
 

 

 

BIOLEG 
 

Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 

Mae Bioleg wedi gwneud datblygiadau syfrdanol ym maes triniaethau ar gyfer 

afiechydon yn ystod y degawd diwethaf. Mae'r cwrs Safon Uwch ac Uwch 

Gyfrannol wedi eu cynllunio i adlewyrchu'r datblygiadau eang hyn mewn 

gwyddoniaeth ac i roi gwerthfawrogiad dealltwriaeth o'r pwnc cyffrous. 

Mae Bioleg yn darparu toreth eang o wybodaeth sy'n cyffwrdd â llawer o wahanol 

agweddau ar amrywiaeth o destunau, gan gynnwys; adeiledd mewnol organebau 

mewn ffisioleg a rhyngddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg, materion 

cymdeithasol gan gynnwys dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau 

moesol geneteg. 

Uwch Gyfrannol (UG) 
 
UNED 1: BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 
20% o'r cymhwyster 
 
Mae'r uned hon yn cwmpasu'r testunau canlynol: 
1. Mae elfennau cemegol yn cael eu huno i ffurfio cyfansoddion biolegol 
2. Adeiledd a threfniadaeth celloedd 
3. Cellbilenni a chludiant 
4. Mae adweithiau biolegol yn cael eu rheoleiddio gan ensymau 

5. Asidau niwclëig a'u swyddogaeth 

6. Mae gwybodaeth enetig yn cael ei chopïo a’i throsglwyddo i epilgelloedd 
 

UNED 2: Bioamrywiaeth a Ffisioleg Systemau'r Corff 
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 
20 % o'r cymhwyster 
 
Mae'r uned hon yn cwmpasu'r testunau canlynol: 
1. Mae pob organeb yn perthyn i’w gilydd drwy eu hanes esblygiadol 
2. Addasiadau ar gyfer cyfnewid nwyon 
3. Addasiadau ar gyfer cludiant 

4. Addasiadau ar gyfer maeth 

 

Colofn B 
 



 

Safon Uwch (U2) 

 

UNED 3: EGNI, HOMEOSTASIS A'R AMGYLCHEDD 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
25 % o'r cymhwyster 
 
Mae'r uned hon yn cwmpasu'r testunau canlynol: 
1. Pwysigrwydd ATP 
2. Mae ffotosynthesis yn defnyddio egni golau i syntheseiddio moleciwlau 
organig 
3. Mae resbiradaeth yn rhyddhau egni cemegol mewn prosesau biolegol 
4. Microbioleg 
5. Maint poblogaeth ac ecosystemau 
6. Effaith dyn ar yr amgylchedd 
7. Homeostasis a'r aren 

8. Y system nerfol 

 

UNED 4: AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
25 % o'r cymhwyster 
 
Mae'r uned hon yn cwmpasu'r testunau canlynol: 
1. Atgenhedlu rhywiol mewn bodau dynol 
2. Atgenhedlu rhywiol mewn planhigion 
3. Etifeddiad 
4. Amrywiad ac esblygiad 
5. Cymwysiadau atgenhedliad a geneteg 
Dewis un opsiwn o dri: 
A. Imiwnoleg a Chlefydau 
B. Anatomi Cyhyrysgerbydol Dynol 
C. Niwrobioleg ac Ymddygiad 

 
U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL 
10% o'r cymhwyster 
 
ymchwiliad ac dadansoddwch ac gwerthuswch data. Gwaith unigol fydd hyn, dan 
amodau rheoledig. Mae dwy dasg yn rhan o'r arholiad ymarferol: 
 

Tasg Arbrofi (20 marc) 

Tasg Dadansoddi Ymarferol (30 marc) 

 

 



Trefniadau Asesu/Sgiliau Allweddol 

Mae'r arholiad UG yn cynnwys dwy uned asesu theori (pob un werth 20%). 

Mae arholiad U2 yn cynnwys dwy uned theori (pob un werth 25%). ac un uned 

asesu ymarferol (sy’n werth 10%). 

Mae'r unedau asesu yn darparu ystod o gyfleon i ddatblygu Sgiliau Allweddol a 

chynhyrchu’r dystiolaeth o gyrhaeddiad yn lefel 3. Ymhlith y cyfleoedd mae:T.G. 

:Cynllunio a defnyddio ffynonellau, cyflwyno gwybodaeth; Cyfathrebu: 

trafodaethau a chyflwyniadau yn y dosbarth; Cymhwyso rhif: dehongli 

canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau 

 

Arall 

Dylai disgyblion fod wedi astudio’r cwrs hen uwch ac wedi ennill gradd C neu 

uwch mewn TGAU Bioleg neu Wyddoniaeth Ychwanegol. 

Mae'r asesiad ymarferol yn cael ei gynnal o dan amodau arholiad o fewn terfynau 

amser penodol. Bydd gwaith ymarferol yn cael ei wneud yn gyson drwy gydol y 

cwrs UG a Safon Uwch a bydd hwn yn cael ei asesu'n fewnol. Yn ogystal â hyn 

bydd arholiadau ymarferol swyddogol yn ystod blwyddyn 12 a 13. 



 

GWASANAETHAU CYHOEDDUS BTEC  L3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BTEC Tystysgrif 
  

Uned 1 

 
 

Llywodraeth, Polisiau 
a’r Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Uned 2 

 
 

Arweinyddiaeth a 
Gwaith Tim yn y 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

Uned 11 

 
 

Sgiliau ar gyfer 
Gweithgareddau Dwr 

BTEC Diploma Atodol 
 (yr unedau uchod yn ychwanegol 
i’r unedau canlynol) 

Uned 3 Dinasyddiaeth, 
Amrywiaeth a’r 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 

 

Uned 9 Alldeithiau Awyr 
Agored 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pam astudio cwrs BTEC lefel 3 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus? 
 
