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RHAGARWEINIAD
Mae’n gyfnod hynod o gyffrous ym mywydau disgyblion 14 mlwydd oed
Ysgol Plasmawr. Dyma gyfnod o newid, cyfnod dewisiadau, cyfnod a fydd
yn arwain gobeithio at yrfa lwyddiannus a llewyrchus yn y byd mawr.
Croeso i Flwyddyn 10
Mae Cyfnod Allweddol 3 yn dirwyn i ben, ac wedi gosod seiliau addysgol
cadarn i bob disgybl. Mae’r llwybr a ddilynwyd yn newid ychydig, a cheir cyfle
nawr i ddewis llwybr personol. Mae llawer o’r hyn a ddilynwyd yng Nghyfnod
Allweddol 3 yn parhau, ond nawr daw’r cyfle i ddewis cyfeiriad arbenigol, neu i
gadw nifer o lwybrau ar agor. Beth bynnag fydd y dewis, mawr yw’r
disgwyliad.


Dyma’r cyrsiau sy’n parhau ar yr amserlen i bob disgybl yn ystod y
ddwy flynedd nesaf:Y Fagloriaeth, Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth.
Gosodir y disgyblion mewn setiau yn ôl eu gallu yn y pynciau hynny, a phob
un ohonynt yn arwain naill ai at y Dystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd
[TGAU].


Bydd pob disgybl yn mynychu gwersi:1. Technoleg Gwybodaeth (gyda rhai yn dilyn y cwrs TGAU byr). Mi fydd
cyfle i astudio cwrs llawn Technoleg Gwybodaeth trwy’r colofnau
opsiwn.
2. Addysg Gorfforol. Mi fydd cyfle i astudio cwrs llawn Technoleg
Gwybodaeth trwy’r colofnau opsiwn.

 Bydd pob disgybl yn dewis y cyrsiau canlynol o’r colofnau:TGAU (Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd)
BTEC Lefel 1 neu Lefel 2

ARHOLIADAU ALLANOL
TYSTYSGRIF GYFFREDINOL ADDYSG UWCHRADD (TGAU)
Prif nodweddion TGAU yw:



System sengl o arholiadau yw hi. Gellir sefyll unrhyw nifer o arholiadau.
Cyflwynir gradd ar gyfer bob pwnc a bydd hon yn ymddangos ar eich
tystysgrif. Os yn llwyddiannus, bydd y graddau yn amrywio o A* - G.
Mae pob arholiad yn anelu at brofi gwybodaeth, dealltwriaeth a’r gallu i
ddefnyddio gwybodaeth. Cynigir dewis o bapurau neu o gwestiynau o
2

fewn pob pwnc i ganiatáu disgyblion o wahanol alluoedd i ddangos yr
hyn maent wedi ei ddeall, cyfanswm y wybodaeth maent wedi’i ddeall,
a’r hyn allant ei wneud â’r wybodaeth hynny.
Yr ysgol mewn partneriaeth gyda’r disgybl a’r rhieni fydd yn penderfynu pa
bapurau dylai disgybl roi cynnig arnynt.
Mae gwaith cwrs yn rhan annatod o fywyd ymgeisydd TGAU. Mae gwaith
cwrs yn caniatáu asesiad o waith yr ymgeisydd yn ystod y cwrs. Bydd hyn o
fantais i’r disgyblion hynny sy’n cael anhawster i gynhyrchu gwaith o’r un
safon yn yr ystafell arholiad ag a wnânt yn yr ystafell ddosbarth.
Cymwysterau BTEC
Cyrsiau galwedigaethol yw cyrsiau BTEC, sy’n caniatáu dysgwyr o bob gallu i
ennyn profiadau a dealltwriaeth o’r maes a ddewisir.
Mae’r cyrsiau yn caniatáu dilyniant a chynnydd o 14 i 19 oed ar wahanol
lefelau ac mewn amrywiaeth eang o feysydd. Mae’r cyrsiau yn derbyn yr un
cymhwyster â’r cyrsiau TGAU traddodiadol.
Mae pob un o’r cyrsiau galwedigaethol yn seiliedig ar waith prosiect neu
aseiniadau ac elfen o waith arholiad.
Lefel
2
1

Graddau
Disgwyliedig
TGAU A* - C
BTEC L2
TGAU D – G
BTEC L1

LLWYBRAU MYNEDIAD
Lluniwyd y cyrsiau sy’n arwain at Dystysgrif Lefel Mynediad ar gyfer y
disgyblion hynny a fyddai’n darganfod cyrsiau TGAU yn anaddas ar eu cyfer.
Amcan cyrsiau Lefel Mynediad yw i gynnig cyfle i ddisgyblion ennill tystysgrif
mewn meysydd traddodiadol a chyfoes, gan ddefnyddio dulliau asesu sy’n
addas ar gyfer gallu'r disgyblion hynny.
BETH NESAF?
Er bod pob un ohonom yn breuddwydio am ennill y ‘Loteri’, y realiti yw y bydd
angen i bob un ohonom weithio er mwyn ennill bywoliaeth. Er mwyn cynnal y
safon gorau o fywyd, rhaid manteisio ar y cyfleoedd a roddir o’ch blaen. Mae
ystadegau yn dangos bod gwireddu eich potensial yn yr ysgol yn arwydd da
ar gyfer y dyfodol. Wrth geisio penderfynu ar y dewis gorau o gyrsiau, mae’n
amlwg y bydd amryw o gwestiynau yn codi.
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1.
Sut mae gwneud penderfyniad?
Rydym wedi pwysleisio yn ystod y misoedd diwethaf y pwysigrwydd o seilio
penderfyniad ar wybodaeth.
 A ydych yn bwriadu dilyn cyrsiau TGAU, BTEC, Lefel Mynediad neu
gymysgedd?
 A ydych yn bwriadu dychwelyd i’r Ysgol ôl 16?
 A ydych am fynychu coleg, neu chwilio am waith ôl 16?
 Pa fath o yrfa sydd gennych mewn golwg, os o gwbl?
Y gwir yw, bydd llawer o ddisgyblion yn seilio penderfyniad ar yr hyn maent yn
ei wybod nawr, sef pa gyrsiau sydd yn apelio iddynt fel pobl ifanc 14 mlwydd
oed.
Awgrymir yn gryf i ganran sylweddol o ddisgyblion ddewis ystod o gyrsiau a
chadw cydbwysedd er mwyn osgoi siom yn y dyfodol.
"Ar y llaw arall, rydym wedi annog disgyblion i ddewis yr hyn sydd yn eu
diddori, ac os yw cyrsiau creadigol yn ysgogi’r unigolyn, rhwydd hynt
iddynt eu dewis."
2.
A oes rhai cyrsiau sy’n fwy ‘gwerthfawr’ nag eraill?
Yn ôl athrawon ‘NA’, yn ôl rhai cyflogwyr ‘OES’. Ond, yr hyn sydd angen ei
ystyried yn y byd cyfoes yw, a yw’r cyrsiau yn cynnig hyfforddiant a sgiliau
sy’n addas ar gyfer gweithlu’r dyfodol? Yr ateb heb amheuaeth yw ‘YDYN’.
3.
Beth am yr amser hamdden?
Dylai blynyddoedd 10 ac 11 fod yn gyfnod o gydbwysedd call rhwng gwaith a
hamdden.
"Efallai bydd amser hamdden, a darganfod dulliau o’i lenwi yn flaenoriaeth
mewn blynyddoedd i ddod, felly peidiwch ddiystyru cyrsiau sydd yn cynnig
pleser i chi."
4.
Pwy all helpu wrth ddewis pynciau?
 Yr Athro Pwnc neu Arweinydd Pwnc - yn cynnig gwybodaeth berthnasol
am gynnwys cyrsiau, dulliau asesu, gwaith cwrs, ac a yw’r cwrs yn addas
ar gyfer y disgybl.
 Y Tiwtor Personol - yn adnabod y disgybl ac yn ymwybodol o allu a
chymeriad y disgybl.
 Arweinwyr Cynnydd - yn gyfarwydd â dewis pynciau, ac yn gallu
rhagweld problemau sydd ynghlwm â hynny.
 Y Swyddog Gyrfaoedd - ar gael i drafod goblygiadau’r dewisiadau ac yn
barod i gynnig cyngor am yrfa yn y dyfodol. Mae gan bob disgybl ym
Mlwyddyn 9 yr hawl i ofyn am gyfweliad unigol efo’r Swyddog Gyrfaoedd.
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Anogwr Dysgu – mae’r Anogwr Dysgu yn gweithio’n agos iawn gyda
Thîm Cynnydd CA4 ac yn barod i gynnig cymorth a chyngor pryd bynnag
bo’r angen.

5.
Beth yw rôl y rhieni / gwarcheidwad?
Rhieni sy’n adnabod y plant orau, ac felly mae rhieni yn chwarae rhan
allweddol yn dewis eu plentyn.
Mae ymchwil yn dangos mai at rieni y mae rhan fwyaf o ddisgyblion yn troi ato
am gyngor a chefnogaeth.
WRTH DDEWIS...COFIWCH...
 Dewiswch yn gall, peidiwch gau unrhyw ddrws heb reswm da.
 Mae angen cydbwysedd ar bob person yn ei waith.
 Dim ond UN dewis o bob colofn.
Ac ar ôl hynny oll, ymlaen efo’r dewis...........
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PYNCIAU CRAIDD
CYMRAEG - TGAU
Bydd y rhan fwyaf o’n myfyrwyr (setiau 1 ~ 4) yn sefyll arholiadau Iaith a
Llenyddiaeth. Bydd setiau 5 ~ 7 yn sefyll arholiad TGAU Iaith yn unig (fe
fyddant, fodd bynnag, yn cael blas ar amrywiol ddarnau o llenyddiaeth yn eu
gwersi). Bydd set 7 hefyd yn paratoi ar gyfer cymhwyster ychwanegol sef
‘Llwybrau Mynediad Cymraeg’.
TGAU Iaith
Arholiadau llinol yw’r arholiadau Iaith felly ni cheir haenau ac mae modd i bob
dysgwr dderbyn graddau o A* ~ G. Bydd yr arholiadau Llafar (Uned 1) yn
digwydd ym mis Medi / Hydref ym mlwyddyn 11.
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Llenyddiaeth Gymraeg
Bydd ein myfyrwyr yn sefyll yr arholiadau fel a ganlyn:
Uned 1 - Barddoniaeth ~ mis Ionawr blwyddyn 11
Uned 2 - Nofel ~ Haf blwyddyn 10
Uned 3 - Llunyddiaeth ~ tymor y gwanwyn blwyddyn 11
Uned 4 - Un darn o waith cwrs ym mlwyddyn 10 (Tasg 2) ac un ym mlwyddyn
11 (Tasg 1)

Bydd y dysgwyr sy’n sefyll yr arholiad llenyddaieth yn astudio:
 Barddoniaeth ~ 10 cerdd (Haen Uwch) / 6 cerdd (Haen Sylfaenol)
 Nofel - naill ai ‘O Ran’, ‘Yn y Gwaed’, ‘Ac Yna Clywodd Sŵn y Môr’, ‘I
Ble’r Aeth Haul y Bore?’, ‘Dim’; ‘Diffodd y Sêr’ neu ‘Llinyn Trôns’
 Llunyddiaeth - naill ai ‘Tylluan Wen’, ‘Y Mynydd Grug’ neu ‘Dihirod
Dyfed’
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SAESNEG - TGAU
Setiau ac Asesu
Mae'r rhan fwyaf o setiau (set 1 i set 5) yn astudio cwrs Iaith a Llenyddiaeth
gymysg, yn arwain at ddau TGAU. Mae'r arholiad Saesneg Iaith newydd yn
ddi-haen, felly y prif gwahaniaeth rhwng setiau yw cyflymder a dyfnder y
gwaith, gyda rhai dewisiadau o destunau Llenyddiaeth gwahanol. Fe fydd
setiau 11-6 ac 11-7 yn eistedd TGAU Saesneg Iaith yn unig, ond fe fydd y
plant hynny yn astudio llenyddiaeth o fewn eu cynlluniau darllen ac yn unol
gyda’r Rhaglenni Astudiaeth Genedlaethol, er mwyn hybu sgiliau darllen cryf.
Fe fydd set 11-7 yn gweithio tuag at gymhwyster ychwanegol, sef ‘Entry Level
English’ (CBAC), sydd yn baratoad ar gyfer TGAU hefyd.
Set 1-5
Saesneg Iaith a Llenyddiaeth
Saesneg Set 6
Iaith
Saesneg Set 7
Lefel Mynediad Saesneg a Saesneg Iaith
Mae’r arholiadau Saesneg Iaith allanol yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 11
yn unig. Mae arholiadau ffurfiol Llafar ym mlwyddyn 10 ac 11. Gweler yr
amserlen ddysgu er mwyn deall asesu’r TGAU Llenyddiaeth.
Cynnydd yn y pwnc
Er mwyn gwneud cynnydd, rhaid i fyfyrwyr adeiladu eu sgiliau trwy gydol y
dwy flynedd. Mae presenoldeb rheolaidd a sylw i waith cartref yn hanfodol.
Mae darllen hefyd yn bwysig - bydd y myfyrwyr yn dweud wrthych fod yr
arholiad newydd yn gofyn iddynt ddarllen a deall yn gyflym iawn. Er mwyn
adeiladu stamina darllen a geirfa, hoffwn weld fod plant yn treulio 15 munud y
dydd yn ddarllen testun o ansawdd. (Mae’r plant yn gweld mwy o iaith
ysgrifenedig academaidd cyfrwng Cymraeg, ac mae angen iddynt gynnal eu
geirfa Saesneg.)
Sut gallwch helpu adref









