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Mae’n bwysig bod
myfyrwyr yn dewis
y pynciau cywir o
blith y dewisiadau a
gynigir.
Gobeithiwn y bydd
y llyfryn hwn yn
eich cynorthwyo chi
a’ch mab/merch yn
y broses gwneud
penderfyniadau.
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Croeso

Annwyl Rieni Disgyblion Blwyddyn 9
Yn fuan iawn bydd gofyn i’ch plentyn ddewis y pynciau opsiwn y mae’n
dymuno eu hastudio ym Mlynyddoedd 10 ac 11. Mae’r dewisiadau hyn yn
bwysig a gofynnwn i chi gymryd amser i drafod yr opsiynau gyda’ch plentyn er
mwyn sicrhau ei fod yn gwneud penderfyniadau cytbwys.
Byddwn, wrth gwrs, yn rhoi cyngor ac arweiniad yn yr ysgol i’w helpu i benderfynu. Mae’r
llyfryn hwn yn rhoi trosolwg o bob pwnc a gynigir ynghyd â manylion y trefniadau asesu.
Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddweud nad yw’n hanfodol i’ch plentyn fod wedi dewis
llwybr gyrfa mor fuan â hyn yn eu haddysg. Os nad oes ganddynt lwybr gyrfa mewn
golwg, yna derbynnir yn gyffredinol y dylent ddewis pynciau sydd o ddiddordeb iddynt ond
sydd hefyd yn cadw eu hopsiynau’n agored. Mae’n werth nodi mai’r gofynion mynediad
safonol ar gyfer cyrsiau Lefel 3 neu Safon Uwch yw 5 gradd A* - C, gan gynnwys
Mathemateg a Saesneg/Cymraeg, ond i arbenigo yn y Gwyddorau, fel arfer bydd gofyn i
ddisgyblion ennill Gradd B.
Dros yr wythnosau nesaf, bydd cyfle i chi drafod dewisiadau gydag arweinwyr pwnc unigol
yn ystod ein noson opsiynau.
Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch yna mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol.

Gyda Diolch
Geraint Parry
Pennaeth
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Annwyl Fyfyriwr Blwyddyn 9
Yn fuan iawn bydd gofyn i chi ddewis y pynciau opsiwn yr ydych yn dymuno eu
hastudio ym Mlynyddoedd 10 ac 11. Mae’r dewisiadau hyn yn bwysig a gofynnwn
i chi gymryd amser i drafod yr opsiynau gyda’ch rhieni \ gwarchodwyr er mwyn
sicrhau eich bod yn gwybod yn union beth yw cynnwys y pynciau a faint o waith
fydd angen i chi ei wneud.
Mae’r llyfryn hwn yn rhoi trosolwg o bob pwnc a gynigir ynghyd â manylion y trefniadau
asesu, hynny yw, sut y byddant yn cael eu harholi, pryd y cynhelir yr arholiadau (os yw
mynediad cynnar yn bosibl), a pha gyfran o’r gwaith fydd yn cael ei asesu’n fewnol trwy
waith cwrs neu asesiadau dan reolaeth.
Byddwn, wrth gwrs, yn rhoi cefnogaeth ac arweiniad parhaus
i chi yn yr ysgol i’ch helpu i wneud eich penderfyniadau.
Os oes arnoch angen cymorth gyda’ch dewisiadau yna byddwn
yn awgrymu eich bod yn cael sgwrs gyda’r staff canlynol:
Eich Tiwtor Personol
Ymholiadau cyffredinol
Athrawon Pwnc
Ymholiadau yn ymwneud â phwnc penodol
Pennaeth Blwyddyn (Mrs Mair Searson)
Ymholiadau cyffredinol
Pennaeth Cyswllt (Mr D Burke)
Ymholiadau yngl n â’r colofnau opsiynau

Gyda Diolch
Geraint Parry
Pennaeth
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Gyrfa Cymru ar-lein

Bydd myfyrwyr a’u rhieni yn medru cyrchu gwybodaeth
a dewis pynciau gan ddefnyddio gwefan Gyrfa Cymru

www.careerswales.com
Bydd y myfyrwyr yn defnyddio’r wefan yn ystod sesiynau
ar-lein, yn yr ysgol, gyda chymorth a chefnogaeth y
Cynghorydd Gyrfa Cymru (Alex Palin).
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Y Cwricwlwm ym Mlwyddyn 10 ac 11

Trefn y Cwricwlwm
Mae amserlen pythefnosol yr ysgol yn cynnwys 50 o
wersi un awr yr un.
Bydd y gwersi i fyfyrwyr yn 10BRFD fel a ganlyn:
Cymraeg Ail Iaith

5 awr

Bagloriaeth Cymru

3 awr

Saesneg (Iaith a Llenyddiaeth)

7 awr

Mathemateg a Rhifedd

8 awr

Gwyddoniaeth - dwyradd

9 awr

Addysg Gorfforol

3 awr

Dewis 1

5 awr

Dewis 2

5 awr

Dewis 3

5 awr

		
Bydd y gwersi i fyfyrwyr yn 10YH fel a ganlyn:
Cymraeg Iaith Gyntaf (Iaith a Llenyddiaeth)

7 awr

Bagloriaeth Cymru

3 awr

Saesneg (Iaith a Llenyddiaeth)

7 awr

Mathemateg a Rhifedd

7 awr

Gwyddoniaeth - Gwyddoniaeth Dwyradd

9 awr

Addysg Gorfforol

2 awr

Dewis 1

5 awr

Dewis 2

5 awr

Dewis 3

5 awr

Gan fod myfyrwyr 10YH yn astudio pwnc ychwanegol fel
rhan o’r cwricwlwm craidd – Llenyddiaeth Gymraeg – mae
gofyn dyrannu’r amser yn wahanol ar gyfer y grwpiau hyn o
gymharu â’r grwpiau 10BRFD.