Y Gwasanaethau Cyhoeddus yw’r cyflogwr mwyaf yn y DU.  Mi fydd y cwrs yn 
anelu i ddysgu'r holl sgiliau sydd angen ar unigolyn er mwyn dilyn gyrfa yn y 
Gwasanaethau Cyhoeddus neu am Addysg Bellach.  Drwy ymuno gyda ni yn 
yr adran Alwedigaethol mi fyddwn yn darparu amgylchfyd dysgu heriol sydd yn 
annog y defnydd o sgiliau a dysgu drwy brofiadau a fydd yn sail i ddatblygiad 
academaidd a personol. 

Beth fyddaf yn astudio? 
Mae’r cwrs BTEC Tystysgrif / Diploma 
Atodol yn gwrs lefel 3 sy’n cyfateb i nail ai 
un UG neu un lefel A.  Mae’n orfodol i bob 
unigolyn astudio pob uned. 
 

 



Beth yw cynnwys y cwrs BTEC lefel 3 Gwasanaethau Cyhoeddus? 

 

Unit 1 - Y Llywodraeth, Polisïau a’r Gwasanaethau Cyhoeddus 

1 Adnabod y gwahanol lefelau o lywodraeth yn y DU 

2 Deall y broses etholaethol am wahanol lefelau o lywodraeth yn y DU 

3 Adnabod effaith polisïau llywodraeth y Du ar y gwasanaethau cyhoeddus 

4 Dangos sut mae polisïau llywodraethol yn i ddatblygu 

 

Unit 2 - Arweinyddiaeth a Gwaith Tîm yn y Gwasanaethau Cyhoeddus 

1 Adnabod gwahanol ddulliau o arwain 

2 Gallu i gyfathrebu yn effeithiol er mwyn briffio a dadbriffio tîm 

3 Gallu dangos y sgiliau i arwain tîm 

4 Cymryd rhan mewn gweithgareddau tîm 

5 Deall y camau wrth i dîm datblygu 

 

Unit 3 - Dinasyddiaeth, Amrywiaeth a’r Gwasanaethau Cyhoeddus  

1 Deall ystyr a buddion o ddinasyddiaeth ac amrywiaeth 

2 Adnabod hawliau cyfreithiol a dynol 

3 Deall rôl y gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu hawliau cyfartal 

4 Ymchwilio i mewn i faterion cyfoes, y wasg a chefnogaeth 

 

Unit 9 - Alldeithiau Awyr Agored 

1 Adnabod mathau o alldeithiau 

2 gallu i gynllunio alldeithiau 

3 Cymryd rhan mewn alldeithiau 

4 Gwerthuso alldeithiau 

 

Unit 11 - Sgiliau ar gyfer Gweithgareddau Awyr Agored ar y Dŵr 

1 Adnabod gwahanol weithgareddau ar y dŵr 

2 Gallu i reoli perygl wrth wneud gweithgareddau ar y twr 

3 Cymryd rhan mewn gweithgareddau ar y dŵr 

4 Gwerthuso datblygiad sgiliau ar gyfer gweithgareddau ar y dŵr 

 
Beth mae’r cwrs yn cynnig i mi? 
Mi fydd y cwrs yn estyn cyfle i chi ddatblygu i gyrsiau addysg bellach yn y 
prifysgol. 
“Rwyf wedi mwynhau cymryd rhan yn y cwrs yma’n fawr iawn - Dyma oedd 
fy hoff bwnc ac rwyf bellach yn ei astudio fel cwrs lefel 3.  Rwyf wedi 
derbyn y cyfle i ddysgu drwy wneud ac rwyf wedi cael llawer o brofiadau a 
sgiliau gwerthfawr.  Roedd y cyrsiau awyr agored a’r cyrsiau Preswyl yn 
anhygoel”. Jamie Bevan (2010). 



GRAFFEG L3 

 
Cyfathrebu Graffig 
Mae'r cwrs yma yn eang ac yn cynnig hyblygrwydd o ran cynnwys a dull.  
Gall dysgwyr archwilio meysydd sy'n gorgyffwrdd a/neu gyfuniadau o 
ddisgyblaethau o 