Tynnwch sylw eich plentyn at destunnau darllen fydd wrth eu dant –
ffuglen*, erthyglau gwefan, cylchgronau hobi, erthyglau papurau
Annogwch 15 munud y dydd o ddarllen ansawdd – mae ymchwil
newydd yn dangos fod e-lyfrau yn hybu hyn yn effeithiol iawn
Esboniwch geirfa ac ymadroddion, neu chwiliwch am ystyr geiriau
newydd gyda hwy
Ewch ati i greu ffyrdd rhyfedd o gofio sillafu anodd
Wrth sgwrsio, mynnwch eu rhesymau clir a manwl wrth fynegu barn
*Fe welwch fod www.lovereading4kids.co.uk neu
http://www.thesprout.co.uk/ Clwb Llyfrau Darllen Power yn rhoi
argymhellion llyfrau ar gyfer plant yn eu harddegau.
Mae’r Llyfrgell Ganolog nesaf i John Lewis yn y dref yn cynnwys adran
14-18 a llyfrgellwyr sydd yn gallu egluro eu gwasanaeth e-lyfr.
Bydd athrawon Saesneg, wrth gwrs, yn falch i helpu gyda syniadau.
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I’r rhai sydd yn astudio Llenyddiaeth Saesneg (setiau 1-5), mae’r gwaith
cwrs yn digwydd yn ystod blwyddyn 10, gydag unedau arholiad allanol yn Haf
Blwyddyn 10 a Haf Blwyddyn 11. Dyma ofynion y cwrs:

Testynnau gosod Llenyddiaeth
Setiau uwch: Macbeth neu King Lear (gwaith cwrs), To Kill a Mockingbird,
Lord of the Flies ac A View From The Bridge.
Setiau canolog: Romeo and Juliet (gwaith cwrs), Of Mice and Men, Heroes
ac An Inspector Calls.
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MATHEMATEG
Mae Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd yn bynciau craidd ac felly’n orfodol
i’w hastudio yng Nghyfnod Allweddol 4.
Mae dau gymhwyster TGAU Mathemateg, un ar gyfer rhifedd (a elwir yn
Mathemateg-Rhifedd) a’r llall yn astudio agweddau ar dechnegau
mathemateg (a elwir yn Mathemateg).
Mae’r cymhwyster TGAU
Mathemateg-Rhifedd yn adeiladu’n benodol ar y lefelau rhifedd a ddisgwylir ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 trwy’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac yn
asesu’r fathemateg y bydd ei hangen ar ddysgwyr yn eu bywydau pob dydd,
ym myd gwaith ac mewn meysydd cwricwlaidd cyffredinol eraill.
Beth yw’r trefniadau asesu ar gyfer y cwrs TGAU?
Mae tair haen gofrestru gwahanol ar gael, a byddwch yn cael eich cynghori ar
ba haen yw’r gorau i chi yn ystod y cyfnod yn Cyfnod Allweddol 4.
Uwch

A*

A

Canolradd

B

C

B

C

Sylfaenol#

D

E

D

E

F

G

Asesir gwaith ar ddiwedd blwyddyn 11 trwy ddau bapur arholiad i bob
cymhwyster:
Uned 1: Heb Gyfrifannell

Uned 2: Caniateir Cyfrifiannell

(50% o’r cymhwyster)

(50% o’r cymhwyster)

Arholiad Ysgrifenedig

Arholiad Ysgrifenedig

Uwch: 1 awr 45 munud (80 marc)

Uwch: 1 awr 45 munud (80 marc)

Canolradd: 1 awr 45 munud (80 marc)
marc)

Canolradd: 1 awr 45 munud (80

Sylfaen: 1 awr 30 munud (65 marc)

Sylfaen: 1awr 30 munud (65 marc)

Lefel Mynediad Mathemateg
Bydd un arholiad ar ddiwedd blwyddyn 11 a sawl prawf rhyngamserol, profion
clywedol a thasgau gwaith cwrs yn ystod blynyddoedd 10 ac 11. Mi fydd
disgyblion sydd yn dilyn y cwrs Lefel Mynediad ac yn dangos y gallu i ennill
gradd TGAU, yn eistedd arholiadau Lefel Mynediad a TGAU.
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GWYDDONIAETH
Gall ddisgyblion astudio 1 o dri opsiwn:




Gwyddoniaeth Driphlyg, sy’n cyfateb i 3 TGAU.
Gwyddoniaeth Ddwyradd sy’n cyfateb i 2 TGAU.
Gwyddoniaeth Gymhwysol sengl sy’n cyfateb i 1 TGAU.

GWYDDONIAETH DDWYRADD - TGAU
Gall disgyblion dal dilyn cwrs UG a lefel A trwy astudio Gwyddoniaeth
ddwyradd.
Bydd yr adran yn dewis a dethol y disgyblion ar sail eu gallu yng
Ngwyddoniaeth ar gyfer y cwrs yma.
Cwrs dwy flynedd yw hon, sy’n cyfateb i 2 TGAU.
Amlinelliad y cwrs:
Bl 10
 Mae 3 uned yn cael ei ddysgu ym Mlwyddyn 10: Uned 1 - (Bioleg),
Uned 2 - (Cemeg), Uned 3 - (Ffiseg).
 3 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud yr un.
 Pob arholiad yn cyfateb i 15% o'r cymhwyster (cyfanswm o 45%).
Uned 1 (Bioleg)
Celloedd a symudiad ar
draws cellbilenni
Resbiradaeth a'r system
resbiradol mewn bodau
dynol
Treuliad a'r system
dreulio mewn bodau
dynol
System cylchrediad
gwaed mewn bodau
dynol
Planhigion a
ffotosynthesis
Ecosystemau ac effaith
dyn ar yr amgylchedd

Uned 2 (Cemeg)
Natur sylweddau ac
adweithiau cemegol
Adeiledd atomig a'r Tabl
Cyfnodol

Uned 3 (Ffiseg)
Cylchedau trydanol

Dŵr

Defnyddio egni

Y Ddaear sy'n newid yn
barhaus

Trydan domestig

Cyfradd newid cemegol

Priodweddau tonnau

Cynhyrchu trydan

Asesu
Fe fydd y 3 uned: Uned 1(Bioleg), Uned 2(Cemeg), Uned 3(Ffiseg) yn cael ei
asesu ar ffurf 3 arholiad ar ddiwedd y flwyddyn, mae pob un o’r arholiadau yn
1 awr 15 munud o hyd.
Fe fydd gan ddisgyblion gyfle i ail sefyll ym Mlwyddyn 11 ar radd gorau
sy’n cyfri.
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Bl 11
 Mae 3 uned yn cael ei ddysgu ym Mlwyddyn 11: Uned 4 (Bioleg),
Uned 5 (Cemeg), Uned 6 (Ffiseg).
 3 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud yr un.
 Pob arholiad yn cyfateb i 15% o'r cymhwyster (cyfanswm o 45%).
Uned 4 (Bioleg)
Dosbarthiad a
bioamrywiaeth
Cellraniad a chelloedd
bonyn
DNA ac etifeddiad
Amrywiad ac esblygiad
Ymateb a rheoli

Uned 5 (Cemeg)
Bondio, adeiledd a
phriodweddau
Asidau, basau a
halwynau
Metelau ac echdynnu
metelau
Adweithiau cemegol ac
egni
Olew crai, tanwyddau a
chyfansoddion carbon

Clefyd, amddiffyniad a
thriniaeth

Uned 6 (Ffiseg)
Pellter, buanedd a
chyflymiad
Deddfau Newton
Gwaith ac egni
Sêr a phlanedau
Mathau o belydriad
Hanner oes

Asesu
Fe fydd y 3 uned: Uned 4 (Bioleg), Uned 5 (Cemeg) ac Uned 6 (Ffiseg) yn
cael ei asesu ar ffurf 3 arholiad ar ddiwedd y flwyddyn, mae pob un o’r
arholiadau yn 1 awr 15 munud o hyd ac yn cyfateb i 15% o’r cymhwyster.
Gwaith cwrs (Uned 7)
 Fe fydd y disgyblion yn gwneud ei Gwaith Cwrs (uned 7) rhwng Ionawr
a Chwefror ym mlwyddyn 11. Mae hyn yn cyfateb i 10% o’r
cymhwyster.
 Mae 'na 2 rhan i’r gwaith cwrs:
- Adran A: Gwaith ymarferol, arholiad 1 awr.
- Adran B: Papur ysgrifenedig, arholiad 1 awr.
 Mae’r gwaith cwrs (uned 7) yn cael ei farcio’n allanol.

GWYDDONIAETH DRIPHLYG - TGAU
Fydd hyn yn fudd i ddisgyblion sydd am ddilyn gyrfa yn y Gwyddorau.
Bydd yr adran yn dewis a dethol y disgyblion ar sail eu gallu yng
Ngwyddoniaeth ar gyfer y cwrs yma.
Mae’r disgyblion yn asidio’r tri phwnc, Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar wahân, ac yn
ennill tri TGAU os yn llwyddiannus.
Gwybodaeth gyffredinol am y 3 pwnc
Mae pob pwnc (Bioleg, Cemeg a Ffiseg) wedi ei rannu’n 3 uned:
Mae Uned 1 yn cael ei ddysgu ym Mlwyddyn 10 ac Uned 2 ym Mlwyddyn 11.
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Dau Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud yr un ac yn cyfateb i 45% o'r
cymhwyster yr un. (cyfanswm y ddau arholiad = 90%)
Uned 3 - Gwaith cwrs
 Fe fydd y disgyblion yn gwneud ei Gwaith Cwrs (uned 3) rhwng Ionawr
a Chwefror ym Mlwyddyn 11. Mae hyn yn cyfateb i 10% o’r
cymhwyster.
 Mae 'na 2 rhan i’r gwaith cwrs:
- Adran A: Gwaith ymarferol, arholiad 1 awr
- Adran B: Papur ysgrifenedig, arholiad 1 awr
 Mae’r gwaith cwrs (uned 3) yn cael ei farcio’n allanol.

