thair uned arall 

Uned 3 
Astudiaeth 
Eang 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 20% o’r cymhwyster 
Traethodau’n canolbwyntio ar gysyniadau hanesyddol perthnasol 
ac yn seiliedig ar themâu hanesyddol. 

Uned 4 
Astudiaeth 
Fanwl 
Rhan 2 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 20% o’r cymhwyster 
Cwestiwn yn seiliedig ar ffynonellau a thraethawd yn deillio o 
astudiaeth bellach o’r astudiaeth fanwl a ddewiswyd ar gyfer yr UG 
yn Uned 2.  

Uned 5 
Dehongliadau 
hanesyddol 

Asesiad di-arholiad: 3000-4000 gair 20% o’r cymhwyster. 
Canolbwyntio ar broblem neu fater hanesyddol penodol. Ni ddylai 
ddyblygu cynnwys na chynnwys na hyd yr astudiaeth fanwl a 
ddewiswyd yn Unedau 2 a 4. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
 
UG 

 Uned 1: Astudiaeth o Gyfnod: Gwleidyddiaeth, Pobl a Chynnydd yng Nghymru 
a Lloegr 1680-1980 

 Uned 2: Astudiaeth Fanwl: Weimar a’i Sialensiau tua 1918 - 1939 
 
U2 

 Uned 3: Astudiaeth Eang: Diwygiad Seneddol a Phrotest yng Nghymru a Lloegr c 
1780-1885 

 Uned 4: Astudiaeth fanwl: Yr Almaen natsiaidd tua 1935 – 1945 

 Uned 5: Gwaith cwrs 
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Gwybodaeth Ychwanegol 
Mae Hanes ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ar safle Llanfair ym Muallt. Addysgir 
Hanes gan Mrs M Jones. 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr S Patten neu Miss A Griffiths(Campws 
Llandrindod) neu Mr L Powell neu Mrs M Jones (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Lletygarwch BTEC 
Pam astudio BTEC Lletygarwch? 
Cynlluniwyd BTEC Lletygarwch i roi cymhwyster arbenigol iawn sy’n ymwneud â byd 
gwaith.  Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sydd eu hangen 
arnoch i’ch paratoi ar gyfer cyflogaeth oddi fewn i’r Diwydiant Lletygarwch. 
 
Datblygwyd y cymhwyster BTEC mewn Lletygarwch yn y diwydiant i: 

 Roi cyfle i ddysgwyr amser llawn i fynd i gyflogaeth yn y diwydiant lletygarwch 
neu i barhau gyda chymwysterau galwedigaethol eraill. 

 Rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu amrediad o sgiliau a thechnegau, sgiliau a 
phriodoleddau personol sy’n hanfodol i berfformio’n llwyddiannus mewn bywyd 
gwaith. 

Manylion yr Asesiad 
Does dim arholiad ac asesir pob uned yn BTEC Lletygarwch yn fewnol trwy amryw o 
ddulliau e.e.: Trafodaethau a recordiwyd, Profiad yn ymwneud â gwaith, Llyfrau log, 
dyddiaduron, ac ati. Paratoi deunydd hyrwyddol, Cyflwyniadau, Ffotograffau 
anodedig, Arsylwi perfformiad, Datganiadau tystion, Chwarae rhan, Adroddiadau, 
Ymchwiliadau ysgrifenedig, Gwaith ymarferol – cynllunio bwydlenni a pharatoi 
prydau. 
 
Mae gan bob uned yn y cymhwyster asesiad penodol a meini prawf graddio. Dyfernir  
Llwyddiant, Teilyngdod neu Ragoriaeth i bob uned. Mae’r graddau hyn yn cyfateb i 
bwyntiau. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs (Blwyddyn 12) 
Tystysgrif lefel 3 
Mae Tystysgrif 30-credyd BTEC lefel 3 yn cyfateb i  un TAG Lefel UG. Mae’n 
cynnwys tair uned: 

1. Y Diwydiant Lletygarwch 
2. Bwyd Ewropeaidd 
3. Cynllunio a Rheoli Digwyddiad Lletygarwch 

 
Diploma Atodol Lefel 3 (Blwyddyn 13) 
Mae Tystysgrif 60-credyd BTEC lefel 3 yn cyfateb i un TAG Safon Uwch. Mae’n 
cynnwys yr unedau ychwanegol canlynol: 

 Egwyddorion Arolygu Perfformiad Gwasanaeth Cwsmer mewn Lletygarwch, 
Teithio a  Thwristiaeth 

 Darparu Gwasanaeth Cwsmer mewn Lletygarwch 

 Dull Coginio Asiaidd  

 Gwasanaeth Diodydd Alcoholig. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Miss P Hourahane (Campws Llanfair ym Muallt). 
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Mathemateg 
Pam astudio Mathemateg?  
Mae Mathemateg UG yn bwnc fydd yn cefnogi sawl cwrs arall ac mae’n cysylltu’n dda 
iawn gyda phob un o’r Gwyddoniaethau, Daearyddiaeth a Dylunio a Thechnoleg.  
 