 Darlunio 

 Teipograffeg 

 Golygyddol 

 Hysbysebu a Brandio 

 Dylunio Pecyn 

 Dylunio ar gyfer Print 

 Graffeg Gyfrifiadurol 

 Dylunio amlgyfrwng 

 Animeiddio ac effeithiau arbennig 

 Dylunio Gwefanau ac Apiau 

 Dylunio Gemau 

 Gweithiau llyfr 
 
Gellir diffinio Cyfathrebu Graffig fel y broses lle mae syniadau'n cael eu mynegi 
trwy'r 
defnydd o symbolau, lluniadau, ffotograffau a theipograffeg i gyfleu cysyniadau 
a/neu 
emosiynau. 
Mae'r opsiwn hwn yn cwmpasu maes astudiaeth eang sy'n datblygu, gan 
ymgorffori 
amrywiaeth o ddisgyblaethau perthnasol a defnyddio sgiliau traddodiadol, fel 
caligraffi a 
llythrennu wedi'i greu â llaw, ochr yn ochr â thechnolegau digidol arloesol. 
Mae'r ffiniau rhwng prosesau graffigol perthnasol yn mynd yn fwyfwy aneglur ond 
mae 
agweddau, fel hysbysebu, dylunio pecyn, gemau cyfrifiadur, dylunio gwe ac 
amlgyfrwng, 
darlunio a theipograffeg, yn cynnig syniad o beth allai gael ei drafod yn yr 
opsiwn. 
Gall Cyfathrebu Graffig hefyd gael ei gysylltu'n agos ag animeiddio, 
pensaernïaeth, 
ffotograffiaeth a dylunio ar gyfer print. Gall canlyniadau fod yn ddau ddimensiwn 
neu'n 
dri dimensiwn, a gallant fod ar ffurf posteri, taflenni, crysau T, cloriau CD/DVD, 
cloriau 
llyfrau, tudalennau cylchgrawn, calendrau, stampiau, pecynnu, deunydd 
cyhoeddusrwydd, lifrai cerbyd, byrddau poster, hysbysebu, logos, brandio, 
hunaniaeth 
gorfforaethol, a dylunio arddangosfeydd a phwyntiau talu tri dimensiwn. 
 



UG Uned 1 
Ymholiad Creadigol Personol - Asesiad diarholiad 
40% o'r cymhwyster 160 marc 
Mae'r Ymholiad Creadigol Personol yn cynnwys portffolio ymchwiliol, estynedig a 
chanlyniad/au yn seiliedig ar themâu a deunydd pwnc sydd yn bersonol i'r 
dysgwr. Rhaid i'r Ymholiad gyfuno gwaith beirniadol, ymarferol a damcaniaethol. 
• Asesir hyn fel cyfanwaith gan ddefnyddio'r amcanion asesu. Bydd gofyn i 
ddysgwyr ddethol, gwerthuso a chyflwyno eu gwaith i'w asesu. 
 
U2 Uned 2 
Ymchwiliad Personol - Asesiad diarholiad 
36% o'r cymhwyster 160 marc 
Yn cynnwys dwy ran gyfansoddol integredig: 
1. prif portffolio ymchwiliol beirniadol, ymarferol a damcaniaethol a chanlyniad/au 
yn seiliedig ar themâu a deunydd pwnc sydd ag arwyddocâd personol. 
2. Elfen ysgrifennu estynedig o leiafswm o 1000 gair. Gallai 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. 
 Asesir y gwaith ymarferol/damcaniaethol a'r elfen ysgrifenedig gyda'i gilydd gan 
ddefnyddio'r amcanion asesu. Bydd gofyn i ddysgwyr ddethol, gwerthuso a 
chyflwyno eu gwaith i'w asesu. 
 
• Bydd y dysgwr a'i athrawon yn penderfynu ar themâu unedau 1 a 2 a'r gwaith 
yn cael ei asesu gan yr athrawon a'i safoni'n allanol. 
 
U2 Uned 3 
Aseiniad wedi'i osod yn allanol - Asesiad diarholiad 
24% o'r cymhwyster 100 marc 
Yn cynnwys dwy ran: 
Rhan 1: Cyfnod gwaith paratoi 
• Rhyddheir y deunyddiau ar gyfer yr aseiniad a osodwyd yn allanol iddysgwyr o 
1 Chwefror (yn ail flwyddyn y cwrs) a byddant yn cynnwys cyfres o ysgogiadau 
gweledol ac ysgrifenedig. 
• 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. 
• Mae'r ymatebion hyn yn cael eu datblygu yn ystod y cyfnod gwaith paratoi. 
Bydd yr ymatebion ar ffurf gwaith paratoi/astudiaethau cefnogol yn feirniadol, 
ymarferol a damcaniaethol. Defnyddir y gwaith hwn wedyn wrth wireddu'r 
syniadau yn yr astudiaeth ddwys a manwl 15 awr. 
 
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. 



Asesir y gwaith paratoi a'r gwaith dwys a manwl gyda'i gilydd, gan ddefnyddio'r 
amcanion asesu. 
Bydd gofyn i ddysgwyr ddethol, gwerthuso a chyflwyno eu gwaith i'w asesu. 
CBAC fydd yn gosod yr Aseiniad wedi'i Osod yn Allanol, sy'n cael ei asesu gan 
yr athrawon a'i safoni'n allanol. 
 
Mae’r cwrs yma yn addas ond nid o reidrwydd, ar gyfer disgyblion sy’n dymuno 
dilyn gyrfa yn y celfyddydau gweledol neu faes sy’n gysylltiedig a hynny. Rydym 
yn annog ein disgyblion i wneud ceisiadau ar gyfer cyrsiau Sylfaen mewn Celf a 
Dylunio neu ar gyfer cyrsiau gradd.  
Cynigir sialens creadigol i ddisgyblion lle bydd disgwyl iddynt weithio yn gyson 
gartref ac o fewn ystafelloedd yr adran er mwyn datblygu sgiliau a syniadau. Mae 
llawer o fwynhad a boddhad i’w gael o’r gwaith ymarferol a chreadigol yma gydag 
arddangosfa o uchafbwyntiau o’u hymdrechion yn cael ei gynnal yn yr ysgol bob 

blwyddyn. 
 



 

DRAMA  L3 

Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 

 

Mae Drama ac Astudiaethau Theatr  wedi profi i fod yn bwnc poblogaidd iawn ar 

hyd y blynyddoedd ac mae’r canlyniadau yn gyson gyda’r gorau o fewn yr ysgol. 