BIOLEG - TGAU
Bl 10
UNED 1 - CELLOEDD,
SYSTEMAU ORGANAU
ac ECOSYSTEMAU
Celloedd a symudiadau
ar draws cellbilenni
Resbiradaeth a'r system
resbiradu mewn pobl
Treuliad a'r system
dreulio mewn pobl
Y system cylchrediad
gwaed mewn pobl
Planhigion a
ffotosynthesis
Ecosystemau, cylchredau
maetholion ac effaith pobl
ar yr amgylchedd

Bl 11
UNED 2 - AMRYWIAD,
HOMEOSTASIS a
MICRO-ORGANEBAU
Dosbarthiad a
bioamrywiaeth
Cellraniad a chelloedd
bonyn
Dna ac etifeddiad
Amrywiad ac esblygu
Ymateb a rheoli
Rôl yr arennau mewn
homeostasis

Micro-organebau a'u
cymwysiadau
Clefyd, amddiffyn a
thriniaeth
Fe fydd gan y disgyblion gyfle i ail sefyll ym Mlwyddyn 11 a’r radd gorau sy’n
cyfri.
Darllen pellach (a gwylio):
Llyfrau Bioleg, Rhaglenni natur, Rhaglenni Esblygiad, Newyddion, DVD - My
sister’s keeper.
Sut gallwch helpu eich plentyn?
Annog eich plentyn i ddarllen dros waith y wers y noson honno.
Sicrhau bod eich plentyn yn adolygu’n drylwyr cyn pob prawf, gan greu
nodiadau adolygu.
Helpwch greu amserlen adolygu ar gyfer arholiadau.
Ymarfer cyn cwestiynau TGAU. Papurau ar gael o wefan CBAC.
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CEMEG - TGAU
Cemeg: uned 1
Natur sylweddau ac
adweithiau cemegol
Adeiledd atomig a'r Tabl
Cyfnodol
Dŵr
Y Ddaear sy'n newid yn
barhaus
Cyfradd newid cemegol
Calchfaen

Cemeg: uned 2
Bondio, adeiledd a
phriodweddau
Asidau, basau a
halwynau
Metelau ac echdynnu
metelau
Adweithiau cemegol ac
egni.
Olew crai, tanwyddau a
chemeg organig
Adweithiau cildroadwy,
prosesau diwydiannol a
chemegion pwysig

Fe fydd gan ddisgyblion gyfle i ail sefyll ym mlwyddyn 11 ar radd gorau sy’n
cyfri.
Adnoddau Defnyddiol:
Llyfrau:
CBAC TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol (Hodder
Murray) Llyfr Coch
Gwyddoniaeth Ddwbl TGAU Cemeg Y llyfr Adolygu (CIA) Llyfr coch
Gwefannau:
<http://www.bbc.co.uk/bitesize/tgau/cemeg/> (Cymraeg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
<http://www.s-cool.co.uk/gcse/Chemistry> (Saesneg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/> (Saesneg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
Safwe MOODLE yr adran:
<http://www.plasmawr.cardiff.sch.uk/moodle/login/index.php> (Cymraeg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau / cyflwyniadau PP i egluro cysyniadau ffisegol. Yn ogystal
mae banc o gyn gwestiynau i’r disgyblion i’w ateb ynghyd a’u hatebion.
Gwybodaeth wedi ei wahanu yn ôl papur arholiad.
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Cymorth Rhiant:
 Monitro cyson o’r llawlyfr i sicrhau fod gwaith cartref yn cael ei gwblhau
yn brydlon (bydd gwaith cartref yn dilyn pob uned / pâr o unedau).
 Monitro cyson o’r llawlyfr i sicrhau fod disgyblion yn adolygu ar gyfer
profion (bydd prawf yn dilyn pob uned/cyfres o unedau gan amlaf).
 Helpu ac annog eich disgyblion i lunio nodiadau / amserlen adolygu.

FFISEG
Ffiseg: uned 1
Cylchedau trydanol
Cynhyrchu trydan
Defnyddio egni
Trydan domestig
Priodweddau tonnau
Adlewyrchiad mewnol
cyflawn tonnau
Tonnau seismig
Damcaniaeth ginetig
Electromagneteg

Ffiseg: uned 2
Pellter, buanedd a
chyflymiad
Deddfau Newton
Gwaith ac egni
Cysyniadau pellach am
fudiant
Sêr a phlanedau
Y Bydysawd

Mathau o belydriad
Hanner oes
Dadfeiliad niwclear ac
egni niwclear
Fe fydd gan ddisgyblion gyfle i ail sefyll ym mlwyddyn 11 ar radd gorau sy’n
cyfri.
Adnoddau Defnyddiol:
Llyfrau:
CBAC TGAU Gwyddoniaeth a TGAU Gwyddoniaeth Ychwanegol (Hodder
Murray) Llyfr Coch
Gwyddoniaeth Ddwbl TGAU Ffiseg Y llyfr Adolygu (CAA) Llyfr Glas
Gwefannau:
<http://www.bbc.co.uk/bitesize/tgau/ffiseg/> (Cymraeg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
https://www.bangor.ac.uk/ccm/gcserevision.php.cy
Nodiadau adolygu Prifysgol Bangor
<http://www.s-cool.co.uk/gcse/physics> (Saesneg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
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<http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/> (Saesneg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau i egluro cysyniadau ffisegol. Pynciau wedi eu gwahanu yn ôl
themâu yn hytrach nac yn ôl papur arholiad.
Safwe MOODLE yr adran
<http://www.plasmawr.cardiff.sch.uk/moodle/login/index.php> (Cymraeg)
Gwefan sydd gyda disgrifiadau ysgrifenedig, diagramau ac ychydig o
animeiddiadau / cyflwyniadau PP i egluro cysyniadau ffisegol. Yn ogystal mae
banc o gyn cwestiynau i’r disgyblion i’w ateb ynghyd a’u hatebion.
Gwybodaeth wedi ei wahanu yn ôl papur arholiad.
Cymorth Rhiant
 Monitro cyson o’r llawlyfr i sicrhau fod gwaith cartref yn cael ei gwblhau
yn brydlon (bydd gwaith cartref yn dilyn pob uned / pâr o unedau).
 Monitro cyson o’r llawlyfr i sicrhau fod disgyblion yn adolygu ar gyfer
profion (bydd prawf yn dilyn pob gwaith cartref gan amlaf).
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Y FAGLORIAETH CYMRU

Y RHAGLEN DDYSGU AC ADDYSGU
Blwyddyn 10
CYMUNEDOL - 15%
• Dylai'r dysgwyr dreulio tua 25 awr ar yr her gydag amser priodol yn
cael ei dreulio'n meithrin y wybodaeth a'r sgiliau ategol perthnasol.
• Rhaid treulio 10 awr yn ymgymryd â'r agwedd 'gwneud' ar yr her drwy
weithio gyda'r gymuned neu yn y gymuned.
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DINASYDDIAETH FYD-EANG - 15%
• Dylai dysgwyr dreulio tua 25 awr ar yr her gydag amser priodol yn cael
ei dreulio'n meithrin y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth ategol
berthnasol gan gynnwys ffactorau gwleidyddol, economaidd,
cymdeithasol, technolegol, cyfreithiol, amgylcheddol (PESTLE).
• Dyrennir o leiaf deg awr i gynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen i
asesu'r Her.
• Rhaid i bob dysgwr ddarparu tystiolaeth ategol o Safbwynt Personol
ysgrifenedig, Pecyn Codi Ymwybyddiaeth ac Adolygiad Personol.

MENTER A CHYFLOGADWYEDD - 20%
• Dylai dysgwyr dreulio tua 30 awr ar yr her gydag amser priodol yn cael
ei dreulio'n meithrin y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth
berthnasol.
• Dyrennir o leiaf ugain awr i gynhyrchu'r dystiolaeth sydd ei hangen i
asesu'r Her.
• Rhaid i bob dysgwr ddarparu tystiolaeth ategol o Archwiliad Sgiliau,
Arddangosfa Weledol o gynnig busnes, Cofnodion cyfarfodydd
tîm, Datganiad Cadarnhau ar gyfer y Cyflwyniad gerbron Panel a
Myfyrdod Personol.
Blwyddyn 11
PROSIECT UNIGOL - 50%
• Dylid cyflwyno'r Project Unigol ar ffurf ysgrifenedig rhwng 1,000 a
2,000 o eiriau, gyda neu heb gynnyrch/arteffact.
• Dylid cyflwyno gwaith ysgrifenedig gan ddefnyddio prosesydd geiriau a
dylai gynnwys amrywiaeth o graffiau, delweddau, tablau ystadegol,
diagramau a lluniau.

DIWRNODAU ‘PWNC LLOSG’

Fel rhan o gwricwlwm ehangach Cyfnod Allweddol 4, bydd dysgwyr yn
cymryd rhan mewn diwrnodau ‘Pwnc Llosg’ unwaith y tymor. Dros gyfnod o
ddwy flynedd, bydd y dysgwyr yn ymgysylltu â chwestiynau a materion
hanfodol sy’n ymwneud â thestunau megis cydraddoldeb, hawliau, eithafiaeth
ac amrywiaeth. Bydd y dysgwyr yn derbyn cyfleoedd i archwilio’u profiadau
a’u safbwyntiau eu hunain a chynnal deialog ag eraill wrth drafod effaith ac
anghenion materion lleol a byd eang.
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Colofn A
CYFRIFIADUREG - TGAU
Mae’r TGAU hon wedi cael ei llunio i fod o ddiddordeb i ystod eang o ymgeiswyr, gan
gynnwys y rheini sy’n bwriadu astudio Cyfrifiadureg neu TGCh ar y lefel Uwch
Gyfrannol neu Safon Uwch. Bwriedir i’r holl unedau fod yn hygyrch i ymgeiswyr gradd
G tra’n darparu rhai elfennau a fydd yn herio’r rheiny sy’n gweithio ar lefel A*
Mae’n bosibl y bydd rhai ymgeiswyr yn mynd ymlaen i ddilyn cwrs addysg uwch neu
yrfa mewn Cyfrifiadureg neu faes cysylltiedig. Gall y rheiny sydd â diddordebau a
dyheadau eraill hefyd elwa ar y sgiliau trosglwyddadwy niferus y mae astudio
Cyfrifiadureg yn eu meithrin.
Strwythur y Cwrs
Mae hon yn gwrs TGAU llinol 3 uned, yn cynnwys 2 asesiadau ymarferol
ac arholiad ysgrifenedig. Rhaid i bob uned gael ei hasesu ar ddiwedd y
cwrs.

CYNNWYS Y FANYLEB
Uned 1. Deall Cyfrifiadureg

1. Caledwedd
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Saernïaeth
Mewnbwn/allbwn
Storio cynradd
Storio eilaidd
Gofynion storio
Cydrannau caledwedd eraill
Systemau wedi'u mewnblannu

5.

Meddalwedd system

5.1 Rheoli adnoddau
5.2 Darparu rhyngwyneb
5.3 Meddalwedd wasanaethu

6.

Egwyddorion rhaglennu

6.1 Lefelau iaith gyfrifiadurol

7.

Peirianneg meddalwedd

7.1 Offer meddalwedd

2. Gweithrediadau rhesymegol

8.

2.1 Gweithredyddion rhesymegol
2.2 Rhesymeg Boole

8.1 Crynoyddion, dehonglwyr a
chydosodyddion

3.

9.

Diogelwch a rheoli data

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Diogelwch data
Rheoli Data
Cywasgu
Diogelwch rhwydweithiau
Seiberddiogelwch

Cyfathrebu

3.1 Rhwydweithiau
3.2 Rhyngrwyd

4.

Trefn a strwythur data

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Cynrychioliad rhifau
Cynrychioliad graffeg a sain
Storio nodau
Mathau data
Strwythurau data
Dylunio ffeiliau
Dilysu a gwirio data