7

Gwybodaeth am arholiadau

Mae rhai pynciau TGAU yn cynnig papurau arholiad
gwahanol haenau. Gall y rhain fod yn ddwy haen
(Sylfaenol ac Uwch) neu’n dair haen (Sylfaenol,
Canolradd ac Uwch).
Yn aml mae’r cwestiynau yn y papurau am yr un gwaith,
ond mae arddull a dyfnder yr holi yn wahanol, ac felly mae’r
graddau’n cael eu dyfarnu yn unol â hynny.
Graddau TGAU yw A*, A, B, C, D, E, F a G. Y graddau
llwyddiant uchaf yw A* i C. Os nad yw’r myfyrwyr yn
cyrraedd safon gradd G ni ddyfernir gradd.
Cymwysterau Lefel 1
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Cymwysterau Lefel 2

TGAU graddau D-G

TGAU graddau A*-C

Cymhwyster BTEC
Lefel 1

Cymhwyster Tystystysgrif BTEC
Lefel 2 = TGAU gradd A*-C
(Tystysgrif Estynedig
BTEC Lefel 2 = 2 TGAU A*-C)
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Cwestiynau cyffredin

Ydw i’n cael dewis mwy nag un pwnc ymhob colofn?

Mae llawer o bynciau yn sôn am ‘Asesiadau dan Reolaeth’ – be’
ydi hyn? Dydyn ni ddim yn gwneud gwaith cwrs erbyn hyn?

Nac wyt, dim ond un pwnc y gellir ei ddewis ymhob colofn.

Fydda’ i’n cael astudio bob dewis rydw i’n gofyn amdano?
Mae’n debygol y byddi’n cael astudio bob dewis rwyt ti’n gofyn
amdano, fodd bynnag, ni ellir rhoi gwarant y bydd pob dewis yn cael
ei gyflawni. Byddi’n cael dy gynghori am dy gyrsiau dewisol terfynol ar
gyfer Blwyddyn 10 ac 11 yn ddiweddarach yn ystod tymor yr haf. Os
bydd sefyllfa lle bo’n rhaid ailystyried dy ddewisiadau, byddi’n cael dy
gynnwys yn yr holl drafodaethau.
Sylwer: Dim ond os oes galw digonol y gellir cynnig pynciau. Tra
byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnal pob cwrs, ni ellir rhoi
gwarant y bodlonir dewisiadau pob myfyriwr.

Be’ ydi’r gwahaniaeth rhwng BTEC a TGAU?
Mae TGAU wedi eu seilio ar astudio yn yr ystafell ddosbarth yn
bennaf, er bod gan lawer o bynciau (fel Addysg Gorfforol neu Ddylunio
a Thechnoleg) elfen ymarferol hefyd. Byddwch yn sefyll un neu ddau
arholiad, yn ogystal ag asesiadau dan reolaeth yn yr ysgol.
Cyrsiau galwedigaethol ydi cyrsiau BTEC – mae hyn yn golygu eu
bod yn canolbwyntio ar dy baratoi am yrfa yn y pwnc rwyt ti’n ei
astudio. Mae pob pwnc BTEC yn rhoi cymhwyster sy’n gyfwerth â
TGAU. Bydd y cyrsiau yn cynnwys llawer mwy o waith ymarferol
na chyrsiau TGAU. Bydd gwaith ysgrifenedig i’w wneud, ond mae’r
asesu wedi ei seilio ar bortffolio tystiolaeth gyda rhai arholiadau mewn
rhai cyrsiau. Mae Amaethyddiaeth, Gofalu am Anifeiliaid ac Iechyd a
Gofal Cymdeithasol yn gyrsiau galwedigaethol a ddarperir gan Goleg
Cambria (Llysfasi).

Ydw i’n cael gwneud cyrsiau BTEC a TGAU yn fy newisiadau?
Wyt, rwyt ti’n cael gwneud hyn!

Cyflwynwyd llawer o newidiadau i gyrsiau arholiadau yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Un ohonyn nhw ydi cyflwyno Asesiadau dan
Reolaeth yn hytrach na gwaith cwrs mewn cyrsiau TGAU. Bydd dy
athrawon yn dy baratoi ar gyfer y gweithgaredd gofynnol, ond byddi’n
gwneud y gwaith ‘dan reolaeth’ (h.y. amodau tebyg i arholiadau) yn yr
ystafell ddosbarth, yn hytrach na gwneud y gwaith gartref.

