
Hanes 

'Pam astudio hanes?  

Byddwch yn dysgu sgiliau y gallwch eu defnyddio mewn 

amrywiaeth eang o yrfaoedd  

 
Dyma rai enghreifftiau:  Newyddiaduraeth, y Gyfraith, Gwleidyddiaeth, 

Addysg, Pensaernïaeth, Rheoli Busnes, Marchnata, Hysbysebu, Economeg, 

y Byd Academaidd, Yswiriant, Ymchwil Cymdeithasol, Archeoleg a 

Churaduriaeth (amgueddfeydd, orielau, archifau a llyfrgelloedd) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth fyddaf yn ei astudio?  

UNED 1: EWROP MEWN OES O WRTHDARO A CHYDWEITHREDU tua 1890-1991 

Byddwch yn astudio:  

 Y newidiadau i’r gydberthynas ryngwladol rhwng 1890-1939 

 Y newidiadau yn yr Eidal rhwng 1918-1945 

 Y newidiadau yn yr Almaen rhwng 1918-1945 

 Y newid yn y gydberthynas yn Ewrop rhwng 1945 a 1991 

UNED 2 a 4: DIWYGIO A PHROTEST YNG NGHYMRU A LLOEGR tua 1783-1848 

Byddwch yn astudio:  

 Effaith diwygiadau a phrotestiadau megis Deddf Ddiwygio Fawr 1932 a Therfysgoedd Rebeca  

UNED 3: CANRIF YR AMERICANWYR 1890 - 1990 

Byddwch yn astudio:  

 Brwydro dros Hawliau Sifil rhwng 1890 a 1990 

 Y camau a gymerwyd gan America i ffurfio pŵer mawr rhwng 1890-1990 

UNED 5: ASESIAD DI- ARHOLIAD 

A oedd Neville Chamberlain yn ddyn euog oherwydd ei bolisi dyhuddo tuag at yr Almaen 1937-39?   

 

 



Pa sgiliau a rhinweddau fyddaf yn eu datblygu?  

• sgiliau cyfathrebu, yn enwedig trwy drafodaethau dosbarth ac atebion ysgrifenedig • sgiliau 

dehongli a deall ffynonellau • ymchwil, dethol a chymryd nodiadau i gaffel gwybodaeth berthnasol • 

y gallu i wrando, deall a chanolbwyntio ar ystyr cwestiynau a threfnu gwybodaeth • sgiliau 

dadansoddol, fel bod dadleuon yn cael eu cefnogi’n dda • sgiliau astudio o dan oruchwyliaeth a heb 

oruchwyliaeth, gan ddilyn canllawiau cryno • y gallu i ddysgu gwybodaeth ffeithiol fanwl 

 

        
 

Sut fyddaf yn dysgu?  

Byddwch yn dysgu trwy ddarllen, ysgrifennu, trafod, gwrando, dadansoddi ac ysgrifennu. Mae gan yr 

Adran Hanes ystod eang o ddeunyddiau fideo i gefnogi’r fanyleb hon, ac mae’n defnyddio Technoleg 

Gwybodaeth i ddatblygu gwybodaeth y myfyrwyr.  

 

Sut fyddaf yn cael fy asesu?  

Uned 1: Arholiad (20%) 1 awr 30 munud 

Uned 2: Arholiad (20%) 1 awr 45 munud 

Uned 3: Arholiad (20%) 1 awr 45 munud 

Uned 4: Arholiad (20%) 1 awr 45 munud   

Bydd y pedwar arholiad yn asesu gwybodaeth trwy gwestiynau traethawd a gwerthuso ffynonellau  

Uned 5: Asesiad Di-arholiad (20%)   
 

 