Bwriad y pwnc yw i feithrin gwerthfawrogiad, deallusrwydd a mwynhad o’r pwnc 

ar sail ymateb personol a goleuedig i amrediad o brofiadau a chyfloedd dramatig.  

Canolbwyntir ar ddatblygu sgiliau perfformio, technegol, cyfarwyddo a 

chynhyrchu ac ysgrifennu creadigol a dadansoddiadol yr ymgeiswyr.   Mae’n 

gwrs bywiog a diddorol ac yn cynnig sail gadarn ar gyfer gyrfa mewn amryw o 

feysydd eang. 

 

Uwch Gyfrannol (AS) 

 
Uned 1: Dyfeisio Theatr  Asesiad di-arholiad: wedi'i asesu'n fewnol a'i safoni'n 

allanol  24% o'r cymhwyster  90 marc 

 

Caiff y dysgwyr eu asesu ar UNAI actio neu gynllunio /  

Bydd dysgwyr yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio darn o theatr 

wedi'i dyfeisio yn seiliedig naill ai ar waith ymarferwr theatr neu genre mewn ymateb i 

ysgogiad y bydd CBAC yn ei bennu. Mae rhaid datblygu’r darn yn unol á thechnegauneu 

methodoleg ymarferydd dylanwadol neu cwmni theatr cydabyddedig 

 Bydd dysgwyr yn cwblhau gwerthusiad ysgrifenedig o'r perfformiad wedi'i ddyfeisio o 

dan oruchwyliaeth ffurfiol 

Y testun byddwn yn astudio yn y rhan hon yw ‘I’ Gan John Godber.  

Rydym yn defnyddio technegau theatr gorfforol Frantic Assembly 

 

UG Uned 2: Testun mewn Theatr Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 16% o'r 

cymhwyster                      60 marc  

 

Llyfr agored: Rhaid mynd â chopi glân (heb ei a*nodi) o'r testun cyflawn a ddewiswyd i 

mewn i'r arholiad.  

 

Cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar ‘A View From the Bridge ‘ Arthur Miller 

Mae disgwyl bod disgyblion yn gwneud pob ymdrech i fynychu perfformiadau byw 

gyda’r adran ac ar eu mympwy eu hunain. 

 
 



Safon Uwch (A2) 

 

U2 Uned 4: Testun mewn Perfformiad Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 24% 

o'r cymhwyster   95 marc  

 

Llyfr agored: Rhaid mynd â chopi glân (heb ei anodi) o'r ddau destun cyflawn a 

ddewiswyd i mewn i'r arholiad.  

 

Dau gwestiwn, yn seiliedig ar ddau destun gwahanol o'r rhestr ganlynol:  

 

A Day in the Death of Joe Egg, Peter Nichols  

Sweeney Todd, Stephen Sondheim  

The Absence of War, David Hare  

Mametz, Owen Sheers  

*The Radicalisation of Bradley Manning, Tim Price  

Un Nos Ola Leuad, Caradog Prichard, addasiad Bara Caws.  

 

 *Mae'r testun yma yn cynnwys golygfeydd o natur aeddfed.  

 

Bydd disgwyl i ddisgyblion gwneud pob ymdrech i weld perfformiadau byw gyda’r 

adran yn ogystal ac ar eu mympwy eu hunain. 

 

Asesu/Sgiliau Allweddol 

 

Mae Drama ac Astudiaethau Theatr yn rhoi cyfleoedd sylweddol i ymarfer Sgiliau 

Allweddol.  Mae’r ymarferion a’r tasgau sy’n nodweddiadol o’r cwrs yn gofyn am 

amrywiaeth o sgiliau allweddol hanfodol, ac yn eu hyrwyddo, yn enwedig yng 

nghyswllt cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, datrys problemau, gweithio gydag 

eraill,, gwella perfformiad, a dysgu eich hun.   

 

Gweithgareddau Allgyrsiol 

 

Gobeithir y bydd disgyblion yn manteisio ar  weithgareddau allgyrsiol amrwyiol yr 

adran sy’n cynnig modd iddynt i ddatblygu eu sgiliau ymarferol, creadigol a 

beirniadol. 



 

Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 
 

Pleser yw cael cynnig cwrs cyfoes a chyffrous i ddisgyblion blwyddyn 12 sydd am 

barhau a'u hastudiaethau yn yr ysgol.  Mae'r cwrs yn addas i'r rhai sydd wedi 

astudio Astudiaethau Crefyddol i safon TGAU Cwrs Llawn a hefyd i ddisgyblion 

sydd wedi llwyddo yn y Cwrs Byr. Dyma ddewis sy'n gallu cyd-fynd â phynciau 

cyfoes megis Y Dyniaethau, Seicoleg a Chymdeithaseg, ac yn ddelfrydol, i 

ddisgyblion sy'n hoffi cwestiynau am bwrpas ac ystyr bywyd ac sydd am wybod 

sut mae pobl eraill yn byw eu bywydau. 

 

 

Bydd tri modiwl yn cael eu hastudio yn y flwyddyn gyntaf ar gyfer tystysgrif Uwch 

Gyfrannol ac astudiaeth ddyfnach mewn tri modiwl yn yr ail flwyddyn ar gyfer 

Safon Uwch llawn.   