Mae Mathemateg U2 yn baratoad ardderchog ar gyfer amryw o gyrsiau gradd, yn 
arbennig Ffiseg, Peirianneg, Electroneg, Meddygaeth, Gwyddoniaeth Filfeddygol, 
Cyllid ac Yswiriant. Os ydych yn chwilio am fwy o ehangder yn eich dewis o bynciau 
gallwch gyfuno mathemateg gydag unrhyw bwnc arall y mae’r colofnau opsiwn yn eu 
caniatau er mwyn rhoi portffolio astudiaeth academig eang a heriol. 

Manylion yr Asesiad 
Uned 1: Mathemateg Bur  A 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 
25% o gymhwyster Safon Uwch (62.5% o gymhwyster UG) 
 
Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 
15% o gymhwyster Safon Uwch (37.5% o gymhwyster UG) 
 
Uned 3: Mathemateg Bur B 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 
35% o gymhwyster Safon Uwch 
 
Unit 4: Mathemateg Gymhwysol B 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud 
25% o gymhwyster Safon Uwch 
 
Astudir unedau 1 a 2 ym mlwyddyn 12 ac maent yn gyfwerth â 40% o’r cymhwyster 
Safon Uwch llawn. Bydd mwyafrif helaeth y myfyrwyr sy’n cymryd Mathemateg yn 
mynd ymlaen i gwblhau cwrs Safon Uwch llawn, a byddant yn astudio’r 60% sy’n 
weddill yn unedau 3 a 4 yn ystod blwyddyn 13. 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Uned 1: Bydd Mathemateg Bur A yn cynnwys astudio Prawf, Algebra a Ffwythiannau, 
Geometreg Gyfesurynnol mewn dau ddimensiwn, Dilyniannau a Chyfresi, 
Trigonometreg, Differu, Integru a Fectorau. 
 
Uned 2: Rhennir Mathemateg Gymhwysol A i Ystadegau a Mecaneg, er y rhennir y 
pwysoli rhyngddynt yn 53% i ystadegau a 47% Mecaneg. 
 
Bydd Ystadegau’n cynnwys astudio Samplu, Cyflwyno a Dehongli Data, 
Tebygolrwydd, Dosraniadau Ystadegol a Phrofi Rhagdybiaethau. Bydd Mecaneg yn 
cynnwys astudio Meintiau ac Unedau, Cinemateg, Grymoedd, Deddfau Newton a 
Fectorau. 
 
Uned 3: Bydd Mathemateg Bur B yn cynnwys astudio Prawf, Algebra a Ffwythiannau, 
Geometreg Gyfesurynnol mewn dau ddimensiwn, Dilyniannau a Chyfresi, 
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Trigonometreg, Differu, Integru a Dulliau Rhifiadol. Mae’r rhain i gyd yn cymryd 
syniadau uned 1 ac yn eu gwthio i lefelau uwch a mwy cymhleth. 
 
Uned 4: Rhennir Mathemateg Gymhwysol B i Ystadegau a Mecaneg, gyda’r pwysoli 
wedi’i rannu’n gyfartal rhyngddynt i U2. Bydd Ystadegau’n cynnwys astudio 
Tebygolrwydd, Dosraniadau Ystadegol a Phrofi Damcaniaethau. Bydd Mecaneg yn 
cynnwys astudio hafaliadau Differol, Meintiau ac Unedau, Cinemateg, Grymoedd, 
Deddfau Newton, Momentau a Fectorau. Mae’r uned hon yn cymryd syniadau uned 2 
a’u cymhwyso i sefyllfaoedd cynyddol diddorol a chymhleth. 
 
I grynhoi, mae Mathemateg Bur yn ymwneud â phleser Mathemateg a dysgu’r 
egwyddorion craidd a’r sgiliau. Mae Mathemateg Gymhwysol yn gyfuniad o 
Ystadegau a Mecaneg ac mae hyn yn ymwneud â defnyddio mathemateg mewn 
sefyllfaoedd bywyd go iawn a sut y gellir defnyddio Mathemateg i wneud synnwyr o’r 
byd go iawn. 
Gwybodaeth ychwanegol 
Bydd angen lefel uchel o gymhelliad a hunanddisgyblaeth ar fyfyrwyr llwyddiannus, 
yn ogystal â dealltwriaeth glir o’r cysyniadau a ddysgwyd ar lefel TGAU a’r gallu i 
gymhwyso eu sgiliau i ddatrys problemau. Fel arfer bydd angen lleiafswm o radd 'B' 
ar lefel TGAU ar gyfer eu derbyn i gwrs UG neu U2. Dengys profiad o’r gorffennol mai 
dyma’r radd leiafswm a bydd gradd uwch na hyn fel arfer yn arwain at ganlyniadau 
mwy llwyddiannus. 
 