Pam bod ‘Gwyddoniaeth – dyfarniad triphlyg’ yn ddewis?
Onid ydi Gwyddoniaeth yn orfodol?
Ydi, mae’n rhaid astudio Gwyddoniaeth. Mae’r rhan fwyaf o
fyfyrwyr yn astudio Gwyddoniaeth – dyfarniad dwyradd. Mae hyn
yn golygu dy fod yn sefyll arholiadau mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg
ym Mlwyddyn 10 a chael un TGAU Gwyddoniaeth. Byddi’n parhau
i astudio Gwyddoniaeth ym Mlwyddyn 11, sefyll tri arholiad arall, a
chael ail TGAU mewn Gwyddoniaeth.
Fodd bynnag, os wyt ti’n awyddus iawn i astudio Gwyddoniaeth,
mae’n bosib dewis Gwyddoniaeth ychwanegol fel un o dy
ddewisiadau. Byddi’n cael tua 50% mwy o wersi Gwyddoniaeth, ac
erbyn diwedd Blwyddyn 11 bydd gennyt ti dri TGAU mewn Bioleg,
Cemeg a Ffiseg.
Felly os ydw i eisiau gwneud Lefel A Gwyddoniaeth yn y
Chweched Dosbarth, mae’n rhaid i mi ddewis Gwyddoniaeth
– dyfarniad triphlyg?
Os wyt ti’n eithaf sicr ynghylch dewis pynciau Gwyddoniaeth ar
gyfer Lefel A yna mae’n syniad da. Serch hynny, nid yw’n gwbl
angenrheidiol – mae llawer o fyfyrwyr chweched dosbarth sydd
wedi cael graddau uchel mewn pynciau Lefel A Gwyddoniaeth wedi
gwneud hynny ar ôl astudio Gwyddoniaeth – dyfarniad dwyradd.
Os nad wyt ti’n siwr, beth am gael gair efo dy athro/athrawes
Gwyddoniaeth?
Fydda i’n medru newid fy newisiadau ym
Mlwyddyn 10 os nad ydw i’n eu hoffi nhw?
Na fyddi, felly mae’n rhaid i ti ystyried dy ddewisiadau yn ofalus.
Gallai’r cyngor ar y dudalen nesaf dy helpu wrth wneud dy
ddewisiadau.
Pa gymorth fydda i’n ei gael gyda dewis fy mhynciau dewisol?
Y gobaith ydi y bydd llawer o’r wybodaeth yn y llyfryn hwn. Ond
mae yna amrywiaeth o ffyrdd i gael cymorth ac arweiniad –
gwersi ABCh, gwasanaethau blwyddyn, arweiniad gan athrawon
mewn gwersi a Noson Opsiynau Blwyddyn 9.
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Gwybodaeth ddefnyddiol

•

Gwna nodyn o unrhyw broblemau, a’u trafod gyda dy diwtor personol.

•

Er y byddi di’n dewis cyrsiau a fydd yn ddefnyddiol i ti, ceisia ddewis pynciau y byddi di’n eu mwynhau.

•

Paid â dewis pwnc oherwydd dy fod ti’n hoffi’r athro/athrawes neu osgoi pwnc am nad wyt ti’n hoffi’r athro/athrawes.

•

Paid â dewis pwnc oherwydd bod dy ffrind wedi dewis y pwnc hwnnw; efallai na fydd yr hyn sy’n dda a defnyddiol i dy ffrind
yr un mor addas a defnyddiol i ti.

•

Ceisia ddewis astudiaethau amrywiol a chytbwys; ceisia gadw gymaint o lwybrau gyrfa ag y bo modd yn agored.

•

Os oes gennyt ti lwybr gyrfa dan sylw, cofia ymgynghori â’r Cynghorydd Gyrfaoedd yn yr ysgol.

•

Cofia wneud dewisiadau y medri di ymdopi â nhw. Ni fyddi di’n elwa o’i chael yn anodd ymdopi â chyrsiau nad ydyn nhw’n
gweddu i ti.
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Amaethyddiaeth
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CYNNWYS Y CWRS:
Amaethyddiaeth Lefel 2

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth
Teitl y Cymhwyster:

Cyflwyniad i’r pwnc

Tystysgrif Estynedig BTEC
Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth

Mae’r cwrs dwyieithog hwn yn sylfaen dda ar gyfer symud ymlaen i astudio
cymhwyster lefel 2 neu lefel 3 ar ôl ar gadael eich ysgol uwchradd.

Corff Dyfarnu:
BTEC Edexcel

Cyfleoedd yn y maes hwn
Gallai’r sgiliau y byddwch yn eu dysgu arwain at brentisiaeth neu gyflogaeth yn
y sector amaethyddol, gan gynnwys gwaith fferm, gweithio gydag anifeiliaid,
peirianneg amaethyddol, contractio/gyrru tractor, ffensio, neu ymlaen i gyrsiau lefel
uwch.

Cynnwys y Cwrs
Byddwch yn cwblhau 4 uned yn ystod y ddwy flynedd, a byddant yn cynnwys:
•
•
•
•

Cyflwyniad i Gynhyrchu Anifeiliaid Fferm
Cyflwyniad i Weithredu Peiriannau’r Tir
Cyflwyniad i Hwsmonaeth Anifeiliaid a Phlanhigion
Cymryd rhan mewn Cynnal a Chadw Ystâd

Bydd yr unedau hyn yn cael eu haddysgu drwy sesiynau yn yr ystafell ddosbarth a
sesiynau ymarferol yn bennaf. Byddwch yn ymgymryd â’r holl waith ymarferol trwy
gydol y flwyddyn ar y fferm 1000 erw a choedwigaeth, lle byddwch yn ennill profiad
gwerthfawr sy’n gysylltiedig â gwaith ochr yn ochr â staff y fferm gyda’r mentrau
llaeth, cig eidion a defaid.