Llunio rhaglenni

10. Effeithiau moesegol, cyfreithiol ac
amgylcheddol technoleg ddigidol
ar y gymdeithas ehangach
10.1 Moesegol
10.2 Deddfwriaeth
10.3 Materion amgylcheddol
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Uned 2 Meddwl Cyfrifiannol a Rhaglennu
Mae’r asesiad hwn yn cynnwys cyfres o dasgau sy’n cael eu gosod a’u
marcio gan CBAC a’u cwblhau ar sgrin gan yr ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn
yn asesu cymhwysiad ymarferol gwybodaeth rhaglennu.
Bydd angen defnyddio Greenfoot i gwblhau rhai o’r tasgau hyn. Gellir
llwytho’r pecyn di-dâl hwn i lawr yn gyfreithlon (www.greenfoot.org).
Mae’r rhyngwyneb ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg.
Uned 3: Datblygu Meddalwedd
Bydd yr asesiad dan reolaeth hwn yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr ddefnyddio meddalwedd
rhaglennu i ddatblygu darn o waith, gan ddilyn un dasg o ddewis o ddwy a gynhigir gan
CBAC.
Cwmpas y broblem, Dylunio
Log Mireinio
Effeithiolrwydd y datrysiad, Ansawdd technegol
Strategaeth brofi, Profi
Datblygiad pellach
AMCANION ASESU
Mae asesu ar gyfer TGAU Cyfrifiadureg yn ddi-haen, h.y. mae pob uned yn darparu ar
gyfer yr ystod lawn o allu ac yn caniatáu mynediad i raddau A*-G.
Uned 1: Deall Cyfrifiadureg - 50% Asesiad Allanol: 1¾ awr
Bydd yr arholiad hwn yn asesu dealltwriaeth o gynnwys damcaniaethol y
fanyleb trwy gymysgedd o gwestiynau sy’n gofyn am atebion byr, canolig a hwy.
Uned 2: Meddwl Cyfrifiannol a Rhaglennu - 30% Asesiad Allanol: 2 awr
Mae’r asesiad hwn yn cynnwys cyfres o dasgau sy’n cael eu gosod a’u marcio
gan CBAC a’u cwblhau ar sgrin gan yr ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu
cymhwysiad ymarferol gwybodaeth a dealltwriaeth.
Uned 3: Datblygu Meddalwedd - 20% Asesiad dan Reolaeth: 20 awr
Bydd yr asesiad dan reolaeth hwn yn rhoi cyfle i’r ymgeiswyr ddatblygu darn o
waith gan ddefnyddio meddalwedd rhaglennu trwy ymgymryd ag un dasg o
ddewis o ddwy a gynhigir gan CBAC.
Llwybyr Dysgu
Mae'n bosibl cyfuno Cyfrifiadureg gyda mwy neu lai unrhyw gwrs arall ar ein cwricwlwm.
Mae Plasmawr yn cynnig cwrs TGCh Cymhwysol Safon Uwch. Gellir ei ddilyn am
flwyddyn neu ddwy, gan astudio 2 neu 4 uned.
Ym maes Cyfrifiaduro, cynigir nifer o gyrsiau gradd mewn prifysgolion
ar draws Prydain.
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CERDDORIAETH - TGAU
Pam astudio’r pwnc?
Mae cerdd yn bwnc dewisiol yng Nghyfod Allweddol 4, ac yn addas i ddisgyblion
sydd â diddordeb mewn naill ai canu neu chwarae offeryn, ac sy’n mwynhau
cyfansoddi a gwrando ar amrywiaeth eang o gerddoriaeth. Trwy Berfformio,
Cyfansoddi a Gwerthuso cewch ddod i ddeall a mwynhau cerddoriaeth.
Beth yw cynnwys y cwrs?
Wrth astudio’r cwrs cerdd, byddi di’n cael y cyfle i ddatblygu dy sgiliau Perfformio,
Cyfansoddi a Gwerthuso. Byddi yn paratoi perfformiad unigol ac ensemble. Mae’r
elfen berfformio werth 35% o’r marc tefynol. Bydd cyfle i ddatbylgu dy sgiliau
cyfansoddi ar gyfer y ffolio gwaith cwrs, sydd eto gwers 35% o’r marc terfynol. Fe
fyddi di’n gwrando ar amrywiaeth eang o gerddoriaeth i’th baratoi ar gyfer yr
arholiad gwerthuso, sydd gwerth 30% o’r marc terfynol.
Crynodeb o’r Asesu
Uned 1: Perfformio
Cyfanswm hyd perfformiadau: 4-6 munud
35% o'r cymhwyster
Adran A: Perfformio (30%) Lleiafswm o ddau ddarn, ac mae'n rhaid i un o'r
rheini fod yn berfformiad ensemble sy'n para am o leiaf munud. Gall y
darn(au) eraill fod naill ai'n unawd a/neu'n ensemble. Mae'n rhaid i un o'r
darnau a berfformir fod yn gysylltiedig â maes astudiaeth o ddewis y dysgwr.
Adran B: Nodiadau Rhaglen (5%) Nodiadau rhaglen ar gyfer un o'r darnau a
ddewiswyd ar gyfer y perfformiad, wedi ei gysylltu â maes astudiaeth.
Er mwyn cyrraedd y safon angenrheidiol yn yr uned TGAU Perfformio, bydd
angen i ddisgyblion fod o leiaf ar safon Gradd 3 mewn canu neu wrth
berfformio ar offeryn o’u dewis nhw.
Uned 2: Cyfansoddi
Cyfanswm hyd cyfansoddiadau: 3-6 munud
35% o'r cymhwyster
Adran A: Cyfansoddi (30%) Dau gyfansoddiad, ac mae'n rhaid i un fod yn
ymateb i friff a osodwyd gan CBAC. Bydd dysgwyr yn dewis un briff o ddewis
o bedwar, a phob un yn gysylltiedig â maes astudiaeth. Bydd y briffiau'n cael
eu rhyddhau yn ystod wythnos gyntaf Medi yn ystod y flwyddyn academaidd
yr ymgymerir â'r asesiad. Mae'r ail gyfansoddiad yn gyfansoddiad rhydd y
mae'r dysgwyr yn gosod eu briff eu hunain ar ei gyfer.
Adran B: Gwerthuso (5%) Gwerthusiad o'r darn a gyfansoddwyd fel ymateb i
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friff a osodwyd gan CBAC.
Uned 3: Arfarnu Arholiad ysgrifenedig 1 awr
30% o'r cymhwyster
Asesir yr uned hon drwy arholiad gwrando. Cyfanswm o wyth cwestiwn, dau
ar bob un o'r pedwar maes astudiaeth.
Maes astudiaeth 1: Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol
Maes astudiaeth 2: Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble
Maes astudiaeth 3: Cerddoriaeth Ffilm
Maes astudiaeth 4: Cerddoriaeth Boblogaidd
Mae dau o'r wyth cwestiwn yn seiliedig ar ddyfyniadau wedi'u paratoi a
osodwyd gan CBAC, sef Abdelazer Suite II: Rondeau: Purcell (1695) a
Handbags and Gladrags: Stereophonics (wedi'i rhyddhau yn 2001).

SBAENEG - TGAU
Uned 1: Siarad
Prawf llafar: 7–9 munud (haen Sylfaenol) 10-12 munud (haen Uwch)
25% o'r cymhwyster 60 marc
Tair tasg:
Chwarae rôl
Trafodaeth am lun ar gerdyn
Sgwrs – Rhan 1 a Rhan 2
Uned 2: Gwrando
Arholiad ysgrifenedig: 35 munud (haen Sylfaenol)
45 munud (haen Uwch)
25% o'r cymhwyster 60 marc
Tasgau gwrando a deall gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig
Uned 3: Darllen
Arholiad ysgrifenedig:1 awr (haen Sylfaenol)
1 awr 15 munud (haen Uwch)
25% o'r cymhwyster 60 marc
Tasgau darllen gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig, yn cynnwys un dasg yn
cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg/Saesneg
Uned 4: Ysgrifennu
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud (haen Sylfaenol)
1 awr 30 munud (haen Uwch)
25% o'r cymhwyster 60 marc
Tasgau ysgrifennu yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Gymraeg/Saesneg i'r
Sbaeneg
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Hunaniaeth a
diwylliant
Diwylliannau
ieuenctid
 Hunan a
Pherthnasoedd
 Technoleg a
chyfryngau
cymdeithasol
Ffordd o Fyw
 Iechyd a
Ffitrwydd
Corfforol
 Adloniant a
hamdden
Arferion a
Thraddodiadau
 Bwyd a diod
 Gwyliau a
dathliadau

Cymru a'r Byd –
meysydd o ddiddordeb
Cartref a'r Ardal Leol
 Ardaloedd lleol o
ddiddordeb
 Trafnidiaeth

Cyflogaeth ac astudiaeth
gyfredol a'r dyfodol
Astudiaeth Cyfredol
 Bywyd ysgol/coleg
 Astudiaethau
ysgol/coleg

Sbaeneg a gwledydd lle
mae Sbaeneg yn cael ei
siarad
 Nodweddion lleol a
rhanbarthol
 Gwyliau a
thwristiaeth

Byd Gwaith
 Profiad Gwaith a
swyddi rhan amser
 Sgiliau a rhinweddau
personol

Cynaliadwyedd Bydeang
 Amgylchedd
 Materion
cymdeithasol

Swyddi a Chynlluniau'r
Dyfodol
 Gwneud cais am
waith/astudiaeth
 Cynlluniau gyrfa

DAEARYDDIAETH - TGAU
Rhennir y cwrs i dair rhan sef:
Uned 1: Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
Uned 2: Materion Amgylcheddol a Datblygu
Uned 3: Ymholiadau gwaith maes
Uned 1: Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
 Tirweddau a Phrosesau Ffisegol Yn yr uned yma byddwn yn astudio prosesau
afonydd a’i heffaith ar bobl. Byddwn hefyd yn edrych ar y morlin.
 Cysylltiadau gwledig-trefol Bydd yr uned yn ffocysu ar aneddiadau o bob math.
 Tirweddau a Pheryglon Tectonig Mewn byd lle mae gan beryglon tectonig y
gallu i greu dinistr ar raddfa enfawr byddwn yn dysgu am yr hyn sy’n gyfrifol
amdanynt eu heffeithiau a sut all pobl ymateb.
Uned 2: Materion Amgylcheddol a Datblygu
 Tywydd Hinsawdd ac Ecosystemau Byddwn yn dysgu yr hyn sydd yn gyrru ein
systemau tywydd a sut mae hyn yn effeithio ar ecosystemau byd-eang.
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Materion datblygu ac Adnoddau Mae datblygiad bellach yn cael ei ystyried yn
gontiniwm byd eang. Byddwn yn ystyried y gwahanol ffactorau sydd wedi creu y
patrwm yma a sut y gellid ei newid er gwell.
Materion datblygu Cymdeithasol Bellach nid mesur syml economaidd yw
datblygiad. Mae ffactorau cymdeithasol bellach yn holl bwysig ac yn cynnwys
pethau fel hawliau menywod.

Bydd y disgyblion yn sefyll arholiad ar ddiwedd blwyddyn 11. Bydd yna ddau bapur
arholiad - gyda chwestiynau ymateb i ddata yn arwain at gwestiynau estynedig.
Gwaith Cwrs.
Bydd y disgyblion yn gwneud dau ddiwrnod o waith maes yn ystod blwyddyn 10 ac yn
creu portffolio. Yna yn ystod mis Rhagfyr blwyddyn 11 byddant yn ateb papur dan
amodau arholiad yn yr ysgol.
Canlyniad hyn yw cwrs diddorol, eangfrydig sydd yn codi ymwybyddiaeth y disgyblion o
faterion byd eang ac yn rhoi’r arfau a’r sgiliau i ddisgyblion barhau a’i hastudiaethau
academaidd i mewn i’r chweched dosbarth ac ymhellach i’r dyfodol.
Bydd yr adran yn gwneud defnydd helaeth o ‘Moodle’ ac yn annog disgyblion i’w
defnyddio er mwyn ychwanegu at eu gwybodaeth ddaearyddol ac felly cyfoeth eu
hatebion arholiad.

TECSTILAU - TGAU
Mae’r cymhwyster TGAU hwn mewn Dylunio a Thechnoleg Tecstilau yn cynnig
cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn
trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion. Trwy astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg
Tecstilau, bydd dysgwyr yn barod i gymryd rhan yn hyderus a llwyddiannus
mewn byd sy’n fwyfwy technolegol; a byddant yn ymwybodol o ac yn dysgu gan
ddylanwadau ehangach ar ddylunio a thechnoleg, gan gynnwys ffactorau
hanesyddol, cymdeithasol/diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd.
Cynnwys y cwrs:
Bydd cyfle i ddisgyblion dadansoddi a gwerthuso gwaith dylunwyr cyfoes, dylunio
a gwneud cynnyrch, ac yna ystyried gwerth eu cyflwyniadau. Byddant yn cael y
cyfle i weithio yn eang mewn defnyddiau Tecstil gwahanol a hefyd yn Tech Gwyb
a Chyfathrebu. Mae’r pwnc yn cwmpasu nifer o elfennau o waith Celf, Graffeg a
sgiliau ymarferol traddodiadol ym myd Tecstilau. Mi fydd yn galluogi disgyblion i
ddatblygu pob un o’r sgiliau allweddol ac yn hybu meddwl creadigol ac arloesol.
Blwyddyn 10:
Nifer o brosiectau byr yn defnyddio ystod o ddefnyddiau Tecstil er mwyn paratoi’r
disgyblion ar gyfer y dasg asesu a’r arholiad.
Blwyddyn 11:
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Medi i Fis Mawrth – cyflawni’r dasg asesu o dan reolaeth athro. Mis Mawrth i
Mehefin – adolygu a pharatoi ar gyfer yr arholiad. (Bydd CBAC yn gyfrifol am
osod y dasg ac fe fydd manylion yn cyrraedd ym Mis Medi).
Crynodeb o’r Asesu
Uned 1: Papur Arholiad Tecstilau - papur ysgrifenedig 2 awr (50%)
Uned 2: Tasg Tecstilau o dan arolygaeth (50%)

DYLUNIO CYNNYRCH - TGAU
Mae’r cymhwyster yma yn cael ei asesu dros 2 uned.
Uned 1: Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif.
Mae hyn yn arholiad 2awr sydd yn cyfri fel 50% o’r cymhwyster. Mae’n bapur
sydd yn cynnwys cymysgedd o gwestiynnau atebion byr, strythuredig ac
ysgrifennu estynedig sy’n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth ymgeiswyr am
ddylunio cynnyrch.
Uned 2: Tasg Dylunio a Gwneud.
Asesiad di-arholiad tua 35awr sydd yn cyfri tuag at 50% o’r cymhwyster.
 Mae’n dasg dylunio a gwneud ddwys, yn seiliedig ar her gyd-destunol a
osodir gan CBAC, sy’n asesu gallu’r ymgeiswyr i:
 Nodi, ymchwilio, dadansoddi ac amlinellu posibliadau dylunio.
 Dylunio a gwneud prototeipiau a gwerthuso eu haddasrwydd i’r pwrpas.
Mae'r cymhwyster TGAU CBAC hwn mewn Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfle
unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy
ddylunio a gwneud cynhyrchion. Drwy astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg,
bydd dysgwyr yn barod i gymryd rhan yn hyderus a llwyddiannus mewn byd sy'n
fwyfwy technolegol; a byddant yn ymwybodol o'r hyn sy'n dylanwadu'n ehangach
ar ddylunio a thechnoleg, ac yn dysgu gan y dylanwadau hynny. Mae'r rhain yn
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cynnwys ffactorau hanesyddol, cymdeithasol/diwylliannol, amgylcheddol ac
economaidd.
Mae'r fanyleb yn galluogi dysgwyr i weithio'n greadigol wrth ddylunio a gwneud,
ac i ddefnyddio arbenigedd technegol ac ymarferol, er mwyn:









datblygu gwerthfawrogiad o bwysigrwydd creadigrwydd ac arloesi ar arfer
dylunio da
ymgysylltu'n weithredol â phrosesau dylunio a thechnoleg i ddatblygu fel
dysgwyr effeithiol ac annibynnol
deall egwyddorion allweddol dylunio a gwneud
defnyddio'u gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth i wneud
penderfyniadau
dylunio er mwyn gwneud prototeip o ansawdd
dadansoddi cynhyrchion presennol a chynhyrchu datrysiadau ymarferol i
gwrdd ag anghenion, chwenychiadau a chyfleoedd, gan gydnabod eu
heffaith ar ansawdd bywyd
dadansoddi’n feirniadol y cysylltiadau rhwng egwyddorion dylunio da,
datrysiadau presennol a gwybodaeth dechnolegol
deall yr egwyddorion technegol sylfaenol sy'n sail i ddylunio a thechnoleg
yn y maes arnodedig o'u dewis, gyda phwyslais ar dechnolegau sy'n dod
i'r amlwg, defnyddiau ac arferion.