Trwy’r unedau i gyd bydd angen cyfrifiannell wyddonol, ac fe’i defnyddir yn yr 
asesiadau i gyd. Rhaid bod gan gyfrifianellau myfyrwyr nodweddion ffwythiant 
ailadroddol a’r gallu i gyfrifiannu ystadegau crynodol a chyrchu tebygolrwyddau o 
ddosbarthiadau ystadegol safonol. Yn anffodus, nid yw cyfrifianellau TGAU’n addas 
i’w defnyddio ar lefel UG neu U2.  Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu un newydd. Cost y rhain 
yw tua £20. 
 
Blwyddyn 12 a 13: Mathemateg Bellach 
Bob blwyddyn, mae nifer fach o fyfyrwyr eithriadol yn dewis astudio Mathemateg 
Bellach Safon Uwch. Mae hyn fel arfer yn golygu llawer o hunan-astudio a gwaith tu 
allan i gwricwlwm arferol yr ysgol. Mae Mathemateg Bellach yn ddelfrydol i fyfyrwyr 
sy’n dymuno astudio Mathemateg bur neu gymhwysol, Peirianneg, Ffiseg 
gwyddoniaeth y Ddaear, neu Gyfrifiadureg yn unrhyw un o brifysgolion pennaf y DU 
neu dramor. 
 
Ceir manylion pellach ar www.wjec.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-
gce-2017/ 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr A Bradshaw neu Mr B G Hardiman (Campws 
Llandrindod) neu Mr S Rees neu Mrs M Stonefield (Campws Llanfair ym Muallt). 

 
  

http://www.wjec.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-gce-2017/
http://www.wjec.co.uk/qualifications/mathematics/r-mathematics-gce-2017/
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Cerddoriaeth 
Gellir astudio'r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg 

Pam astudio Cerddoriaeth?  
Os ydych yn mwynhau pob agwedd o gerddoriaeth, perfformio, cyfansoddi a datblygu 
dealltwriaeth o sut y crëir cerddoriaeth, dyma’r cwrs i chi. Bydd rhaid i chi berfformio 
naill ai ar offeryn cerddorol neu gyda’ch llais a rhaid i chi fod yn barod i ymarfer er 
mwyn llwyddo. Mae cwrs yn annog dysgwyr i:  

 ddatblygu sgiliau perfformio i arddangos dealltwriaeth o elfennau, arddull, 
parhad, dehongliad a mynegiant cerddoriaeth. 

 datblygu sgiliau cyfansoddi arddangos triniaeth syniadau cerddorol a defnyddio 
dyfeisiau a chonfensiynau cerddoriaeth.   

 adnabod rhyng-ddibynniaeth gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau cerddorol, a 
gwneud cysylltiadau rhwng gweithgareddau integredig perfformio, cyfansoddi a 
gwerthuso a danategwyd gan wrando astud. 

 lledu profiad a diddordebau cerddorol, datblygu dychymyg a meithrin 
creadigedd.  

 datblygu ymwybyddiaeth o dechnolegau cerddoriaeth a’u defnydd i greu a 
chyflwyno cerddoriaeth. 

Manylion yr Asesiad 
Lefel Uwch Gyfrannol (Blwyddyn 12) 

 UG Uned 1: Perfformio Cyfanswm hyd y perfformiadau: 6-8 munud 

 UG Uned 2: Cyfansoddi Cyfanswm hyd y cyfansoddiadau: 3-6 munud 

 UG Uned 3: Gwerthuso Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  
 

Safon Uwch (Blwyddyn 13 – yr uchod yn ogystal â 3 uned ychwanegol) 

 U2 Uned 4: Perfformio (Opsiwn A: Cyfanswm hyd y perfformiadau: 10-12 
munud neu Opsiwn B: Cyfanswm hyd y perfformiadau: 6-8 munud)  

 U2 Uned 5: Cyfansoddi (Opsiwn A: Cyfanswm hyn y cyfansoddiadau: 3-6 
munud neu Opsiwn B: Cyfanswm hyd y cyfansoddiadau: 5-9 munud) 

 U2 Uned Opsiwn B: 6: Gwerthuso  (Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud) 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
Mae’r cwrs yn rhoi’r cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau mewn perfformio, cyfansoddi a 
gwerthuso. Mae pob dysgwr yn astudio Traddodiad Clasurol y Gorllewin, gan 
weithio’n agos gyda repertoire  cofiadwy cerddorfaol neu gorawl i ddatblygu 
gwybodaeth a dealltwriaeth o gerddoriaeth. Bydd dysgwyr yn defnyddio technegau a 
chonfensiynau cerddorol y traddodiad hwn i gyfansoddi un darn o gerddoriaeth i friff.  
 