Asesu
Byddwch yn dysgu gan ddefnyddio nifer o wahanol ddulliau, gan gynnwys sesiynau
theori, gwaith unigol a gwaith grŵp, a thasgau ymarferol. Cynhelir asesiadau yn
gyson drwy gydol y flwyddyn ar ffurf aseiniadau ac arsylwadau ymarferol.

Costau
Disgwylir i ddisgyblion ddarparu eu hoffer amddiffyn eu hunain. Gellir prynu’r rhain
gan gwmni a argymhellir gan y coleg. Byddant yn cynnwys esgidiau, oferôl a chot
i’w gwisgo y tu allan.
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Gofal Anifeiliaid
CYNNWYS Y CWRS:
Gofal Anifeiliaid Lefel 2

Tystysgrif Estynedig Lefel 2 BTEC Pearson mewn Gofal Anifeiliaid
Teitl y cymhwyster:
Teitl y cymhwyster: Tystysgrif
Estynedig Lefel 2 BTEC Pearson
mewn Gofal Anifeiliaid

Corff Dyfarnu:
BTEC Pearson

Cyflwyniad i’r pwnc
Datblygwyd y cwrs BTEC mewn Gofal Anifeiliaid i ddarparu cyflwyniad difyr i’r
sector gofal anifeiliaid ar gyfer dysgwyr 14 oed a hŷn. Mae gofal anifeiliaid yn issector hanfodol yn y diwydiant tir ac yn bwysig i economi’r DU.
Nod y cwrs hwn yw rhoi trosolwg rhagarweiniol i rai o’r egwyddorion, gwybodaeth,
dealltwriaeth a sgiliau allweddol sy’n berthnasol i’r sector gofal anifeiliaid. Asesir y
cwrs gan arsylwadau ymarferol a thasgau ysgrifenedig fel traethodau, adroddiadau a
chyflwyniadau poster.

Cyfleoedd yn y maes hwn:
Gallai’r sgiliau y byddwch yn eu dysgu arwain at brentisiaeth neu swydd y sector
Gofal Anifeiliaid, gan gynnwys cynelau a chathdai nyrsio anifeiliaid, canolfannau
achub, siopau trin anifeiliaid, cadwraeth, neu ymlaen i gyrsiau lefel uwch.

Cynnwys y Cwrs
Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â phethau fel, Bridiau a Thwtio Anifeiliaid, Bwydo
Anfeiliaid, Lletya Anifeiliaid, Ymddygiad a Thrin Anifeiliaid. Bydd y cwrs yn darparu
sylfaen gadarn i’r disgyblion ar gyfer astudio ar lefel uwch.

Asesu
Bydd yr asesu yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau gan gynnwys aseiniadau
gwaith cwrs, asesiadau ymarferol, asesiadau dan reolaeth yn y Coleg ac arholiadau
ysgrifenedig.

Costau
Disgwylir i’r disgyblion ddarparu eu hoffer amddiffyn eu hunain. Gellir prynu’r rhain
gan gwmni a argymhellir gan y coleg. Byddant yn cynnwys esgidiau ac oferôl/cot
labordy.
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Gwyddoniaeth Cymhwysol
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CYNNWYS Y CWRS:
CBAC TGAU Gwyddoniaeth
Gymhwysol (Dwyradd)

Sut byddaf yn cael fy asesu?
Beth fyddaf yn astudio?
Mae’r cwrs Dwyradd Gwyddoniaeth
Gymhwysol TGAU yn cael ei rannu i
bum uned. Uned 1: Egni, Adnoddau a’r
Amgylchedd, Uned 2: Gofod, Iechyd
a Bywyd, Uned 3: Bwyd, Defnyddiau
a Phrosesau; Uned 4: Asesiad yn
seiliedig ar Dasgau ac Uned 4: Asesiad
Ymarferol.

Uned 1: Egni, Adnoddau a’r
Amgylchedd
• Egni a bywyd 				
• Bywyd modern ac egni
• Cael adnoddau o’n planed

Uned 2: Gofod, Iechyd a
Bywyd
• Ein planed
• Diogelu ein hamgylchedd
• Iechyd, ffitrwydd a chwaraeon

Uned 3: Bwyd, Defnyddiau a
Phrosesau
•
•
•
•

Defnyddiau at Bwrpas
Bwyd ar gyfer y dyfodol
Canfyddiad Gwyddonol
Rheoli prosesau

Uned 4: Asesiad yn seiliedig
ar Dasgau
Asesiad yn seiliedig ar weithgareddau,
mewn haenau yw hwn a bydd CBAC
yn ei farcio’n allanol. Cynhelir yr
asesiad yn ystod ail hanner tymor
yr hydref (h.y. Tachwedd – Rhagfyr)
ym Mlwyddyn 11. Mae’r asesiad yn
cynnwys tri gweithgaredd:

GWEITHGAREDD 1 - Cyflawni
ymchwiliad ymarferol mewn
cyd-destun gwyddonol cymhwysol
GWEITHGAREDD 2 - Dadansoddi
data mewn cyd-destun gwyddonol
cymhwysol
GWEITHGAREDD 3 - Asesiad risg

Uned 5: Asesiad Seiliedig
ar Dasgau
Mae’r asesiad hwn yn rhoi’r cyfle i
ddysgwyr ddangos eu gallu i weithio’n
wyddonol. Bydd hyn yn cynnwys
sgiliau arbrofol a strategaethau a sgiliau
dadansoddi a gwerthuso.