Dylai dysgwyr, wrth ddilyn y fanyleb hon, gael cyfleoedd, lle bo'n briodol, i
ddatblygu'r sgiliau sy'n cael eu hasesu drwy'r Dystysgrif Her Sgiliau sy'n rhan o
Fagloriaeth Cymru:








Llythrennedd
Rhifedd
Llythrennedd Ddigidol
Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
Cynllunio a Threfnu
Creadigrwydd ac Arloesi
Effeithiolrwydd Personol

Cyflwynir y sgiliau craidd y mae'n ofynnol i'r dysgwyr eu datblygu a'u gweithredu
mewn naw maes testun:








deall bod arferion dylunio a thechnoleg yn digwydd mewn cyd-destunau
adnabod a deall anghenion defnyddiwr
ysgrifennu briff a manylebau dylunio
ymchwilio i heriau
datblygu syniadau
defnyddio strategaethau dylunio
cyfathrebu syniadau dylunio
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datblygu prototeip
gwneud penderfyniadau

Enghreifftiau o waith CAD (dylunio trwy gymorth cyfrifiadur)

Enghreifftiau o gynhyrchion goleuo:
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Enghreifftiau o waith pecynnu:

29

TECHNOLEG CERDDORIAETH – BTEC Lefel 2
Pam dewis technoleg cerddoriaeth?
Rydych chi eisoes wedi cael blas ar wersi technoleg
cerddoriaeth ym mlwyddyn 9. Mae’r cwrs yn
darparu cyfle i ymchwilio ac i arbrofi gydag offer a
ddefnyddir o fewn y diwydiant tech. cerdd, gyda
sawl uned agored sydd yn rhoi cyfle i ddisgyblion
ddilyn eu diddordebau personol o fewn y maes drwy
ddilyn unedau Technoleg cerddoriaeth neu
perfformio. Mae parhau â’r cwrs lefel 2 yn medru
agor nifer o ddrysau o fewn y diwydiant
cerddoriaeth. Mae’r cwrs hefyd yn addas iawn i’r
rhai sy’n meddwl am ehangu eu dealltwriaeth o
tech. cerdd a datblygu eu diddordebau o fewn
cerddoriaeth gyfoes. Yn ystod y cwrs byddwch yn:
 Defnyddio amrywiaeth o feddalweddau
amrywiol o fewn y pwnc megis Reason,
Cubase a ProTools.
 Cael cyfle i ddatblygu sgiliau amrywiol o
fewn nifer o agweddau gwahanol
cerddoriaeth.
 Defnyddio offer a meddalweddau sy’n
cyfateb i’r hyn sy’n cael ei ddefnyddio yn y
diwydiant proffesiynol.
* Nid yw’r gallu i chwarae offeryn cerddorol yn hanfodol i’r cwrs, er y byddai
sgiliau sylfaenol allweddell piano o fantais.
Beth fyddaf yn ei astudio?
Pawb
Uned 1 gweithio o fewn y diwydiant cerddoriaeth
Uned 2 Rheoli cynnyrch cerddorol
Uned 8 dadansoddi cerddoriaeth
Uned 12 Datblygiad cerddoriaeth
Technoleg cerdd
Uned 7 Cyflwyno dilyniannu cerddoriaeth
Uned 14 Cynhyrchu recordiad cerddoriaeth
Perfformio
Uned 5 Cyflwyno perfformio
Uned 11 Datblygu fel unawdydd neu Uned 14 Enseble cerddoriaeth
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GWEITHGAREDDAU AWYR AGORED – BTEC L1
Bydd manylion y cwrs yma yn gyhoeddus erbyn 15/3/19.
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Colofn B
HANES - TGAU
Mae’r cwrs Hanes yn cynnig amrediad eang o feysydd a thestunau astudiaeth.
Mae’n gwrs diddorol ac heriol i unrhyw hanesydd ifanc.
*Bydd y disgyblion yn sefyll un arholiad ar ddiwedd Blwyddyn 10.
Uned 1: 25%
Astudiaeth Manwl – Cymru a’r persbectif ehangach.
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru a Lloegr, 1930-1951.
Edrychir ar hanes Cymru a Lloegr yn sgil cwymp economaidd 1929. Astudir
effaith yr Ail Ryfel Byd ar y Ffrynt Cartref trwy edrych ar sgil effeithiau ailarfogi
a’r Blitz. Edrychwn yn fanwl ar rôl Winston Churchill fel arweinydd. Astudiwn
ddatblygiadau gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd wrth i Brydain adfer ei
sefyllfa ar ôl 1945. Bwrir golwg fanwl hefyd ar ddatblygiad rôl merched yn ystod
yr oes yma.
Arholiad: 1awr
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu’r themâu.
 Byddant yn canolbwyntio'n bennaf ar ddadansoddi a gwerthuso
ffynonellau a dehongliadau hanesyddol.
 Hefyd bydd cwestiynau'n profi’r cysyniadau hanesyddol.
Uned 2: 25%
Astudiaeth Manwl – Hanes yn canolbwyntio ar Ewrop / Y Byd.
UDA: Gwlad Gwahaniaethau 1910-1929.
Edrychir ar broblemau mewnfudo, crefydd, hil, trosedd a llygredd yn ystod y
cyfnod. Astudiwn hefyd bolisïau ffyniant economaidd a’r rhesymau am ddiwedd y
ffyniant. Bwrir golwg fanwl hefyd ar adloniant poblogaidd a rôl menywod.
Arholiad: 1awr
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu’r themâu.
 Byddant yn profi cysyniadau hanesyddol trefn a hefyd yn dadansoddi a
gwerthuso ffynonellau a dehongliadau hanesyddol.
Uned 3: 30%
Astudiaeth Thematig o bersbectif hanesyddol eang.
Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb tua 1500 hyd heddiw.
Y themâu a astudir yn y pwnc yma yw achosion a natur troseddu o gyfnod y
Tuduriaid hyd at heddiw. Rhoddir sylw i weithredu cyfraith a threfn ac atal
troseddu, ee wrth ffurfio’r heddlu yn y 19G a’r mathau gwahanol o garchardai yn
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ystod y cyfnod. Astudiwn hefyd beth oedd yr agweddau at gosbau a’r mathau o
gosbau. Yn olaf bydd ffocws ar leoliad hanesyddol o bwys yng nghyd-destun y
thema.
Arholiad: 1awr 15 munud
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu pob thema.
 Byddant yn canolbwyntio'n eang ar gysyniadau hanesyddol trefn gan
gynnwys parhad, newid, achos, canlyniad, arwyddocâd, tebygrwydd a
gwahaniaeth.
Uned 4: 20%
Gweithio fel Hanesydd - Asesiad di-arholiad.
Yn yr asesiad di- arholiad bydd gofyn cwblhau dwy dasg wahanol, y naill yn
canolbwyntio ar werthuso ffynonellau wrth greu naratif hanesyddol a'r llall yn
canolbwyntio ar ffurfio dehongliadau hanesyddol gwahanol am hanes.
Y themâu bydd:
 Nelson Mandela
 Dr Martin Luther King Jnr.
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GRAFFEG - TGAU
O fewn y cwrs Graffeg, cynigir cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu sgiliau mewn
amrywiaeth o feysydd creadigol gweledol megis Sgiliau traddodiadol Celf,
Dylunio 3D, Gwaith Graffeg Cyfrifiadurol, Cynllunio Logo, Hysbysebu a Hyrwyddi
ac Astudiaethau Beirniadol a Chyd-destunol.
CYNLLUN ASESU
Gwaith cwrs
Cynhyrchu portffolio o waith yn seiliedig ar dechnegau a dulliau gweithio y
meysydd uchod. Rhoddir arweiniad i’r disgyblion o ran y dewisiad o themâu,
gyda’r pwyslais arnynt hwythau i’w ddatblygu mewn modd sy’n adlewyrchu eu
diddordebau personol o fewn y maes yma.
Cynrychiola’r portffolio 60% o’r marc terfynol.
Aseiniad o dan reolaeth
Cyfle yw hwn i gynhyrchu gwaith
cyson a dwys yn seiliedig ar
ddelweddau, themâu neu
dasgau a osodwyd o fewn y
papur arholiad. Bydd y papur
arholiad yn cael ei osod yn ystod
mis Ionawr o flwyddyn 11. Rhaid
i’r disgyblion ddewis un aseiniad
yn unig a rhoi adroddiad clir o’u
bwriad. Bydd cyfnod paratoi
penodol ar gyfer cynhyrchu
tystiolaeth o ymchwil a datblygu
syniadau ac yna 10 awr o dan
oruchwyliaeth ar gyfer creu'r
darn terfynol. Rhaid dethol y
gwaith i gyd a’i gyflwyno gan y
myfyrwyr i’w safoni.
Cynrychiola’r Aseiniad o dan
reolaeth 40% o’r marc terfynol.
Bydd y myfyrwyr sy’n dilyn y
cwrs yma yn meithrin sgiliau
ymarferol ond hefyd yn datblygu
eu gallu i ymchwilio, datrys
problemau a gweithio yn annibynnol. Mae astudio Celf a Dylunio ar y lefel yma yn
rhoi rhagarweiniad ardderchog i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym
myd y celfyddydau neu lle mae delio gyda delweddau yn rhan bwysig o’r gwaith.
Mae disgyblion sydd wedi astudio'r pwnc yma wedi mynd ymlaen i lefel A Graffeg
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wedyn i astudio cwrs gradd yn y maes Graffeg, Pensaer, Hysbysebu, Dylunio
gemau cyfrifiadur , Dylunio gwefannau, Animeiddio ac unrhyw lwybr Dylunio.
Mae myfyrwyr hefyd wedi mynd ymlaen i weithio mewn swyddi Graffeg.