Mae dysgwyr UG hefyd yn dewis un maes astudio o naill ai Roc a Phop, Theatr 
Gerddorol neu Jazz. Mae U2 yn caniatau i ddysgwyr barhau eu hastudiaethau mewn 
mwy o ddyfnder, gan ddewis dau linyn cerddorol pellach o ddewis o bump. Ceir blas 
Cymreig amlwg i ddau linyn sy’n caniatau i ddysgwyr ymwneud â cherddoriaeth 
gyfoes cyfansoddwyr a pherfformwyr Cymru.   
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Gwybodaeth Ychwanegol 
Mae Cerddoriaeth ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg ar safle Llanfair ym Muallt. 
Addysgir Cerddoriaeth gan Mrs E Ennis. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Miss Rhys-Jones neu Mrs E Ennis (Campws 
Llanfair ym Muallt) neu Mrs C Ealy-Fitzgerald (Campws Llandrindod). 
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Addysg Gorfforol  
Pam astudio Addysg Gorfforol?  
Amlinelliad UG: Ar lefel UG, bydd y fanyleb yn datblygu gwybodaeth a sgiliau fel 
cymorth i ddeall y cyfleoedd dros, ac effeithiau dilyn dull o fyw iach a gweithgar. 
Rhoddir cyfle i ymgeiswyr adeiladu ar eu profiad a gwella eu sgiliau / technegau 
personol  ar draws rolau amrywiol mewn camp(au) o’u dewis i wella perfformiad. 
 
Amlinelliad U2: Ar lefel U2, mae’r fanyleb yn galluogi ymgeiswyr i ddatblygu 
ymhellach eu dealltwriaeth o’r cysyniadau athronyddol allweddol, themâu, testunau a 
thechnegau. Rhoddir cyfle i ymgeiswyr arbenigo ymhellach, trwy ddewis dwy thema 
i’w hastudio’n fanwl a chanolbwyntio ar broblemau athronyddol trwy astudio testun 
allweddol. Mae meysydd problem yn ymwneud yn uniongyrchol â meysydd eraill y 
fanyleb a bydd ymgeiswyr yn medru tynnu ar, datblygu a chymhwyso defnydd o 
fodylau UG ac U2. 

Manylion yr Asesiad 
Mae dwy uned i’r fanyleb UG: 
Uned 1: Cyfleoedd ar gyfer ac effeithiau dilyn dull o fyw iach a gweithgar 
Rhestr pynciau: 
Effeithiau seicolegol mabwysiadu dull o fyw iach, Effaith tymor byr 
ymarfer/perfformiad ac effeithiau tymor hir hyfforddiant, Dadansoddiad o symudiad ar 
draws ystod o weithredoedd chwaraeon, caffael sgiliau ac effaith ffactorau seicolegol 
ar berfformiad, cyfleoedd ar gyfer gweithgaredd corfforol, y buddion i’r unigolyn ac i 
gymdeithas a’r rhwystrau posibl y mae grwpiau lleiafrifol yn eu hwynebu.  
 
Asesiad: Papur ysgrifenedig  2 awr 60% o Lefel UG a 30% o Lefel U2 
Rhaid i ymgeiswyr ateb saith cwestiwn o adran A ac un o adran B. 

 Adran  A  - bydd rhaid i ymgeiswyr ateb cwestiynau ar ffisioleg gymhwysol, 
caffael sgiliau a chyfleodd i gymryd rhan. 

 Bydd Adran  B yn archwilio sut i gymhwyso gwybodaeth theori i sefyllfa 
ymarferol.  

 
Uned 2: Dadansoddi a gwerthuso gweithgaredd corfforol fel perfformiwr neu 
mewn rôl / rolau mabwysiedig. 
Rhestr pynciau 

 Gweithredu sgiliau / technegau mewn dwy rôl (perfformiwr, swyddog /canolwr 
/dyfarnwr/ beirniad neu arweinydd / hyfforddwr) mewn gweithgaredd corfforol 
dewisol neu ar draws dau weithgaredd gwahanol. 

 Dadansoddi perfformiad personol 

 Cymhwyso gwybodaeth theori er mwyn cael perfformiad effeithiol. 
 
Asesiad: Asesiad mewnol gyda safoni: 100 marc 40% o gyfanswm marciau UG ac 
20% o farciau U2. 
Asesir ymgeiswyr ar eu gallu i berfformio, dadansoddi a gwerthuso gweithrediad 
sgiliau craidd / technegau mewn arwahanrwydd ac ymarfer strwythuredig naill ai fel: 
chwaraewr/perfformiwr ac mewn 2 rôl fabwysiedig. 
 