 

Cwrs Uwch Gyfrannol 
 

Uned 1 : Cyflwyniad i Fwdhaeth (15% o'r cymhwyster) 
 

  
Yn ystod yr uned cyntaf edrychir ar hanes a 

phwysigrwydd y Bwdha a thestunau sanctaidd y 
grefydd. Bydd y dysgwyr yn derbyn cyfleoedd i 

ddatblygu dealltwriaeth o gysyniadau Bwdhaidd, bywyd 
ac arferion crefyddol.  

 
 

Uned 2 :  Cyflwyniad i Athroniaeth Crefydd / Crefydd a Moeseg    
(25% o'r cymhwyster) 

 

 
Bydd yr uned hon yn cynnwys wyth thema: dadleuon cosmolegol a teleolegol dros 
fodolaeth Duw; anfodolaeth Duw – problem drygioni yn ogystal â phrofiad crefyddol. 
Yn dilyn hynny bydd y myfyrwyr yn astudio iaith a syniadau moesegol, Deddf Naturiol 
Aquinas, Moeseg Sefyllfa Fletcher ac Iwtilitariaeth.  

 

ASTUDIAETHAU CREFYDDOL  



Cwrs Safon Uwch 

Uned 3: Astudio Bwdhaeth (20% o’r cymhwyster) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Uned 4 Crefydd a Moeseg (20% o’r cymhwyster) 
 
Bydd astudiaeth yr uned hwn yn canolbwyntio ar iaith a syniadau moesegol, 
Damcaniaeth Foesol Kant, datblygiadau cyfoes ym maes damcaniaeth foesegol 
ac ewyllys rydd a phenderfyniaeth.  

 

Uned 5 Athroniaeth Crefydd (20% o’r cymhwyster) 
 
Yn ystod yr uned olaf astudir dadleuon ontolegol dros fodolaeth Duw, sialensiau i 
gred crefyddol, profiad crefyddol ac iaith grefyddol.  

 

Ymweliadau 

Gan fod astudiaeth o grefydd fyw yn rhan mor sylfaenol o'r cwrs bydd cyfleoedd i 

fyfyrwyr ymweld ag addoldai a chymunedau ffydd yng Nghymru ac ar draws 

Prydain yn ystod y ddwy flynedd. Pwysleisir bod y teithiau hyn yn allweddol i 

ddealltwriaeth aeddfed o grefyddau’r byd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Edrychir ar unigolion crefyddol a thestunau sanctaidd y 
grefydd Fwdhaidd. Bydd y myfyrwyr yn codi 
ymwybyddiaeth o ddatblygiad hanesyddol o ran 
syniadau crefyddol, datblygiad cymdeithasol 
arwyddocaol o ran syniadau crefyddol ac arferion 
crefyddol sy'n llunio hunaniaeth grefyddol.  
 
 

 
 

 
 



HANES  L3 
 

Cyflwyniad  

 
Mae’r cwrs Uwch Gyfrannol a Safon Uwch Hanes yn gyffrous ac yn amrywiol. 
Rhoddir y cyfle i’r rhai sydd am barhau â’u hastudiaethau neu am ail gydio yn y 
pwnc.  Mae Hanes, yn ei hanfod, yn bwnc sy’n gofyn i ymgeiswyr ymchwilio 
gweithredoedd aelodau cymdeithasau’r gorffennol a thrwy hynny, godi 
cwestiynau ynglŷn â gorwelion, cymhellion ac ymatebion y bobl hynny. Trwy 
astudio cymdeithasau o’r fath o’r gorffennol, dros gyfnod cymharol faith mewn 
cyfnod astudio o gan mlynedd neu fwy, ac mewn astudiaeth fanwl, bydd 
ymgeiswyr yn cael cyfleoedd i ystyried nifer o faterion ysbrydol, moesol, 
moesegol, cymdeithasol a diwylliannol.  

 

Amcanion y Cwrs 

 

Uwch Gyfrannol (AS) 

 

Uned 1: 

Llywodraeth, Gwrthrhyfel a Chymdeithas yng Nghymru a 

Lloegr 1485-1603 (astudiaeth o gyfnod). 

 Astudiaeth o’r newidiadau gwleidyddol, crefyddol, 

cymdeithasol ac economaidd yng Nghymru a Lloegr 

ynghyd â’r protestiadau a’r gwrthrhyfeloedd yn 

erbyn Y Tuduriaid. 

 Arholiad Ysgrifenedig 1awr 30munud 

 20% o’r cymhwyster 

 

 

Uned 2:  

Yr Almaen – Democratiaeth i Unbennaeth 1918-45  

(astudiaeth fanwl). 

 Yr Almaen 1918-1933 - heriau Gweriniaeth 

Weimar. 

 Arholiad Ysgrifenedig 1awr 45munud 

 20% o’r cymhwyster 

 

 

 

 

 



 

Safon Uwch (A2) 

 

Uned 3: 

 CANRIF YR AMERICANWYR tua 1890-1990 (astudiaeth 

eang a thematig).  

- Brwydro dros Hawliau Sifil .1890-1990 

- Ffurfio Pŵer Mawr, tua 1890-1990 

 Astudiaeth thematig o’r newidiadau gwleidyddol 

a’r protestiadau i sicrhau’r dwiygiadau cyfansoddiadol. 

 Arholiad Ysgrifenedig 1awr 45munud – Dau draethawd agored yn 

cynnwys un cwestiwn synoptig. 

 20% o’r cymhwyster 

 

Uned 4 (rhan 2): 

Yr Almaen – Democratiaeth i Unbennaeth 1933-45  (astudiaeth fanwl). 

 Astudiaeth o bolisiau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd a thramor. 

