
 

Blwyddyn 12 
 

 

 

 

 

 Perfformiad 6 – 8 munud o hyd  

 Rhaid perfformio un darn fel unawdydd a rhaid i’r darn gyfleu nodweddion cerddorol un maes astudio  

 Gellir perfformio darnau eraill naill ai fel unawdydd neu fel rhan o ensemble  

 Rhaid cyrraedd safon gradd 5 neu uwch ar offeryn/llais 

 Arholiad allanol yw hwn, a fydd yn cael ei gynnal rhwng mis Chwefror a mis Mawrth ym Mlwyddyn 12. 

 

 

 

 Dau ddarn; un yn ymateb i friff gosod a’r ail yn gyfansoddiad rhydd o’ch dewis chi  

 Defnyddio meddalwedd digidol i greu cyfansoddiad dilys ar gyfer gwahanol gyfuniadau o offerynnau 

 Mae’r gwaith cyfansoddi yn cwblhau eich asesiad dan reolaeth a rhaid ei gyflwyno ar ddiwedd mis 

Ebrill.  

 

 

 

 Dadansoddi Symffoni ‘Drum Roll’ Haydn  

 Astudio Traddodiad Clasurol y Gorllewin 

 Astudio Cerddoriaeth Roc a Phop/Theatr Gerdd/Jazz  

 Bydd yr asesiad hwn yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf, ym mis Mai fel arfer, ym Mlwyddyn 12.  

 

 

Perfformio 12%: 

Cyfansoddi 12%: 

Arfarnu 16%: 



 

Blwyddyn 13 

Ym Mlwyddyn 13, cewch ddewis arbenigo naill ai mewn perfformio neu 

gyfansoddi, yn dibynnu beth yw eich cryfder. Adlewyrchir hyn yn y 

canrannau uwch isod:  

 

 

 

 Perfformiad 6-8 neu 10-12 munud o hyd  

 Rhaid perfformio un darn fel unawdydd a rhaid i’r darn gyfleu nodweddion cerddorol un maes astudio  

 Gellir perfformio’r darnau eraill naill ai fel unawdydd neu fel rhan o ensemble  

 Rhaid cyrraedd safon gradd 6 neu uwch ar offeryn/llais  

 Arholiad allanol yw hwn, a fydd yn cael ei gynnal rhwng mis Chwefror a mis Mawrth ym Mlwyddyn 13. 

 

 

 

 Dau neu dri darn; un/dau ddarn yn ymateb i friff gosod ac un cyfansoddiad rhydd  

 Defnyddio meddalwedd digidol i greu cyfansoddiad dilys ar gyfer gwahanol gyfuniadau o 

offerynnau  

 Mae’r gwaith cyfansoddi yn cwblhau eich asesiad dan reolaeth a rhaid ei gyflwyno ar ddiwedd 

mis Ebrill.  

 

 

 

 Dadansoddi Symffoni Rhif 1 Brahms  

 Dadansoddi Argraffiadaeth neu Gerddoriaeth Siambr yng Nghymru yn yr Ugeinfed Ganrif  

 Astudio Traddodiad Clasurol y Gorllewin a datblygiad y Symffoni  

 Astudio cerddoriaeth Roc a Phop/Theatr Gerdd/Jazz  

 Bydd yr asesiad hwn yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf, ym mis Mehefin fel arfer, ym 

Mlwyddyn 13.  

Perfformio 14% neu 22%: 

Cyfansoddi 14% neu 22%: 

Arfarnu 24%: 