Adran A  - rhaid asesu ymgeiswyr ar eu gallu mewn dwy rôl o ddewis o dri. 
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Bydd Adran B yn edrych ar y ffactorau theori sy’n gwella perfformiad. Asesir 
ymgeiswyr ar yr elfen hon trwy gwestiwn adran B yn Uned 1. 
 
Mae 2 uned i fanyleb U2: 
Uned 3: Optimieiddio perfformiad a gwerthuso materion cyfoes mewn 
chwaraeon 
Rhestr pynciau: 
Ffynonellau a systemau egni, Paratoi ac hyfforddiant elit, Hyfforddiant arbenigol ac 
anafiadau chwaraeon, Y defnydd o ddamcaniaethau a thechnegau seicolegol i 
optimeiddio perfformiad, Cysyniadau a nodweddion Chwaraeon y Byd a’u heffaith ar 
y wladwriaeth a’r unigolyn, Datblygiad ac effaith technoleg chwaraeon ar berfformwyr, 
cyfarpar ac adnoddau, Datblygiad chwaraeon o adloniad rhesymol i’w fformat 
presennol. 
 
Asesiad: 2 awr (84 marc) 30% o gyfanswm marciau Safon Uwch 
Rhaid i ymgeiswyr ateb chwe chwestiwn, dau o Adran A, dau o Adran B a dau o 
Adran C. 

 Mae adran A yn edrych ar sut y gall gweithredu ffactorau ffisiolegol optimeiddio 
perfformiad. 

 Mae adran B  yn edrych ar sut y gall gweithredu ffactorau ffisiolegol 
optimeiddio perfformiad. 

 Mae adran  C yn gwerthuso dylanwadau cyfoes  mewn chwaraeon a’u heffaith 
ar y perfformiwr.  

 
Unit 4: Problemau athronyddol 
Rhestr pynciau 

 Optimeiddio perfformiad dan amodau cystadleuol neu berfformiad mewn un rôl  

 Gwerthuso perfformiad yr hunan wrth adnabod gwendidau  

 Awgrymu achos dros wendid yr hunan a dull cywiro priodol  
 

Asesiad: Asesiad mewnol gyda safoni: 120 marc 20% o gyfanswm marciau U2. 
 
Asesir ymgeiswyr ar eu gallu i berfformio, dadansoddi a gwerthuso eu perfformiad eu 
hunain o’r sgoliau/technegau craidd mewn sefyllfa gystadleuol naill ai fel 
chwaraewr/perfformiwr mewn rôl fabwysiedig. Yna, gan ddefnyddio eu gwybodaeth 
a’u dealltwriaeth canfod eu gwendidau; awgrymu achosion y gwendidau hynny a 
dulliau cywiro priodol. 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr G Pritchard (Llandrindod). 
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Ffiseg 
Pam astudio Ffiseg?  
Cynlluniwyd Ffiseg TAG Uwch Gyfrannol (UG) ac Uwch (U2) i fod yn addas ar gyfer 
ystod eang o fyfyrwyr wrth iddynt ddilyn eu llwybrau unigol trwy ddysgu gydol oes.  
 
Mae’r ddwy uned sy’n creu’r cymhwyster UG yn arwain ymlaen o’r cwrs Ffiseg TGAU 
ac felly’n rhoi cyflwyniad hawdd a rhesymegol i fyd diddorol ffiseg fodern. 
 
Mae tair uned arall i’r cymhwyster TAG llawn. Maent yn fwy cysyniadol anodd ac yn 
sicrhau bod Ffiseg Safon Uwch yn dal i fod yn un o’r cymwysterau pennaf ar gyfer 
mynediad i sawl cwrs addysg uwch. 

Manylion yr Asesiad 
Unedau UG 

1. ‘Mudiant, Egni a Mater’. yn cynnwys: cinemateg, grymoedd, egni, pŵer, 
gludedd, priodoleddau defnyddiau astraen elastig, defnyddio pelydriad i 
ymchwilio i sêr, gronynnau ac adeiledd niwclear. Arholiad 1 awr 30 munud 
(80 marc) 

2. ‘Trydan a Golau’. yn cynnwys: tonnau (plygiant, polareiddiad, diffreithiant), 
ffotonau a laserau, trydan (cerrynt, gwrthiant, deddf Ohm, rhanwyr 
potensial.) Arholiad 1 awr 30 munud (80 marc) 

 
Mae sgiliau allweddol ac ymchwiliad ymarferol yn gydrannau integrol o’r cwrs UG. 
 