 Arholiad Ysgrifenedig 1awr 45munud 

 20% o’r cymhwyster 

 

Uned 5: 

Dehongliadau Hanesyddol 

 Astudiaeth annibynnol o gwestiwn sy’n seiliedig ar ddehongliad 

hanesyddol (3,000-4,000 o eiriau). 

 Asesiad mewnol 

 20% o’r cymhwyster - 60 marc 

Allgyrsiol 

 Taith i Lundain i ymweld gyda’r Senedd a’r ‘Imperial War Museum’. 

 Cyfle i ddau ddisgybl gyfrannu i brosiect ‘Lessons from Auschwitz’. 

 Taith Hanes i’r Amerig yn Hydref 2016 

 Darlithoedd allanol ar y pynciau a astudir 

 Arwain gwasanaethau ysgol gyfan ar ddiwrnod cofio’r Holocaust a diwrnod 

cofio diwedd y Rhyfel Mawr. 

Pam astudio Hanes ? 

O ganlyniad i’r sgiliau y mae Hanes yn eu meithrin  a hyrwyddo, mae’r 

cymhwyster yn atyniadol i gyflogwyr a chyniga rhywbeth i bob swydd. Mae 

Hanes yn fanteisiol ar gyfer swyddi Cyfreithwyr, Archifwyr, Newyddiadurwyr, 

Llyfrgellwyr, Gweision Sifil, Athrawon, Heddlu, Lluoedd Arfog a Swyddi Rheoli. 

 

https://www.google.co.uk/url?q=http://www.biography.com/people/martin-luther-king-jr-9365086&sa=U&ved=0ahUKEwi5q7H6zsvRAhXGD8AKHQxbApgQwW4IFDAA&usg=AFQjCNFurwwBguyNJdRTRFqvUL6_4rxxBg


 

MATHEMATEG PELLACH 
Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 

 

Bydd y cyrsiau UG a Safon Uwch a ddarparir gan yr ysgol yn annog yr 

ymgeiswyr i : 

 

 ddatblygu’r ddealltwriaeth o Fathemateg a phrosesau mathemategol 

mewn ffordd sy’n magu hyder ac yn ennyn mwynhad; 

 ddatblygu’r gallu i resymu ac i adnabod rhesymu anghywir, i gyffredinoli 

ac i adeiladu prawf mathemategol; 

 ymestyn ei ystod o arddulliau a sgiliau mathemategol ac i’w defnyddio 

yng nghyswllt problemau mwy anodd ac anstrwythuredig; 

 ddatblygu dealltwriaeth o gydlyniad a dilyniant ym Mathemateg ac o sut 

mae gwahanol destunau Mathemateg yn cysylltu â’i gilydd; 

 adnabod sut all sefyllfa gael ei gynrychioli yn fathemategol ac i ddeall y 

berthynas rhwng problemau “y byd go iawn” a modelau mathemategol 

safonedig eraill a sut  y gellir gwella a mireinio'r rhain; 

 ddefnyddio Mathemateg yn effeithlon fel ffordd o gyfathrebu; 

 ddarllen a deall dadleuon mathemategol ac erthyglau sy’n ymwneud â 

chymwysiadau o fathemateg; 

 ddefnyddio technoleg fel cyfrifianellau a chyfrifiaduron lle bo’n addas, 

adnabod pryd mae eu defnydd yn anaddas, a bod yn ymwybodol o’u 

cyfyngiadau; 

 ddatblygu ymwybyddiaeth o berthnasedd Mathemateg i feysydd 

astudiaeth eraill, i’r byd gwaith ac i’r gymdeithas yn gyffredinol; 

 gymryd cyfrifoldeb cynyddol am addysgu eu hunain ac am werthusiad eu 

datblygaeth mathemategol. 

 

Uwch Gyfrannol: 

UG Uned 1 Mathemateg Bur Bellach A  (13 1/3%)  

UG Uned 2 Ystadegaeth Bellach A  (13 1/3%)  

UG Uned 3 Mecaneg Bellach A  (13 1/3%)  

 

Uwch: 

U2 Uned 4 Mathemateg Bur Bellach B  (35%)  

U2 Uned 5 Ystadegaeth Bellach B  (25%)  

                         NEU  
U2 Uned 6 Mecaneg Bellach B  (25%)  



 

Gwybodaeth Gefndirol 

 

Disgwylir bod myfyrwyr sy’n cychwyn ar naill ai cwrs UG neu Safon Uwch llawn 

wedi derbyn gradd Mathemateg TGAU o C neu well (B neu uwch yn ddelfrydol). 

Disgwylir iddynt fod yn hyderus wrth ddefnyddio a chymhwyso'r mwyafrif o 

gynnwys o’r cwrs Mathemateg TGAU Haen Uwch. Disgwylir bod myfyrwyr sy’n 

cychwyn ar gwrs Safon Uwch Mathemateg Bellach wedi derbyn gradd 

Mathemateg TGAU o A*. 

 

Gwefannau Defnyddiol 

 

www.mathscareers.org.uk  www.furthermaths.org.uk  

www.nrich.maths.org.uk  www.cbac.co.uk 

http://www.mathscareers.org.uk/
http://www.furthermaths.org.uk/
http://www.nrich.maths.org.uk/
http://www.cbac.co.uk/


GWLEIDYDDIAETH A LLYWODRAETH 
 
Cyfle i astudio pwnc newydd fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o’r system wleidyddol 
yn y Deyrnas Unedig a’r UDA. 
 