Ystafell Waith Graffeg

Enghreifftiau o waith Graffeg
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DAEARYDDIAETH - TGAU
Rhennir y cwrs i dair rhan sef:
Uned 1: Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
Uned 2: Materion Amgylcheddol a Datblygu
Uned 3: Ymholiadau gwaith maes
Uned 1: Tirweddau Ffisegol a Dynol Newidiol
 Tirweddau a Phrosesau Ffisegol Yn yr uned yma byddwn yn astudio
prosesau afonydd a’i heffaith ar bobl. Byddwn hefyd yn edrych ar y morlin.
 Cysylltiadau gwledig-trefol Bydd yr uned yn ffocysu ar aneddiadau o bob
math.
 Tirweddau a Pheryglon Tectonig Mewn byd lle mae gan beryglon tectonig y
gallu i greu dinistr ar raddfa enfawr byddwn yn dysgu am yr hyn sy’n gyfrifol
amdanynt eu heffeithiau a sut all pobl ymateb.
Uned 2: Materion Amgylcheddol a Datblygu
 Tywydd Hinsawdd ac Ecosystemau Byddwn yn dysgu yr hyn sydd yn gyrru
ein systemau tywydd a sut mae hyn yn effeithio ar ecosystemau byd-eang.
 Materion datblygu ac Adnoddau Mae datblygiad bellach yn cael ei ystyried
yn gontiniwm byd eang. Byddwn yn ystyried y gwahanol ffactorau sydd wedi
creu y patrwm yma a sut y gellid ei newid er gwell.
 Materion datblygu Cymdeithasol Bellach nid mesur syml economaidd yw
datblygiad. Mae ffactorau cymdeithasol bellach yn holl bwysig ac yn cynnwys
pethau fel hawliau menywod.
Bydd y disgyblion yn sefyll arholiad ar ddiwedd blwyddyn 11. Bydd yna ddau bapur
arholiad - gyda chwestiynau ymateb i ddata yn arwain at gwestiynau estynedig.
Gwaith Cwrs.
Bydd y disgyblion yn gwneud dau ddiwrnod o waith maes yn ystod blwyddyn 10 ac
yn creu portffolio. Yna yn ystod mis Rhagfyr blwyddyn 11 byddant yn ateb papur dan
amodau arholiad yn yr ysgol.
Canlyniad hyn yw cwrs diddorol, eangfrydig sydd yn codi ymwybyddiaeth y
disgyblion o faterion byd eang ac yn rhoi’r arfau a’r sgiliau i ddisgyblion barhau a’i
hastudiaethau academaidd i mewn i’r chweched dosbarth ac ymhellach i’r dyfodol.
Bydd yr adran yn gwneud defnydd helaeth o ‘Moodle’ ac yn annog disgyblion i’w
defnyddio er mwyn ychwanegu at eu gwybodaeth ddaearyddol ac felly cyfoeth eu
hatebion arholiad.
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TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU - TGAU
Cynlluniwyd y maes llafur i gwrdd â gofynion anghenion TGAU Technoleg Gwybodaeth.
Mae deunydd yn datblygu oblygiadau a chymwysiadau systemau gwybodaeth mewn
cymdeithas fodern. Mae'r maes llafur yn annog astudio ac ymchwilio Technoleg
Gwybodaeth mewn amryw o gyd-destunau. Yn y cyd-destunau hyn fe roir i'r disgyblion
gyfle i feithrin cymhwysedd, gallu a medrau beirniadol drwy greu, gweithredu, defnyddio
a gwerthuso amrywiaeth o Systemau Gwybodaeth.
Strwythur y Cwrs
Mae'r cwrs yn cynnwys gwaith ymarferol ac elfen theori. Er mwyn derbyn gradd TGAU,
rhaid astudio pob elfen.
Cynnwys y Cwrs
Uned 1 – Deall TGCh

Uned 2 – Datrys Problemau gyda TGCh

Arholiad ar ddealltwriaeth o DGCh yng
nghyd-destun y cartref a'r ysgol gan
gynnwys y meysydd canlynol:

Asesiad dan reolaeth 22.5 awr gan
ddefnyddio amrywiaeth o feddalwedd yn
cynnwys:

Data a gwybodaeth; Dilysu data a
Gwireddu (cyfrineiriau a ffurflenni
bwydo data ar-lein)

Lleoli/Trefnu Ffolderi a Ffeiliau
Chyfathrebu Gwybodaeth
 Creu Dogfen swmpus i gynnwys
lluniau, Graffeg ayyb

Adloniant cartref
 Teledu rhyngweithiol, Gemau,
Ffotograffiaeth, Cerddoriaeth

 Creu Cyflwyniad i gynnwys Sain a
Fideo

Systemau cyfathrebu'r cartref a
rhai personol

Modelu Cyfrifiadurol
 Creu Taenlen gan ddefnyddio
fformiwlâu cymhleth

 Technoleg Ddiwifr a Bluetooth,
Ffonau symudol, PDAs ayyb

Trin Gwybodaeth

Busnes cartref
 Siopa ar-lein, Archebu ar-lein ayyb

 Defnyddio Ffynonellau ar-lein (y
We)

Sefydliadau: Yr ysgol, y cartref, yr
amgylchedd

 Defnyddio Data-basau
 Defnyddio Systemau E-bost

TGCh a dysgu

Gwerthuso

Bod yn ddiogel
 Ar-lein, Materion iechyd, Deddf
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Uned 3. – TGCh mewn Sefydliadau

Uned 4. - Datrys Datrysiadau ThGCh
Amlgyfrwng (multimedia)

Arholiad ar DGCh mewn sefydliadau yng
nghyd-destun y busnes a diwydiant gan
gynnwys y meysydd canlynol:

Asesiad dan reolaeth 22.5 awr gan
ddefnyddio meddalwedd amlgyfrwng:

Data, gwybodaeth a gwybod

Ymchwiliad

 Amgodio, Dilysu a gwireddu data

Dylunio

Diwydiannau Amlgyfrwng

Templed a Mordwyaeth

 delweddu digidol, chreu
gwefannau, animeiddio ayyb.

Delweddau Graffigol
Animeiddio

Rhwydweithiau

Sain

 LANau WANau ayyb

Technegau Ychwanegol

Effeithiau Cymdeithasol ac
Amgylcheddol

 Effeithiau gwe/cyflwyniad, ffilm,
sain ac animeiddio.

Rhyngwynebau Defnyddiwr

Gwerthuso

 Llais, GUI, Biometreg ayyb
Sefydliadau
Diogelwch mewn Sefydliadau
Technoleg Newydd

Cynllun Asesu
Asesu dan Reolaeth (gwaith dosbarth) - (60%)
Prawf Rheoledig Uned 2, 22.5 awr, (30%)
Prawf Rheoledig Uned 4, 22.5 awr, (30%)
Arholiad Terfynol (40%)
Papur Uned 1, 1.5 awr, (20%)
Papur Uned 3, 1.5 awr, (20%)

Llwybr Dysgu
Mae Plasmawr yn cynnig cwrs Safon Uwch TGCh Cymhwysol. Gellir ei ddilyn
am flwyddyn neu ddwy, gan astudio 2 neu 4 uned.
Ym maes TGCh gwelir nifer o gyrsiau gradd mewn prifysgolion ym Mhrydain.
Mae’n bosibl cyfuno TGCh gyda mwy neu lai unrhyw gwrs arall ar ein cwricwlwm.

38

ASTUDIAETHAU CREFYDDOL - TGAU

Pleser yw cael cynnig cwrs cyfoes a chyffrous i ddisgyblion blwyddyn 10. Mae'r
cwrs yn addas i ddisgyblion sydd am ddeall materion moesegol a chrefyddol
cyfoes yn ogystal â datblygu eu sgiliau ymchwilio, meddwl a chyfathrebu. Dyma
ddewis sy'n gallu cyd-fynd â phynciau cyfoes megis Y Dyniaethau,
Cymdeithaseg a’r Cyfryngau 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.

Cwrs Blwyddyn 10
Uned 1 - Rhan A: Crefydd a Themâu Athronyddol
Yn ystod yr uned gyntaf edrychir ar gredoau ac arferion y grefydd Gristnogol a
Mwslimaidd. Bydd y dysgwyr yn derbyn cyfleoedd i ddatblygu dealltwriaeth o
gysyniadau, bywyd ac arferion crefyddol y ddwy grefydd.
Uned 1 - Rhan B: Bywyd a Marwolaeth / Daioni a Drygioni
Yn ystod ail ran yr uned bydd y dysgwyr yn codi ymwybyddiaeth o storïau creu’r
grefydd Gristnogol a Mwslimaidd. Byddent yn dysgu am darddiad a gwerth
bywyd dynol gan ganolbwyntio ar destunau cyfoes megis erthyliad ag
ewthanasia. Ar ddiwedd yr uned bydd y dysgwyr yn astudio materion ynghlwm a
daioni a drygioni megis y gosb eithaf, jihad a maddeuant.
Ar ddiwedd blwyddyn 10 bydd y disgyblion yn sefyll un arholiad allanol (50% o’u
marc terfynol).

Cwrs Blwyddyn 11
Uned 2 – Rhan A: Crefydd a Themâu Moesegol
Bydd yr uned hon yn cynnig cyfleoedd i’r dysgwyr dyfnhau eu dealltwriaeth o
gredoau ac arferion y grefydd Gristnogol a Mwslimaidd. Astudir themâu megis
mannau arbennig, bywyd ar ôl marwolaeth a dathliadau crefyddol.
Uned 2 – Rhan B (Thema 1): Materion Perthnasoedd
Bydd astudiaeth yr uned hon yn canolbwyntio ar faterion ynghylch perthnasoedd.
Yn ystod yr uned bydd y dysgwyr yn datblygu dealltwriaeth o berthynas teulu a
phriodas, rhyw a chydraddoldeb rhywiol.
Uned 2 – Rhan B (Thema 2): Materion Hawliau Dynol
Yn ystod yr uned olaf astudir unigolion ac astudiaethau achos yn ymwneud â
chyfiawnder cymdeithasol, gwahaniaethu hil a chyfoeth.
Ar ddiwedd blwyddyn 11 bydd y disgyblion yn sefyll un arholiad allanol (50% o’u
marc terfynol).
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GWASANAETHAU CYHOEDDUS - BTEC (L2)
Gwaith tîm a chyfathrebu yn y Sector Gyhoeddus
Cyflwyniad
Mae’r cwrs BTEC yn gwrs ymarferol sy’n berthnasol iawn i’r byd gwaith. Mae
myfyrwyr yn dysgu trwy gwblhau cyweithiau ac aseiniadau sy’n seiliedig ar
sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion byd gwaith go iawn.
Mae’r BTEC lefel 2 yn cyfateb i 2 TGAU gradd B. Mae’n paratoi myfyrwyr ar gyfer
ardal o gyflogaeth arbennig ac yn cynnig y cyfle i astudio pynciau galwedigaethol
uwchraddol neu/a chyrsiau Uwch Gyfrannol yng nghyd a’r Fagloriaeth Gymreig
yn y chweched dosbarth.
Nod ac Amcanion
Nod BTEC lefel 2 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yw cyflwyno’r sawl
gwasanaeth cyhoeddus i fyfyrwyr, eu galluogi i ddysgu sgiliau newydd, datblygu
ystod ehangach o allu a dysgu mwy ynglŷn a’i cymdeithas. Mae’r gwasanaethau
cyhoeddus yn cynnig ystod eang o yrfaoedd mewn gwasanaethau megis yr
heddlu, brigâd tan, ambiwlans, gwasanaethau cymdeithasol, llywodraeth leol a’r
lluoedd arfog. Nhw yw’r cyflogwyr mwyaf yn y wlad ac maent yn angenrheidiol ar
gyfer boddhad ein cymdeithas.
Strwythur y Cwrs
Mae’r cwrs yn cynnwys 3 uned; Dyma yw’r unedau bydd y disgyblion yn astudio:Sgiliau’r Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae’r uned yma yn galluogi’r myfyrwyr i
ddatblygu ystod eang o sgiliau tîm, sgiliau
proffesiynol a phersonol sy’n bwysig ar gyfer
yrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus. Datblygi’r
sgiliau tîm trwy gymryd rhan mewn cyfres o
weithgareddau ymarferol.
Sgiliau Alldeithiau
Mae’r uned yma yn helpu myfyrwyr deall
gofynion alldeithiau ar gyfer y Gwasanaethau
Cyhoeddus. Mae’n gyfle gwych i gysylltu
gyda’r wobr Dug Caeredin Efydd yn ogystal.
Mi fydd angen i’r disgyblion ddatblygu sgiliau a
fydd yn eu caniatáu i gwblhau alldaith 2
ddiwrnod gan wersylla noson mewn pabell.
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Gweithgareddau Awyr Agored a sgiliau map a chwmpawd a’r
Gwasanaethau Cyhoeddus
Cyflwynir ystod eang o weithgareddau awyr agored i’r disgyblion gyda’r cyfle i
fynychu cwrs gweithgareddau awyr agored preswyl. Cynigir cyfle hefyd i gwblhau
Gwobr Dug Caeredin fel rhan
o’r uned yma.
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Tystysgrif Lefel 1 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
Cyflwyniad
Mae’r cwrs BTEC Lefel 1 yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yn gwrs ymarferol iawn sydd
yn cael ei asesu drwy gyfres o aseiniadau ymarferol a ysgrifenedig. Mae’n gyflwyniad
gwych i ddisgyblion i’r sgiliau cyffredinol sydd angen ar gyfer gyrfa o fewn y
Gwasanaethau Cyhoeddus.
Mae’r cwrs yn cyfateb i 1 gradd D yn TGAU ac yn cael ei astudio ar draws 2 flynedd.
Nod ac Amcanion
Nod y cwrs yma yw cyflwyno profiadau a sgiliau sylfaenol a fydd yn rhoi blas i’r
disgyblion o waith y Gwasanaethau Cyhoeddus megis yr Heddlu, Frigâd Dan ac Achub,
Y Lluoedd Arfog a Parafeddygon.
Strwythur y Cwrs
Mae’r cwrs yn cynnwys 4 uned; Dyma yw’r unedau bydd y disgyblion yn astudio:Sgiliau’r Gwasanaethau Cyhoeddus
Cyflwyniad i’r sgiliau cyffredinol sydd angen megis
cyfathrebu a gwaith tîm er mwyn gweithio o fewn y
Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyffredinol.