Pa sgiliau a rhinweddau
byddaf yn datblygu?
• ymwybyddiaeth o faterion
gwyddonol pwysig
• gwybodaeth o ddulliau gwyddonol a
sut maent yn cael eu datblygu
• y gallu i gyflwyno, dadansoddi a
gwerthuso data
• y gallu i egluro a gwerthuso syniadau
gwyddonol yn eglur
• y sgil o gymhwyso sgiliau TGCh
mewn ystod eang o feysydd

Sut byddaf yn dysgu?
Bydd gwersi wedi eu strwythuro
yn rhoi’r sail i chi estyn eich dysgu
ymhellach drwy dasgau ymarferol,
datrys problemau fel unigolion ac
fel aelodau grŵp, drwy gyflwyniadau,
trafod data a thrwy ddefnyddio eich
sgiliau TGCh i ymchwilio a gwneud
cyflwyniadau. Bydd y myfyrwyr yn
cael eu cyflwyno i ystod eang o
egwyddorion gwyddonol wedi eu
gosod mewn cyd-destunau ystyrlon
i allu mwynhau profiad dysgu
cadarnhaol. Mae gwaith ymarferol yn
ran hanfodol o wyddoniaeth.

Bydd Uned 1 & 2 yn cael ei asesu
drwy arholiad ysgrifenedig awr a
30 munud. Bydd yr asesiad werth
22.5% o’r cymhwyster ac yn cynnwys
cymysgedd o gwestiynau atebion
byr, cwestiynau wedi eu strwythuro
a chwestiynau ymateb data ac
ysgrifennu estynedig gyda rhai wedi
eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.
Mae’r asesiad hwn mewn haenau.
Bydd Uned 3 yn cael ei asesu drwy
arholiad ysgrifenedig 1 awr a 30
munud. Bydd yr arholiad werth 25%
o’r cymhwyster ac yn cynnwys
cymysgedd o gwestiynau atebion byr,
ysgrifennu estynedig a chwestiynau
ymateb i ddata gyda rhai wedi eu
gosod mewn cyd-destun ymarferol.
Mae hwn yn asesiad mewn haenau.
Mae Uned 4 yn asesiad yn seiliedig ar
dasg fydd yn cael ei asesu’n allanol gan
CBAC. Bydd yn digwydd ddiwedd yr
ail hanner tymor yr hydref (Tachwedd
– Rhagfyr) ym Mlwyddyn 11 a bydd
werth 20% o’r cymhwyster.
Mae Uned 5 yn asesiad Ymarferol
fydd yn cael ei gyflawni yn yr ysgol,
ond fydd yn cael ei asesu’n allanol gan
CBAC. Mae’r asesiad werth 10% a
bydd yn cael ei gyflawni hanner cyntaf
tymor y gwanwyn (Ionawr – Chwefror)
ym Mlwyddyn 11 ac mae’n asesiad
di-haen.

Faint o gymwysterau TGAU
gellir eu cyflawni?
Dyfarnir dau gymhwyster TGAU yn
seiliedig ar y nifer o farciau GFU a geir
ar ddiwedd Blwyddyn 11
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Celf a Dylunio / Ffotograffiaeth
CYNNWYS Y CWRS:
TGAU – Celf a Dylunio (TGAU)

Beth fyddaf yn ei astudio?
Byddwch yn datblygu eich syniadau
eich hun ac yn creu gwaith celf mewn
amrywiaeth eang o gyfryngau. Bydd hyn
yn arwain at ganlyniadau llawn dychymyg
a chreadigol yn seiliedig ar eich gwaith
ymchwil a datblygu eich syniadau eich
hunain. I ddechrau, byddwch yn creu gwaith
gan ddefnyddio sgiliau a thechnegau o’r
holl feysydd Celf a Dylunio, rhai y byddwch
eisoes wedi eu defnyddio, ac eraill a fydd yn
newydd i chi. Unwaith y byddwch wedi cael
cyfle i arbrofi gydag ystod eang o gyfryngau
a thechnegau, cewch ganolbwyntio ar
eich cryfderau a datblygu eich ffordd eich
hun o weithio wrth gynhyrchu gwaith celf
gwreiddiol ac ystyrlon.
Bydd TGAU Ffotograffiaeth yn eich darparu
gyda chyfleoedd i archwilio a chreu
amrywiaeth o ddeilliannau drwy ddefnyddio
nifer o wahanol dechnegau, o glawr
cylchgronau i bosteri ffilmiau

Pa sgiliau a nodweddion fydd
yn cael eu datblygu?
Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau
a gwybodaeth dechnegol gan ddefnyddio
amrywiol fathau o gyfryngau wrth greu
gwaith celf 2D, 3D a digidol.

Bydd hyn cynnwys lluniadu, peintio,
cyfrwng cymysg, 3D, cerameg, graffeg
gyfrifiadurol, ffotograffiaeth ddigidol ac
animeiddiad, yn ogystal â nifer o sgiliau
trosglwyddadwy sydd yn ddefnyddiol ac yn
hanfodol mewn rhai gyrfaoedd.
•

Creadigrwydd ac Arloesi.

•

Sgiliau Creadigol a Meddwl yn
Feirniadol.