Unedau U2 

1. ‘Osgiliadau a Niwclysau’. yn cynnwys: mudiant cylchol, dirgryniadau, 
damcaniaeth ginetig, ffisel thermol, egni niwclear a dadfeiliad niwclear. 
Arholiad 2 awr 15 munud (100 marc) 

2. ‘Meysydd ac Opsiynau’. yn cynnwys: cynwysorau, electrostatig, meysydd 
magnetig a meysydd disgyrchiant, orbitau a’r bydysawd ehangach.  
Arholiad 2 awr (100 marc) 

3. ‘Ffiseg Arbrofol’. Mae’r uned hon yn ymwneud â chynllunio a gwneud 
arbrawf a dadansoddi canlyniadau arbrofol. 2 ‘bapur’ pob un gwerth 25 
marc.  

Gwybodaeth Ychwanegol 
Lleiafswm y gofyniad i gymryd Ffiseg Safon Uwch yw gradd B yng nghydran Ffiseg 
arholiad Gwyddoniaeth TGAU CBAC a gradd B mewn mathemateg. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr M Williams (Campws Llanfair ym Muallt).. 
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Astudiaethau Crefyddol 
Pam astudio Addysg Grefyddol?  
Bydd Astudiaethau Crefyddol UG a Safon Uwch yn galluogi dysgwyr i wneud y 
canlynol: 

 datblygu eu diddordeb mewn astudiaeth drwyadl o grefydd a chred a'i chysylltu 
â'r byd ehangach  

 datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth sy'n briodol i astudiaeth arbenigol o 
grefydd;  

 datblygu dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o feddylfryd crefyddol a'r cyfraniad a  
wna i fywyd unigolion, cymunedau a chymdeithasau;  

 mabwysiadu ymagwedd feirniadol, fyfyriol ac ymchwilgar ac astudio crefydd;  
 datblygu a myfyrio ar eu gwerthoedd eu hunain, eu safbwyntiau a'u 

hagweddau yng ngoleuni eu gwaith astudio.  
 
Cynlluniwyd Astudiaethau Crefyddol UG a Safon Uwch i alluogi dysgwyr i ddatblygu 
eu diddordeb mewn, a’u brwdfrydedd dros, astudiaeth o grefydd a’i lle yn y byd 
ehangach. 

Manylion yr Asesiad 
Arholiadau ysgrifenedig i gyd 

 Uned1: Cyflwyniad i Astudiaeth o Grefydd: Cristnogaeth (15% o’r cymhwyster) 

 Uned 2: Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg ac i Athroniaeth Crefydd (25% o’r 
cymhwyster) 

 Uned 3: Crefydd a Moeseg (20% o’r cymhwyster) 

 Uned 4: Crefydd a Moeseg (20% o’r cymhwyster) 

 Uned 5: Astudiaethau Crefydd (20% o’r cymhwyster) 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
UG Unedau 1 a 2 (y ddau’n orfodol) 
Uned1: Cyflwyniad i Astudiaeth o Grefydd: Cristnogaeth (15% o’r cymhwyster)  

 Thema 1: Ffigyrau crefyddol a thestunau cysegredig (rhan 1) 

 Thema 2: Cysyniadau crefyddol 

 Thema 3: Bywyd crefyddol 

 Thema 4: Arferion crefyddol sy’n dylanwadu ar hunaniaeth grefyddol  
 
Unit 2: Cyflwyniad i Grefydd a Moeseg ac i Athroniaeth Crefydd (25% o’r 
cymhwyster)  
Adran A: Cyflwynid i Grefydd a Moeseg   

 Thema 1: Meddylfryd Moesegol 

 Thema 2: Deddf Naturiol Aquinas – ymagwedd grefyddol at foeseg 

 Thema 3: Moeseg Sefyllfa – ymagwedd grefyddol at foeseg 

 Thema 4: Iwtilitarianiaeth – ymagwedd anghrefyddol at foeseg 
 
Adran B: Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd    

 Thema 1: Dadleuon dros fodolaeth Duw – anwythol 

 Thema 2: Dadleuon dros fodolaeth Duw – diddwythol 

 Thema 3: Heriau i gred grefyddol (rhan 1) - problem drygioni a dioddefaint 
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 Thema 4: Profiad Crefyddol (rhan 1) 
Unedau Safon Uwch (y ddwy uned UG a astudiwyd yn ogystal â thair uned arall 
– 3, 4, a 5) 
 
Uned 3: Astudiaeth o Grefydd – Opsiwn A: Astudiaeth o Gristnogaeth  

 Thema 1: Ffigurau Crefyddol a thestunau cysygredig (rhan 2) 

 Thema 2: Datblygiadau hanestyddol arwyddocaol mewn meddylfryd crefyddol 

 Thema 3: Dayblygiadau hanesyddol arwyddocaol mewn meddylfryd crefyddol 

 Thema 4: Arferion crefyddol sy’n dylanwadu ar hunaniaeth cre3fyddol (rhan 2) 
 