Amlinelliad o’r cwrs UG ac A2: 
 
UG: 

GP1 – Pobl, Gwleidyddiaeth a Chyfranogaeth 
 Systemau Ethol 

 Ymddygiad Pleidleisio 

 Carfannau Pwyso a Mudiadau Protest 
 

GP2 - Llywodraethu Cymru a Phrydain Fodern 
 Y Senedd 

 Y Gweithgor 

 Cyfansoddiad Prydain 
 
A2: 

GP3a – Gwleidyddiaeth yr UDA 
 Y Broses Etholiadol yn yr UDA 

 Pleidiau Gwleidyddol yr UDA 

 Y Patrwm Pleidleisio yn yr UDA 
 

GP4a – Llywodraeth yr UDA 
 Y Cyfansoddiad 

 Y Gyngres 

 Y Llys Goruwch 
 
Strwythur Asesu: 
 
UG: - GP1 = 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin). 
 - GP2 = 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin). 
 
 Y ddau bapur gwerth 50% UG a 25% o’r Lefel A cyfan. 
 
A2: - GP4a = 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin). 
 - GP3a = 1 arholiad ysgrifenedig 1½ awr (mis Mai/Mehefin). 
 
 Y ddau bapur gwerth 50% o’r A2 a (25% o’r Lefel A cyfan). 

 
Dim gwaith cwrs 



TGCh Cymhwysol 

 
Hyd y Cwrs 
Uwch Gyfrannol = 1 flwyddyn / Uwch = 2 flynedd (UG+1) 

 

 

Disgrifiad o’r Cwrs 
Mae TAG CBAC mewn TGCh Cymhwysol wedi ei hysgrifennu er mwyn cynnig i fyfyrwyr brofiad 
cyfoes iawn mewn TGCh. Mae'n ceisio cynnig arloesedd wrth ei chyflwyno ac mae'n hyrwyddo 
creadigedd myfyrwyr trwy gynllun asesu dibapur. Mae ar broblemau byd real angen datrysiadau 
byd real, datrysiadau sy'n cydnabod natur amlweddog TGCh yn y gymdeithas heddiw. 
 
Mae’r fanyleb hon yn bodloni'r nodau a fynegwyd ar gyfer cymhwyster TAG mewn TGCh 
Cymhwysol trwy 
 

Cynnwys y Cwrs 
 
UG 
 
AICT1  eFusnes - Ennill Sgiliau mewn eFusnes 
Rydym i gyd yn gwybod bod TGCh yn newid yn gyson - mae caledwedd a meddalwedd yn 
datblygu ac yn esblygu'n barhaus. Bydd rhaid i fusnesau hefyd newid er mwyn dal i gystadlu ac 
mae llawer yn mabwysiadu datblygiadau mewn TGCh i gael mantais gystadleuol. Newidiodd y 
ffyrdd y mae angen i ni weithio a rhyngweithio gydag eraill wedi newid: e-bost; cyfathrebu 
symudol; fideo-gynadledda; gweithio gartref a desg boeth: rhai'n unig o'r newidiadau yw'r rhain. 
Mae angen i ni fod yn ddefnyddwyr medrus o amrywiaeth o wahanol ddyfeisiau a 
chymwysiadau meddalwedd: cyfrifiaduron; gliniaduron; PDA; ffonau call: mae'r rhain i gyd yn 
defnyddio amrywiaeth o feddalwedd hanfodol i eFusnes. Datblygodd swyddi newydd; fel 
dylunwyr gwe a rheolwyr cronfeydd data o ganlyniad i eFusnes. Mae bron pob busnes yn mynnu 
gallu mewn TGCh heddiw, ac mae sgiliau penodol TGCh yn hanfodol ar gyfer llawer o swyddi. 
 
AICT 2  eSgiliau - Rheoli data eFusnes 
Er mwyn i eFusnesau lwyddo mae'n rhaid iddynt wneud elw - mae rhagweld a rheoli data'n 
hanfodol i lwyddiant. Mae eFusnesau'n defnyddio TGCh i gynllunio, monitro a rhagweld eu 
cynnydd dyddiol ac mae angen arbenigwyr yn y defnydd o daenlenni a chronfeydd data i reoli'r 
broses hon. Bydd y gallu i ddehongli sefyllfaoedd yn effeithiol, rhagweld digwyddiadau a 
monitro tueddiadau data yn cynnig i eFusnes y potensial i lwyddo. 
 
 
 

Gofynion Mynediad Cymhwyster Bwrdd Arholi 

TGCh TGAU: Gradd B neu’n uwch 
Mathemateg TGAU: Gradd C 

neu’n uwch 

Graddau A – E (Uwch 
Gyfrannol) / Graddau A* – E 

(Uwch) 

CBAC 
(www.cbac.co.uk) 

 



UWCH (Disgwylir i fyfyrwyr gyrraedd Gradd D neu’n uwch yn UG i barhau i astudio’r cwrs 
Uwch) 
AICT3 eBroject - Cynllunio Project ar gyfer TGCh 
Mae angen cynllunio effeithiol ar Broject o unrhyw faint i gael y llwyddiant mwyaf. Nid yw rheoli 
eBrojectau'n wahanol. Mewn gwirionedd mae rheoli Project yn effeithiol yn hanfodol i gwblhau 
unrhyw Broject TGCh. Mae angen i reolwyr eBroject fod yn fedrus wrth ddefnyddio'u 
gwybodaeth a'u eSgiliau i ddatrys problemau ac i allu rheoli adnoddau sydd ar gael. Mae sgiliau 
gweithio tîm yn hanfodol ac mae hunanddisgyblaeth i gwblhau tasgau unigol yn rhagofyniad. 
 