Cyflwyniad i Alldeithiau
Mi fydd angen i’r disgyblion ddysgu sgiliau er mwyn cwblhau a gwerthuso alldaith 2
ddiwrnod o hyd gan wersylla 1 noson. Mae modd i’r uned yma gyfrannu at y wobr Dug
Caeredin Efydd.
Cyflwyniad i waith Map
Yn yr uned yma mi fydd y disgyblion yn derbyn hyfforddiant sylfaenol am waith map gan
ddeall ei bwysigrwydd i’r Gwasanaethau Cyhoeddus. Mi fydd angen iddynt ddefnyddio
ei sgiliau mewn asesiad ymarferol er mwyn arwain llwybr cerdded o’i dewis.
Gwaith Tîm yn y Gwasanaethau Cyhoeddus
Mae gwaith tîm yn allweddol bwysig er mwyn sicrhau perfformiad effeithiol o fewn
unrhyw weithle. Yn yr uned yma mi fydd y disgyblion yn dysgu pwysigrwydd gwaith tîm
a sut mae timoedd yn datblygu. Mi fydd cyfle gan y disgyblion i gwblhau cyfres o0
weithgareddau ymarferol yn ystod yr uned yma drwy fynychu cwrs Addysg Awyr Agored
yng Nghanolfan y Bannau Storey Arms.
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BTEC Lefel 2 - Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Cyflwyniad
Mae’r cwrs BTEC yn gwrs ymarferol sy’n berthnasol iawn i’r byd gwaith. Mae
myfyrwyr yn dysgu trwy gwblhau cyweithiau ac aseiniadau sy’n seiliedig ar
sefyllfaoedd, gweithgareddau a gofynion byd gwaith go iawn.
Mae’r tystysgrif BTEC lefel 2 yma yn cyfateb i 1 TGAU gradd A*-C
Mae’r meini prawf yn amrywio rhwng Lwyddiant, Clod ac Anrhydedd.
Asesu - 1 arholiad gwerth 25% o’r gradd terfynol ar gyfer Uned 1.
Cyfres o aseiniadau yn gyson trwy’r cwrs ar gyfer Uned 2, 3 a 4.

Unedau
Uned 1: Datblygiad Rhychwant Oes Dynol
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i chi archwilio sut rydym ni’n tyfu
ac yn datblygu ar hyd ein bywydau, ac i ymchwilio i’r ffactorau sy’n effeithio ar y
twf a’r datblygiad yma.
Byddwch yn mynd ymlaen i ystyried y berthynas rhwng y ffactorau hynny.
Mae pedair agwedd wahanol ar dwf a datblygiad dynol, a’r enwau a roddir arnynt
fel arfer yw datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Mae
perthynas agos rhwng y pedair agwedd a’i gilydd, a gall newid mewn un effeithio
ar rai, neu’r cyfan, o’r meysydd eraill.
A. Ymchwilio cyfnodau bywyd yr unigolion.
B. Edrych ar twf a datblygiad yr unigolion ar wahanol adegau.
C. Ymchwilio’r ffactorau sy’n effeithio ar ddatblygiad yr unigolyn.
Uned 2: Gwerthoedd Iechyd a Gofal
Mae’r gwerthoedd gofal hyn yn berthnasol i holl feysydd gwaith iechyd a gofal
cymdeithasol. Yn yr uned hon byddwch yn dod i ddeall sut caiff y gwerthoedd
gofal hyn eu cymhwyso mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, a’u
pwysigrwydd i’r rhai sydd am weithio yn y sector. Byddwch yn cymhwyso’r
gwerthoedd hyn yn ymarferol.
A

Archwilio’r gwerthoedd gofal sy’n sail i arfer cyfredol ym maes
iechyd a gofal cymdeithasol.
e.e.
parch, urddas, cyfrinachedd, lles,
diogelu, amddiffyn,
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B

Ymchwilio i ffyrdd o rymuso unigolion
sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd
a gofal cymdeithasol

Uned 3: Cyfathrebu Effeithiol
Bydd yr uned hon yn rhoi cyfle i chi ymchwilio i’r gwahanol ddulliau cyfathrebu a
sut maen nhw’n cael eu defnyddio’n effeithiol ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol.
Byddwch chi’n edrych ar bwysigrwydd defnyddio lleferydd clir,
iaith y corff sy’n dangos eich bod chi eisiau helpu pobl, a sgiliau
gwrando gweithredol sy’n dangos bod gennych ddiddordeb yn yr
hyn mae pobl yn ei ddweud. Bydd yr uned hon hefyd yn darparu
gwybodaeth am ddulliau cyfathrebu amgen, fel Braille, Iaith
Arwyddion Prydain a Makaton.
A
B
C

Ymchwilio dulliau cyfathrebu geiriol a di-eiriau
Edrych ar yr hyn sydd yn rhwystro cyfathrebu effeithiol
Cyfathrebu’n effeithiol

Uned 4: Effaith Maeth ar Iechyd a Llesiant
Yn yr uned hon, byddwch yn archwilio anghenion maethol unigolion ar wahanol
gyfnodau yn eu bywydau. Byddwch hefyd yn dysgu mwy am y deietau penodol y
mae eu hangen ar rai unigolion, er enghraifft os bydd ganddynt alergeddau neu
anghenion deietegol eraill arbennig.
A

Archwilio effeithiau deiet cytbwys ac anghytbwys ar iechyd a
llesiant unigolion.

B

Deall anghenion maeth penodol unigolion a’r dewisiadau y
maen nhw’n eu ffafrio e.e. crefydd, salwch,
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Colofn C
FFRANGEG - TGAU

Ydych chi’n hoffi trafod, dadlau a sgwrsio? Ydych chi’n hoffi dysgu am wledydd a
diwylliannau eraill a datblygu sgiliau bydd gyda chi drwy gydol eich oes, beth bynnag eich
gyrfa? Ydych chi’n chwilio am gwrs sydd yn rhoi her ac sydd yn ddeniadol iawn i
brifysgolion a chyflogwyr? Mae astudio Ffrangeg TGAU yn cyflawni’r rhain i gyd, a llawer
mwy.
Uned 1: Siarad 25%
Prawf llafar: 7–9 munud (haen Sylfaenol) / 10-12 munud (haen Uwch)
Tasgau:
Chwarae rôl /Trafodaeth am lun ar gerdyn / Sgwrs
Uned 2: Gwrando 25%
Arholiad ysgrifenedig: 35 munud (haen Sylfaenol) / 45 munud (haen Uwch)
Tasgau gwrando a deall gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig
Uned 3: Darllen 25%
Arholiad ysgrifenedig:1 awr (haen Sylfaenol) /1 awr 15 munud (haen Uwch)
Tasgau darllen amrywiol, yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Ffrangeg i'r
Gymraeg/Saesneg
Uned 4: Ysgrifennu 25%
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud (haen Sylfaenol) /1 awr 30 munud (haen
Uwch)
Tasgau ysgrifennu yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Gymraeg/Saesneg i'r
Ffrangeg
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Hunaniaeth a
diwylliant
Diwylliannau ieuenctid
 Hunan a
Pherthnasoedd
 Technoleg a
chyfryngau
cymdeithasol
Ffordd o Fyw
 Iechyd a
Ffitrwydd
Corfforol
 Adloniant a
hamdden
Arferion a
Thraddodiadau
 Bwyd a diod
 Gwyliau a
dathliadau

Cymru a'r Byd –
meysydd o ddiddordeb
Cartref a'r Ardal Leol
 Ardaloedd lleol o
ddiddordeb
 Trafnidiaeth

Cyflogaeth ac astudiaeth
gyfredol a'r dyfodol
Astudiaeth Cyfredol
 Bywyd ysgol/coleg
 Astudiaethau
ysgol/coleg

Ffrainc a gwledydd lle
Byd Gwaith
mae Ffrangeg yn cael ei
 Profiad Gwaith a swyddi
siarad
rhan amser
 Nodweddion lleol a
 Sgiliau a rhinweddau
rhanbarthol
personol
 Gwyliau a
thwristiaeth
Swyddi a Chynlluniau'r
Dyfodol
Cynaliadwyedd Byd Gwneud cais am
eang
waith/astudiaeth
 Amgylchedd
 Cynlluniau gyrfa
 Materion
cymdeithasol

Mae siarad un iaith yn eich gosod ar
goridor bywyd. Mae ddwy iaith yn agor
bob drws ar hyd y ffordd.
Frank Smith

CELF & DYLUNIO - TGAU
O fewn y cwrs Celf a Dylunio cynigir cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu sgiliau
mewn amrywiaeth o feysydd creadigol gweledol megis Celfyddyd Gain,
Tecstilau, Dylunio Graffig, Dylunio 3D, Ffotograffiaeth ac Astudiaethau Beirniadol
a Chyd-destunol.
CYNLLUN ASESU
Gwaith cwrs
Cynhyrchu portffolio o waith yn seiliedig ar dechnegau a dulliau gweithio y
meysydd uchod. Rhoddir arweiniad i’r disgyblion o ran datblygiad themâu, gyda’r
pwyslais arnynt hwythau i’w ddatblygu mewn modd sy’n adlewyrchu eu
diddordebau personol o fewn y maes yma.
48

Cynrhychiola’r portffolio 60% o’r marc terfynol.
Aseiniad o dan reolaeth
Cyfle yw hwn i gynhyrchu gwaith cyson a dwys yn seiliedig ar ddelweddau,
themau neu dasgau â osodwyd o fewn y papur arholiad. Bydd y papur arholiad
yn cael ei osod yn ystod mis Ionawr o flwyddyn 11. Rhaid i’r disgyblion ddewis un
aseiniad yn unig a rhoi adroddiad clir o’u bwriad. Bydd cyfnod paratoi penodol ar
gyfer cynhyrchu tystiolaeth o ymchwil a datblygu syniadau ac yna 10 awr o dan
oruchwyliaeth ar gyfer creu y darn terfynol. Rhaid dethol y gwaith i gyd a’i
gyflwyno gan y disgybl i’w safoni.
Cynrychiola’r Aseiniad o dan reolaeth 40% o’r marc terfynol.
Bydd y disgyblion sy’n dilyn y cwrs yma yn meithrin sgiliau ymarferol ond hefyd
yn datblygu eu gallu i ymchwilio, datrys problemau a gweithio yn annibynnol. Mae
astudio Celf a Dylunio ar y lefel yma yn rhoi rhagarweiniad ardderchog i unrhyw
un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym myd y celfyddydau neu lle mae delio gyda
delweddau yn ran bwysig o’r gwaith. Mae disgyblion sydd wedi astudio y pwnc
yma yn y gorffennol wedi mynd ymlaen i weithio mewn swyddi amrywiol e.e.
mewn orielau celf, fel pensaerniwyr a dylunwyr ceir, ym myd ffasiwn, cynhyrchu
propiau a gwisgoedd ar gyfer y theatr, ffilm a theledu ac fel animeiddwyr.