•

Sgiliau Datrys Problemau.

Sut fyddaf yn dysgu?

•

Sgiliau cyfathrebu gweledol cyfleu syniadau ar ffurf weledol.

•

Gallu i ddatblygu eich syniadau
eich hun ar sail thema neu dasg
a osodwyd. Gwneir hyn trwy
ymchwilio i ac arbrofi gyda
gwahanol fathau o gyfryngau.

•

Dealltwriaeth o Hanes Celf a’r
gallu i ddewis y wybodaeth a’r
delweddau perthnasol. Trwy hyn
byddwch yn dod o hyd i wybodaeth
a fydd yn ddefnyddiol wrth roi eich
syniadau eich hun ar waith.

Trwy gyfrwng nifer o wahanol themâu,
byddwch yn datblygu sgiliau gweithio
mewn amrywiol fathau o gyfryngau fydd
wedi ‘i seilio ar eich gwaith ymchwil a’ch
syniadau. Byddwch yn ymchwilio’n fanwl i
wahanol arlunwyr, crefftwyr, dylunwyr - o’r
gorffennol a’r presennol - ac i Gelf gwahanol
ddiwylliannau. Trwy wneud eich gwaith
ymchwil eich hun, byddwch yn dod o hyd
i wybodaeth ac yn ennill dealltwriaeth o
dechneg ac o Hanes Celf, Crefft a Dylunio
ac yn defnyddio’r rhain i lywio eich gwaith
eich hun.

•

Gallu i ymateb i a gwerthuso
gwaith arlunwyr eraill trwy
ddadansoddi gwaith celf mewn
ffordd feirniadol.

•

Gwybodaeth dechnegol o nifer
fawr o gyfryngau.

Gofynnwch i unrhyw gyflogwr neu sefydliad
pa sgiliau y dylai person fod yn meddu
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arnynt. Mae creadigrwydd fel arfer ymysg
y tri sgil pwysicaf. Mae creadigrwydd yn
cynnwys meddwl yn greadigol, meddwl
dargyfeiriol, arloesi a datrys problemau. Nid
arlunwyr ac awduron yn unig sy’n meddwl
yn greadigol. Mae’n hanfodol ar gyfer
datblygu syniadau a phrosesau ac ar gyfer
dyfeisio technolegau newydd. Cafodd yr
ymennydd dynol ei greu i fod yn greadigol.

Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Mae portffolio’r ymgeisydd (Gwaith Cwrs)
yn cynrychioli 60% o’r radd derfynol, a’r
Dasg a Osodir yn allanol (yr Arholiad) yn
cynrychioli 40%. Mae’r gwaith cwrs yn
cynnwys brasluniau a’r darnau celf gorau
a wnaed gan yr ymgeisydd yn y dosbarth
a gartref o gychwyn y cwrs nes bod
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y papur arholiad yn cael ei roi allan yn
Ionawr Blwyddyn 11.

mewnwelediadau sy’n berthnasol i’r
bwriadau wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Mae’r arholiad yn golygu tua 10 wythnos o
waith paratoi rhwng Ionawr a Mawrth ym
Mlwyddyn 11. Bydd y gwaith paratoi hwn
yn cynnwys ymchwilio i waith arlunwyr a
chadw brasluniau o syniadau, ac yna 10
awr (2 ddiwrnod) o arholiad rheoledig yn
yr Adran Gelf. Yn ystod y cyfnod hwn,
byddwch yn cynhyrchu’r darn(au) terfynol
o waith a fydd yn seiliedig ar eich gwaith
paratoi. Nid oes arholiad ysgrifenedig.

AA4: Ymateb Personol: (Eich gwaith
celf gwreiddiol eich hun)

Ar gyfer gwaith cwrs ac arholiadau,
asesir gallu’r ymgeiswyr gan ddefnyddio’r
Amcanion Asesu canlynol.
AA1: Dealltwriaeth Gyd-destunol:
(Ymchwil ac ymateb i lywio datblygiad
syniadau)
Datblygu syniadau drwy ymchwiliadau,
gan ddangos dealltwriaeth feirniadol o
ffynonellau.
AA2: Gwneud creadigol: (Rhoi cynnig
ar gyfryngau a thechnegau)
Mireinio gwaith drwy archwilio syniadau
a dewis ac arbrofi gyda chyfryngau,
defnyddiau, technegau a phrosesau priodol.
AA3: Cofnodi Myfyriol: (Rhannu
syniadau drwy luniadau, ffotograffau a
nodiadau ysgrifenedig)
Cofnodi syniadau, arsylwadau a

Cyflwyno ymateb personol ac ystyrlon
sy’n gwireddu bwriadau ac yn dangos
dealltwriaeth o iaith weledol.