AICT5 eGod - Cynhyrchu Datrysiadau Meddalwedd 
Codau cyfrifiadur yw iaith gyffredinol y blaned. Bydd pobl sy'n gwybod sut i lunio cod yn gallu 
cyfathrebu ar draws wledydd a diwylliannau, gan arloesi a datrys problemau'n fwy effeithiol, 
heb unrhyw rwystrau i atal eu llwyddiant. 
 
Dull Asesu / Arholiad 
 
UG  AICT1  Arholiad 3 awr ar-sgrin (40% UG/16% SU) 
UG  AICT2  Aseiniad a ddyfeisiwyd gan y corff dyfarnu (60% UG/24% SU) 
UWCH  AICT3  Aseiniad dan oruchwyliaeth (24%) 
UWCH  AICT5 Asesiad gan y corff dyfarnu (36%) 

 
Llwybrau’r Dyfodol 

• Graddau Anrhydedd a Sylfaen mewn TGCh neu bwnc perthynol 
• Cymwysterau Cenedlaethol Uwch mewn TGCh neu bwnc perthynol 
• Lefel 4 a Lefel 3 NVQ mewn TGCh neu bwnc perthynol. 

 
 



Gwyddor Feddygol    

Cymhwyster: Diploma Lefel 3 neu Dystysgrif Lefel 3                                     Bwrdd Arholi: CBAC 

Beth fydda i’n ei ddysgu? 

Mae hwn yn gwrs ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd yn ymwneud â 

gofal iechyd ac ymchwil feddygol. Byddi di’n dysgu am gynnal iechyd, ac atal a thrin 

clefydau. Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth wyddonol i ddysgwyr, 

yn ogystal â sgiliau ymarferol a fyddai’n eu cefnogi wrth symud ymlaen at amrywiaeth o 

swyddi ym maes gofal iechyd. Mae hwn yn gwrs ar gyfer disgyblion sydd eisoes wedi bod yn 

mwynhau gwyddoniaeth ac wedi bod yn llwyddiannus yn y pwnc.  

 

Mae’r Dystysgrif yn gymhwyster llai 

na’r Diploma ac yn cynnwys llai o 

unedau. Er mwyn ennill Diploma Lefel 

3 mewn Gwyddor Feddygol, byddi di 

angen cwblhau 6 uned:  

 Iechyd a chlefydau dynol  

 Technegau mesur ffisiolegol  

 Dulliau ymchwil Gwyddor Feddygol  

 Meddyginiaethau a thrin clefydau  

 Technegau labordy clinigol  

     Astudiaeth achos feddygol 

Sut fydda i’n dysgu? 

Byddi di’n dysgu un thema mewn uned ar y tro. Bydd y 

gwaith yn cael ei ddarparu fel unedau ac ar-lein. Byddi 

di’n datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dysgu’n 

annibynnol, gwaith ymchwil a chyflwyno gwaith gyfer 

yr astudiaeth achos, ac yn dysgu sut i ddatrys 

problemau.  

Oes angen offer arnaf fi?  

Ni fydd angen offer arbennig, heblaw am yr adnoddau 

a ddarperir gan yr adran.  

 



Sut fydda i’n cael fy asesu?  

 Asesiad Mewnol Arholiad Allanol (CBAC) 

Rhif yr Uned 2 3 4 1* 5 6** 

% 12.5 12.5 25 25 12.5 12.5 

 

* Bydd arholiad uned 1 hefyd yn synoptig ar gyfer unedau 2 a 3 

** Bydd arholiad uned 6 hefyd yn synoptig ar gyfer unedau 1, 2, 3, 4 a 5 

Beth yw’r cam nesaf ar ôl y cwrs hwn?  

Yn ystod y cwrs byddi di’n cael y wybodaeth, y ddealltwriaeth 

a’r sgiliau mewn egwyddorion gwyddonol allweddol a fydd 

yn dy gefnogi i barhau i addysg uwch neu fynd i weithio 

mewn meysydd sy’n gysylltiedig â Gwyddor Feddygol, fel 

swyddi yn y gwyddorau ffisiolegol neu wasanaethau labordy 

clinigol. Datblygwyd Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor 

Feddygol yn benodol i ddysgwyr sydd â diddordeb mewn 

gyrfaoedd yn ymwneud â gofal iechyd ac ymchwil feddygol.  

Syniadau am swyddi ...  

Byddi di’n medru mynd i weithio yn rhai o feysydd allweddol iechyd, ffisioleg a chlefydau. Yn 

ogystal bydd y cymhwyster hwn yn darparu’r cyfle i ti astudio ffarmacoleg, mesur ffisiolegol, 

profi clinigol ac ymchwil feddygol. Mae gwyddonwyr meddygol ar flaen y gad ym maes 

gwasanaethau gofal iechyd, gan fod eu gwaith yn hanfodol wrth roi diagnosis o glefydau, 

canfod effeithiolrwydd triniaethau a chwilio am ffyrdd newydd o iachâd. 

Eisiau gwybod mwy?  

Dere i siarad gydag arweinwyr y cwrs sef Mrs Siân Ivins a Miss Siwan Gruffudd. Croeso i ti eu 

e-bostio ar SDavies@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk neu 

SGruffudd@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk  

  

mailto:SDavies@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
mailto:SGruffudd@ysgolbroedern.cardiff.sch.uk
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