LLETYGARWCH AC ARLWYO – TGAU
Amcanion:
Dyma’r dewis i chi os oes gennych chi ddiddordeb mewn paratoi, cyflwyno a
gweini bwyd i safon uchel. Yn ogystal ag estyn eich gallu mewn Technoleg Bwyd
fe ddysgwch am bob agwedd o’r Diwydiant Arlwyo a Lletygarwch fel diet,
maetheg, hylendid a swyddi o fewn y diwydiant. Mae’r wobr CBAC Lefel 1/2
mewn Lletygarwch ac Arlwyo wedi ei gynllunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion
a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a’r posibilrwydd y gall
ei gynnig iddynt ar gyfer eu gyrfaoedd neu astudiaeth bellach. Mae’n fwyaf addas
fel sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach. Byddai hyn yn rhoi i ddysgwyr y cyfle i
49

ddatblygu ystod o sgiliau arbenigol a chyffredinol a fyddai’n cefnogi eu dilyniant i
gyflogaeth. Gall cyflogaeth mewn lletygarwch ac arlwyo yn amrywio o staff
gweini, derbynyddion a chynorthwywyr arlwyo i gogyddion, rheolwyr gwestai a
bar a thechnolegwyr bwyd sy’n gweithio i gadwyni archfarchnadoedd. Mae pob
un o’r rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant naill ai drwy
brentisiaethau neu addysg bellach ac uwch.
Manylion y Cwrs
Rhennir cynnwys y cwrs yn ddau faes gorfodol o astudiaeth:
Uned 1 - Y Diwydiant Lletygarwch ac Arlwyo – Bwyd a Diod
• Rolau swydd, cyfleoedd gwaith a hyfforddiant perthnasol
• Iechyd, diogelwch a hylendid
• Paratoi bwyd, coginio a chyflwyno
• Maetheg a chynllunio bwydlenni
• Costio a Rheoli cyfran
• Offer Arbennigol
• Cyfathrebu a chadw cofnod
• Ystyriaethau amgylcheddol
Uned 2 - Y diwydaint Lletygarwch ac Arlwyo ar waith
Sgiliau arlwyo a choginio ymarferol sy’n gysylltiedig â pharatoi a gweini bwyd.
Asesu
Papur theori ar lein 90 munud o hyd, i’w sefyll ar ddiwedd y cwrs (40% o’r
marciau). Fe fydd y papur yn cynnwys yr holl wybodaeth o Uned 1 a 2.
Asesiad o waith ymarferol o dan rheolaeth (60% o’r marciau).
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CYMDEITHASEG - TGAU
Fe fydd y cwrs yma yn ysbrydoli disgyblion a’u hannog i ystyried eu
profiadau personol o fewn y byd ehangach. Bydd disgyblion yn edrych ar
yr effaith caiff diwylliant a threfn gymdeithasol ar fywydau unigolion.
Cwrs TGAU llwyddiannus iawn sy’n gynyddol boblogaidd yn yr ysgol. Mae
Cymdeithaseg yn gwrs dwy flynedd wedi’i rannu i ddwy gydran. Bydd dysgwyr yn
astudio amrywiol ffurfiau’r gymdeithas ddynol ac effaith yr rhain ar ddiwylliant,
mudiadau cymdeithasol a bywydau unigolion. Bydd dysgwyr yn datblygu’r sgil i
ddeall perthnasoedd rhwng unigolion, grwpiau, sefydliadau a chymdeithasau.
Cymhwyster llinol ydyw felly bydd y disgyblion yn sefyll eu harholiadau ar
ddiwedd y ddwy flynedd. Mi fydd dau bapur arholiad, 1 awr a 45 munud, ar
ddiwedd blwyddyn 11. Bellach, bydd y graddau ar raddfa 1 i 9 fel sydd yn Lloegr,
gyda 9 fel y gradd uchaf.

Yn y gydran hon, bydd y dysgwyr yn
ystyried sut mae bodau dynol yn
caffael eu diwylliant a sut caiff
diwylliant ei drosglwyddo o
genhedlaeth i genhedlaeth. Bydd y
thema hon yn parhau gyda astudiaeth
manwl o ddau gyfrwng cymdeithasoli
sef y teulu ac addysg. Bydd hyn yn
darparu’r dysgwyr gyda dealltwriaeth
ddyfnach o’r gymdeithas.

Cydran 1: Deall Prosesau Cymdeithasol
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
50% o’r cymhwyster
Mae’r gydran hon yn ymdrin a’r themâu
canlynol:
 Trosglwyddiad diwylliannol
 Teuluoedd
 Addysg
 Dulliau ymchwil

Yn y gydran hon, bydd y dysgwyr yn
cynyddu eu hymwybyddiaeth o’r
gymdeithas trwy archwilio strwythurau
cymdeithasol a’u heffaith ar
ymddygiad dynol. Bydd dysgwyr hefyd
yn datblygu dealltwriaeth o
anghydraddoldeb ac yn archwilio
damcaniaethau amrywiol. Bydd y
thema hon yn parhau gyda astudiaeth
manwl o drosedd a gwyredd.

Cydran 2: Deall Strwythurau Cymdeithasol
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
50% o’r cymhwyster
Mae’r gydran hon yn ymdrin a’r themâu canlynol:
 Gwahaniaethiad a strwythur cymdeithasol
 Trosedd a Gwyredd
 Dulliau ymchwil
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HANES - TGAU
Mae’r cwrs Hanes yn cynnig amrediad eang o feysydd a thestunau astudiaeth.
Mae’n gwrs diddorol ac heriol i unrhyw hanesydd ifanc.
*Bydd y disgyblion yn sefyll un arholiad ar ddiwedd Blwyddyn 10.
Uned 1: 25%
Astudiaeth Manwl – Cymru a’r persbectif ehangach.
Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng Nghymru a Lloegr, 1930-1951.
Edrychir ar hanes Cymru a Lloegr yn sgil cwymp economaidd 1929. Astudir effaith
yr Ail Ryfel Byd ar y Ffrynt Cartref trwy edrych ar sgil effeithiau ailarfogi a’r Blitz.
Edrychwn yn fanwl ar rôl Winston Churchill fel arweinydd. Astudiwn ddatblygiadau
gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd wrth i Brydain adfer ei sefyllfa ar ôl 1945.
Bwrir golwg fanwl hefyd ar ddatblygiad rôl merched yn ystod yr oes yma.
Arholiad: 1awr
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu’r themâu.
 Byddant yn canolbwyntio'n bennaf ar ddadansoddi a gwerthuso ffynonellau
a dehongliadau hanesyddol.
 Hefyd bydd cwestiynau'n profi’r cysyniadau hanesyddol.
Uned 2: 25%
Astudiaeth Manwl – Hanes yn canolbwyntio ar Ewrop / Y Byd.
UDA: Gwlad Gwahaniaethau 1910-1929.
Edrychir ar broblemau mewnfudo, crefydd, hil, trosedd a llygredd yn ystod y cyfnod.
Astudiwn hefyd bolisïau ffyniant economaidd a’r rhesymau am ddiwedd y ffyniant.
Bwrir golwg fanwl hefyd ar adloniant poblogaidd a rôl menywod.
Arholiad: 1awr
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu’r themâu.
 Byddant yn profi cysyniadau hanesyddol trefn a hefyd yn dadansoddi a
gwerthuso ffynonellau a dehongliadau hanesyddol.
Uned 3: 30%
Astudiaeth Thematig o bersbectif hanesyddol eang.
Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb tua 1500 hyd heddiw.
Y themâu a astudir yn y pwnc yma yw achosion a natur troseddu o gyfnod y
Tuduriaid hyd at heddiw. Rhoddir sylw i weithredu cyfraith a threfn ac atal
troseddu, ee wrth ffurfio’r heddlu yn y 19G a’r mathau gwahanol o garchardai yn
ystod y cyfnod. Astudiwn hefyd beth oedd yr agweddau at gosbau a’r mathau o
gosbau. Yn olaf bydd ffocws ar leoliad hanesyddol o bwys yng nghyd-destun y
thema.
Arholiad: 1awr 15 munud
 Bydd cwestiynau gorfodol yn asesu pob thema.
 Byddant yn canolbwyntio'n eang ar gysyniadau hanesyddol trefn gan
gynnwys parhad, newid, achos, canlyniad, arwyddocâd, tebygrwydd a
gwahaniaeth.
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Uned 4: 20%
Gweithio fel Hanesydd - Asesiad di-arholiad.
Yn yr asesiad di- arholiad bydd gofyn cwblhau dwy dasg wahanol, y naill yn
canolbwyntio ar werthuso ffynonellau wrth greu naratif hanesyddol a'r llall yn
canolbwyntio ar ffurfio dehongliadau hanesyddol gwahanol am hanes.
Y themâu bydd:
 Nelson Mandela
 Dr Martin Luther King Jnr.

ADDYSG GORFFOROL - TGAU
CRYNODEB O’R ASESU
Uned 1: Cyflwyniad i Addysg Gorfforol
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 50% o’r cymhwyster
Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y
cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau clyweled a ffynonellau eraill.
Uned 2: Y cyfranogwr gweithredol mewn Addysg Gorfforol
Asesu di-arholiad - 50% o’r cymhwyster
Asesir dysgwyr mewn tri gweithgaredd gwahanol yn rôl perfformiwr mewn o leiaf
un gamp ar gyfer unigolyn, un gamp ar gyfer tîm ac un arall.
CYNNWYS Y PWNC
Mae cynnwys y pwnc yn canolbwyntio ar bum maes allweddol:
1. Iechyd, ymarfer (training) ac ymarfer corff (exercise)
2. Ffisioleg ymarfer corff (exercise)
3. Dadansoddi symud
4. Seicoleg chwaraeon a gweithgaredd corfforol
5. Materion diwylliannol gymdeithasol mewn chwaraeon a gweithgaredd
corfforol.
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CHWARAEON A HAMDDEN GORFFOROL
BTEC L1
Pam astudio’r cwrs BTEC Chwaraeon a hamdden lefel 1?
Bwriad y cwrs Chwaraeon a Hamdden lefel 1 yw cynnig cyfleodd heriol ac
ymarferol i ddisgyblion yr ysgol i ymestyn ei gallu perfformio / dadansoddi a’i
hymwybyddiaeth o swyddi yn y maes. Drwy ymuno a’r adran mi fydd y
disgyblion yn derbyn y cyfle i ddatblygu ei gwybodaeth, rhinweddau a’i sgiliau
allweddol a fydd yn tanlinellu ei datblygiad academaidd a personol er mwyn ei
galluogi i ddewis llwybr gyrfa glir, boed yn addysg bellach neu swydd yn y
dyfodol.

Beth fyddaf yn astudio?
Mae’r cwrs BTEC Tystysgrif yn gwrs lefel 1 sy’n cyfateb i un TGAU D i G. Mae’n
orfodol i bob unigolyn astudio pedwar uned graidd i gwblhau’r wobr.
BTEC Lefel 1
Chwaraeon a Hamdden
Uned 4 - Cymryd rhan mewn
Chwaraeon
Uned 11: Cymryd rhan mewn
Ymarfer Corff a Ffitrwydd
Uned 12: Sut mae’r Corff yn
Gweithio
Uned 13: Cynllunio eu Rhaglen
Ffitrwydd eu Hunain

Mi fyddaf yn astudio drwy ddilyn cwrs ymarferol
a heriol a fydd yn datblygu agweddau
gwahanol o ffitrwydd, iechyd a dealltwriaeth
personol.
Nid oes arholiad i’r pwnc yma ond mae
angen cynhyrchu portffolio o waith cwrs
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Beth Fyddaf yn eu hastudio?
Uned 4: Cymryd Rhan mewn Chwaraeon
1. Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon tîm
2. Gallu cymryd rhan mewn chwaraeon i unigolyn
3. Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Uned 11: Cymryd rhan mewn Ymarfer Corff a Ffitrwydd
1. Gwybod am wahanol weithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
2. Gwybod sut i gymryd rhan yn ddiogel mewn ymarfer corff a ffitrwydd
3. Gallu arddangos sgiliau gwaith drwy gymryd rhan mewn
gweithgareddau ymarfer corff a ffitrwydd
4. Gallu adolygu eu perfformiad eu hunain
Uned 12: Sut mae’r Corff yn Gweithio
1. Gwybod swyddogaethau’r system ysgerbydol a’r system gyhyrol
2. Gwybod swyddogaethau’r systemau cardio-resbiradol
3. Gwybod gofynion diet iach
Uned 13: Cynllunio eu Rhaglen Ffitrwydd eu Hunain
1. Gwybod elfennau ffitrwydd corfforol
2. Gallu asesu eu lefel ffitrwydd eu hunain
3. Gallu cynllunio a defnyddio eu rhaglen ffitrwydd eu hunain
4. Gwybod sut i orchfygu rhwystrau all effeithio ar gyflawni amcanion
ffitrwydd
5. Gallu adolygu eu rhaglen ffitrwydd eu hunain

Cyfleoedd:
Dysgu drwy wneud
Sgiliau Allweddol
Gwobr Dug Caeredin (Efydd ac Arian)
Teithiau Preswyl
Ceufad a Chanŵio yng Nghanolfan Dwr Gwyn Caerdydd
Nifer o Chwaraeon Gwahanol

Beth mae’r cwrs yn cynnig i mi?
Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn modd ymarferol.
Mi fydd hyn yn sylfaen da i ddatblygu yn y dyfodol i’r gweithle neu i addysg bellach megis y
chweched dosbarth. Mae’r cwrs yn arwain 55
at gyrsiau megis BTEC lefel 2 Chwaraeon Awyr
Agored. Cryfder yr adran yw ein perthynas a chysylltiadau y tu allan i’r ysgol. Drwy ymuno
a ni yn yr adran alwedigaethol mi fyddwn yn agor eich gorwelion i swyddi posib yn y maes.