At beth allai’r cwrs arwain?
Rydym yn byw mewn byd dynamig, sy’n
datblygu’n gyflym iawn. Ceir datblygiadau
technolegol newydd o fewn y cyfryngau
a’r systemau cyfathrebu yn gyson gan
roi i ni bob math o gyfleoedd newydd.
Mae’r bywiogrwydd hwn yn seiliedig ar
syniadau ac ar ddychymyg, ac felly, trwy
astudio Celf a Dylunio mae’r mwyafrif
o’n dyfeiswyr presennol yn datblygu eu
creadigrwydd a’u dealltwriaeth o sut i
gyfrannu tuag at yr hinsawdd ddiwylliannol
sydd ohoni.
Gallai astudiaeth bellach neu hyfforddiant
ar lefel UG neu Lefel A arwain at
gyrsiau addysg bellach a gyrfaoedd yn y
Diwydiannau Creadigol mewn nifer fawr o
wahanol feysydd gan gynnwys gyrfaoedd
pan fo pobl yn gweithio ar eu liwt eu
hunain, e.e. Dylunwyr, Ffotograffwyr ac
Arlunwyr sy’n gweithio mewn nifer o
wahanol fathau o gyfryngau. Ymysg y
rhain mae Peintio, Ffilm a Fideo, Cyfryngau
Rhyngweithiol, Cerflunio a Pherfformiad.

Mae gyrfaoedd yn y Diwydiannau
Creadigol hefyd yn cynnwys Dylunio
Graffig, Darlunio, Dylunio Tecstil a Ffasiwn,
Gwaith 3D, Dylunio Gwefannau, Cyhoeddi,
Animeiddiad, Ffilm a Theledu, Dylunio
Theatr, gwaith mewn orielau a llawer
mwy. Gall y sgiliau y gellir eu trosglwyddo
a ddysgwyd trwy ddilyn y cwrs, fod yn
ddefnyddiol dros ben mewn gyrfaoedd
eraill lle mae angen meddwl yn greadigol,
defnyddio’r dychymyg, mewnbynnu
syniadau a chyfathrebu’n weledol.

Gwybodaeth/Gofynion
Ychwanegol
Mae’r gallu i ddarlunio trwy arsylwi yn
ffactor bwysig yn y cwrs ac wrth ymarfer
eich lluniadu arsylwadol bydd yn gwella
eich sgiliau lluniadu sylfaenol.

Ffotograffiaeth
Rhaid i chi gael mynediad at gamera digidol
neu ffôn symudol gyda chamera, cebl USB
ar gyfer y camera/ffôn a dyfais Cof USB y
gellir ei ddefnyddio i storio lluniau. Rhaid
cwblhau gwaith cartref i sicrhau gradd
uchel yn y pwnc, gosodir un gwaith cartref
yr wythnos, gan gynnwys tasgau megis
cymryd ffotograffau y bydd angen dod â
nhw i’r wers ganlynol i’w gwella nhw’n
ddigidol.
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Busnes
CYNNWYS Y CWRS:
Busnes CBAC TGAU

Beth fyddaf yn ei astudio?
Yr Amgylchfyd Busnes:
Yma byddwn yn edrych ar wahanol
fathau o fusnesau e.e. Unig
Fasnachwyr, Partneriaethau,
Cwmnïau Cyfyngedig, ac yn edrych
ar y modd y cânt eu hariannu, eu
trefniant, eu hamcanion, a’u lleoliad
a phwysigrwydd cadwyn gyflenwi
effeithiol.
Pobl yn y byd busnes:
Yma edrychir ar y broses o recriwtio a
phwysigrwydd cael staff sydd wedi’u
hyfforddi’n dda.
Marchnata:
Rôl yr Adran Farchnata mewn busnes
sy’n cael sylw yma. Edrychir ar
wahanol fathau o Ymchwil Marchnata
(Desg a Maes) ac ar elfennau y
Gymysgedd Farchnata (Cynnyrch, Pris,
Systemau Hyrwyddo a Lleoliad) wrth
greu Busnes llwyddiannus.
Systemau Ariannol Byd Busnes:
Rhoddir sylw i ragolygon ariannol ac
i’r cyfrifon a fydd yn cael eu creu gan
Gwmnïau. Yn y modiwl hwn, bydd
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cyfle i chwarae rôl cyfrifydd. Mae’n
HANFODOL eich bod yn gyfforddus
wrth drin ffigurau a chysyniadau
fel % a chymarebau. Byddwch yn
dadansoddi rhagolygon y llif ariannol,
Siartiau Adennill Costau, Cyfrifon Elw
a Cholled a Mantolenni a mesurau
meintiol eraill.

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei
asesu?
Uned 1: Byd Busnes.
Papur arholiad dwy awr o hyd, sy’n
werth 62.5% o’r marc terfynol. Bydd
yn cynnwys cymysgedd o gwestiynau
strwythuredig ac atebion byr.
Uned 2: Canfyddiadau Busnes.

Pa sgiliau fydd yn cael eu
datblygu?
•

Sgiliau cyfathrebu yn arbennig
trwy gyfrwng trafodaethau
dosbarth ac atebion ysgrifenedig.

•

Sgiliau dadansoddi gan gynnwys
dehongli ystadegau a chyfrifon.

•

TGCh a’r defnydd ohono.

•

Sgiliau ymchwilio.

•

Sgiliau bywyd pwysig iawn.

Sut fyddaf yn dysgu?
Byddwch yn dysgu trwy ddarllen,
ysgrifennu, trafod, astudiaethau
achos, dadansoddi data/cyfrifon,
defnyddio TGCh, yn arbennig
EXCEL, deunyddiau’r bwrdd gwyn
rhyngweithiol a deunydd fideo am
Fusnesau fel Cadbury.

Papur arholiad awr a hanner o hyd,
sy’n werth 37.5% o’r marc terfynol.
Ymateb i Ddata/Astudiaeth Achos.