Uned 4: Crefydd  a Moeseg (20% o’r cymhwyster) 

 Thema 1: Meddylfryd Moesegol (rhan 2) 

 Thema 2: Moeseg Ddeontelegol (rhan 2) 

 Thema 3: Penderfyniaeth 

 Thema 4: Ewyllys Rydd 
 
Unit 5: Astudiaethau Crefydd (20% o’r cymhwyster) 

 Thema 1: Heriau i gred crefyddol (rhan 2) 

 Thema 2: Profiad crefyddol (rhan 2) 

 Thema 3: Iaith grefyddol (rhan 1) 

 Thema 4: Iaith grefyddol (rhan 2) 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Ar gyfer dysgwyr sydd wedi cymryd Cwrs Byr neu Gwrs Llawn Addysg Grefyddol, 
gyda gradd C neu uwch o ddewis. Mae’r cwrs yn addas i ddysgwyr sydd â diddordeb 
byw mewn Crefydd, athroniaeth a moeseg. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mrs K Harries (Campws Llandrindod). 
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Cymraeg Ail Iaith  
Pam astudio Cymraeg Ail Iaith?  
Mewn sawl ffordd mae Cymraeg yn y Chweched Dosbarth yn barhad o’r cwrs a 
astudiwyd ar gyfer TGAU. Ceir astudiaeth bellach o iaith, a hefyd o ddrama a ffilm. 
Astudir barddoniaeth ym Mlwyddyn 12, a rhaid cyflwyno ffolio erbyn mis Ebrill 
Blwyddyn 12, yn seiliedig ar ymchwil. Bydd ymweliad gorfodol i’r Theatr er mwyn 
paratoi ar gyfer yr arholiad llafar. Astudir straeon byrion ym Mlwyddyn 13 yn ogystal â 
sgiliau trawsieithu, yr Iaith Gymraeg mewn cymdeithas a drama. Astudir iaith a 
gramadeg drwy’r ddwy flynedd.  
 
Dylai’r cwrs wella eich rhuglder, mwyhau eich gwybodaeth o ddefnydd y Gymraeg 
mewn iaith bob dydd, a’ch paratoi ar gyfer addysg uwch a bywyd fel oedolyn yng 
Nghymru. Hefyd, dylech fwynhau’r cwrs, am ei fod yn un amrywiol a diddorol.  

Manylion yr Asesiad 
Y cwrs UG (40% o’r Safon uwch cyfan): 

 UG Uned 1 – Arholiad Llafar – 15% - Ffilm a Llafaredd 

 UG Uned 2 – Asesiad Di-arholiad - 10%  

 UG Uned 3 – Papur Ysgrifenedig – 15% - Defnyddio Iaith a Barddoniaeth 
 
Y cwrs U2 (60% y Safon Uwch cyfan): 

 A2 Uned 4 – Arholiad Llafar – 25% - Drama a Llafaredd 

 A2 Uned 5 – Papur Ysgrifenedig – 15% - Y Gymraeg yn y Gymdeithas a 
Thrawsieithu 

 A2 Uned 6 – Papur Ysgrifenedig – 20% - Defnyddio Iaith a’r Stori Fer 

Manylion byr am gynnwys y cwrs 
UG Uned 1 - Ffilm a Llafaredd  
Adran A: Trafod ffilm 
Adran B: Ymateb Personol  
 
UG Uned 2 – Rhaid i ymgeiswyr ysgrifennu 3 darn estynedig. Cyfanswm geiriau 
rhwng 1,500 a 2,000 gair 
 
UG Uned 3 – Y Defnydd o Iaith, a Barddoniaeth 
Adran A: Cwestiwn cyfansawdd, sy’n cynnwys gwahanol fathau o ymarferion 
ieithyddol. 
Adran B: 3 chwestiwn yn seiliedig ar y testunau gosod. 
 
U2 Uned 4 - Drama a Llafaredd 
Adran A: Byw yn Gymraeg 
Adran B: Trafod drama 
Adran C: Ymateb personol ac Asesiad Synoptig 
 
U2 Uned 5 – Yr Iaith Gymraeg mewn cymdeithas a ‘Thrawsieithu’ 
Adran A: Y Gymraeg yn y gymdeithas. Cwestiynau’n seiliedig ar y testun gosod  
Adran B: Trawsieithu – ymateb ysgrifenedig yn y Gymraeg i erthygl yn yr iaith 
Saesneg ac Asesiad Synoptig. 
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U2 Uned 6 – Y Defnydd o Iaith a’r Stori Fer 
Adran A: Cwestiwn cyfansawdd sy’n cynnwys gwahanol fathau o ymarferion 
ieithyddol  
Adran B: 2 gwestiwn yn seiliedig ar un o’r testunau gosod ac 1 cwestiwn synoptig sy’n 
casglu ynghyd gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau a ddatblygwyd yn y pwnc yn 
ogystal ag Asesiad Synoptig 

Gwybodaeth Ychwanegol 
Argymhellir gradd B ar lefel TGAU er mwyn medru ymdopi â gofynion y cwrs. 
 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mr M Morris (Campws Llanfair ym 
Muallt/Llandrindod). 
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Bagloriaeth Cymru 
Tystysgrif Her Sgiliau 

Tystysgrif Her Sgiliau 
Mae hwn yn gymhwyster gorfodol y bydd pob myfyriwr yn ei gwblhau. Nod pennaf y 
Dystysgrif Her Sgiliau yw datblygu’r saith sgil hanfodol a pharatoi myfyrwyr ar gyfer 
cyflogaeth neu astudiaethau pellach. Mae’r saith sgil craidd yn cynnwys:  

1. Llythrennedd 
2. Rhifedd 
3. Llythrennedd Digidol 
4. Meddwl yn feirniadol a datrys problemau 
5. Cynllunio a threfnu 
6. Creadigedd ac arloesedd  
7. Effeithiolrwydd personol 

Manylion yr Asesiad 
Her Menter a Chyflogadwyedd (20%) 
Diben yr Her Menter a Chyflogadwyedd yw meithrin sgiliau Rhifedd, Llythrennedd Digidol, 
Creadigedd ac Arloesi ac Effeithiolrwydd Personol. Yn yr Her hon bydd cyfle gan ddysgwyr i 
ganolbwyntio ar baratoi ar gyfer eu dyheadau o ran gyrfa yn y dyfodol. Bydd dysgwyr yn cael 
profiad o broject gwaith efelychiadol lle mae sgiliau a thechnegau rheoli projectau'n ofynnol. 
Bydd hyn yn cynnwys y cyfle i weithio mewn tîm neu fel unigolyn i lunio a chyflwyno 
cysyniad/syniad arloesol yn seiliedig ar ddiwallu anghenion cwsmeriaid a/neu fusnesau. 
Bydd gofyn i'r dysgwyr gysylltu â chyflogwyr ac i ryngweithio ag entrepreneuriaid lleol 
llwyddiannus.  
 
Her y Gymuned (15%) 
Diben Her y Gymuned yw meithrin sgiliau Cynllunio a Threfnu ac Effeithiolrwydd Personol y 
dysgwyr. Bydd Her y Gymuned yn darparu profiadau fydd yn helpu pobl ifanc i ddeall ystyr 
bod yn ddinesydd gweithredol. Dylai’r her eu galluogi i ddatblygu fel aelodau effeithiol a 
chyfrifol o’r gymuned. Bydd y dysgwyr yn medru arddangos annibyniaeth, cyfrifoldeb a’r 
gallu i weithio’n dda gydag eraill.  
 
Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%) 
Diben yr Her Dinasyddiaeth Fyd-eang yw meithrin sgiliau Llythrennedd, Meddwl yn 
Feirniadol a Datrys Problemau, Creadigedd ac Arloesi. Bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau 
ymchwil, gan gynnwys y gallu I feddwl yn feirniadol ad ddefnyddioldeb, cyfoesedd, 
dilysrwydd a dibynadwyedd defnydd ffynhonnell. Bydd dadansoddi a meddwl yn feirniadol 
am faterion byd-eang yn ymwneud ag ystyriaeth lawn o effeithiau ffactorau gwleidyddol, 
economaidd, cymdeithasol, cyfreithiol, amgylcheddol (PESTLE). Bydd dysgwyr yn sefydlu 
Safbwynt Personol sy’n arddangos dealltwriaeth feirniadol o a/neu empathi gyda 
phersbectifau eraill. Yna byddant yn ffurfio ymagweddau posibl i fynd i’r afael â mater byd-
eang, a’u cyfathrebu’n greadigol ac arloesol mewn Cynhadledd Dewisiadau Byd-eang. 
 
Prosiect Unigol (50%) 
Diben y Project Unigol yw meithrin sgiliau dysgwyr, drwy ymgymryd â gweithgaredd ymchwil 
y mae'r pwyslais ynddo ar ddyheadau ar gyfer y dyfodol o ran addysg neu waith. Yn ystod y 
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Project Unigol, bydd y dysgwyr yn meithrin sgiliau penodol ym maes Llythrennedd, Rhifedd, 
Llythrennedd Digidol, Cynllunio a Threfnu, Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau ac yn 
eu defnyddio mewn modd priodol.  

Gwybodaeth Ychwanegol 
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Miss A Jones (Campws Llanfair ym Muallt/Llandrindod). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