I ble allai’r cwrs arwain?
Mae’r cwrs hwn yn creu sgiliau
penodol a rhai y gellir eu trosglwyddo,
ac mae’n creu cyfuniad da gyda phob
pwnc arall. Mae’n gwrs sy’n cael
ei werthfawrogi gan gyflogwyr a
gall arwain at gyrsiau Addysg Uwch
mewn Rheolaeth, Cyllid, Economeg, y
Gyfraith a Chyrsiau Busnes cyffredinol.
Neu fe allech sefydlu eich busnes eich
hunan a chychwyn ar y daith tuag at
ennill y miliwn cyntaf!

Cyfrifiadureg Computer Science
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CYNNWYS Y CWRS:
TGAU Cyfrifiadureg CBAC

Defnyddir cyfrifiaduron yn eang ym mhob agwedd ar fusnes, diwydiant,
llywodraeth, addysg, hamdden a’r cartref. Yn yr oes dechnolegol hon, mae
astudio cyfrifiadureg, ac yn enwedig y modd y defnyddir cyfrifiaduron wrth
ddatrys amrywiaeth o broblemau, yn hanfodol i ddysgwyr.

Nodau ac amcanion

Manyleb

Mae TGAU Cyfrifiadureg CBAC yn
annog dysgwyr i:

Uned 1: Deall Cyfrifiadureg

•

•

•

•

•

•

ddeall a chymhwyso egwyddorion
sylfaenol a chysyniadau
cyfrifiadureg, gan gynnwys
haniaeth, dadelfeniad, rhesymeg,
algorithmau, a chynrychioliad data
dadansoddi problemau yn
nhermau cyfrifiannu drwy brofiad
ymarferol o ddatrys problemau
o’r fath, gan gynnwys dylunio,
ysgrifennu a dadfygio rhaglenni er
mwyn gwneud hynny
meddwl yn greadigol, arloesol,
dadansoddol, rhesymegol a
beirniadol
deall y cydrannau sy’n creu’r
systemau digidol, a sut maent
yn cyfathrebu â’i gilydd a gyda
systemau eraill
deall effeithiau technoleg ddigidol
ar yr unigolyn a’r gymdeithas
ehangach
cymhwyso sgiliau mathemategol
sy’n berthnasol i gyfrifiadureg.

Mae’r uned hon yn ymchwilio i
galedwedd, gweithrediadau rhesymegol,
cyfathrebu, cynrychioli data a
mathau data, systemau gweithredu,
egwyddorion rhaglennu, peirianneg
meddalwedd, llunio rhaglenni, diogelwch
a rheoli data ac effeithiau technoleg
ddigidol ar y gymdeithas ehangach.
Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud
50% o’r cymhwyster / 100 marc
Uned 2: Meddwl Cyfrifiannol a
Rhaglennu
Mae’r uned hon yn ymchwilio i ddatrys
problemau, algorithmau a lluniadau
rhaglennu, ieithoedd rhaglennu,
strwythurau data a mathau data a
diogelwch a dilysiad.
Arholiad ar-sgrin: 2 awr
30% o’r cymhwyster / 60 marc
Uned 3: Datblygu Meddalwedd
Mae’r uned hon yn ei gwneud yn
ofynnol i ddysgwyr lunio datrysiad
wedi’i raglennu i broblem. Rhaid iddynt
ddadansoddi’r broblem, llunio datrysiad

i’r broblem, datblygu’r datrysiad terfynol
wedi’i raglennu, profi’r datrysiad a
rhoi awgrymiadau ar gyfer datblygu’r
datrysiad ymhellach. Wrth lunio’r
datrysiad mae’n ofynnol i ddysgwyr
gynhyrchu log mireinio sy’n dangos
tystiolaeth o ddatblygiad y datrysiad.
Asesiad di-arholiad: 20 awr
20% o’r cymhwyster / 80 marc

Cyfleoedd Gyrfa
Swyddi yn ymwneud yn benodol â
TGAU Cyfrifiadureg:
•

Dadansoddwr busnes

•

Dadansoddwr data

•

Gweinyddwr cronfa ddata

•

Datblygwr gemau

•

Rheolwr systemau gwybodaeth

•

Ymgynghorydd TG

•

Rhaglennydd amlgyfrwng

•

Dadansoddwr systemau

•

Datblygwr systemau

•

Dylunydd gwe

•

Datblygwr gwe
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Adeiladu
COURSE TITLE:
Adeiladu – Adeiladu’r
Amgylchedd Adeiledig

Cyflwyniad
Mae’r cymhwyster Adeiladu’r
Amgylchedd Adeiledig lefel 1/2 yn
gymhwyster sy’n caniatáu ar gyfer
dysgu ymarferol ac asesu’r theori yn yr
astudiaeth o sut mae adeiladau’n cael eu
dylunio, adeiladu a’u cynnal.
Mae Bwrdd hyfforddi’r diwydiant
adeiladu wedi cymeradwyo’r
cymhwyster:
“Mae CITB yn falch o fod wedi gweithio
gyda CBAC i ddatblygu’r cymhwyster
Lefel 1/2 sydd wedi ei selio ar gynnwys
a gymeradwywyd gan y diwydiant. Mae
hyn yn rhoi cyfle i ysgogi’r genhedlaeth
nesaf o bobl ifanc i ystyried adeiladu yn
ei ystod ehangaf fel dewis o yrfa.”

Beth fyddaf yn ei astudio?
Mae Dyfarniad Lefel 1/2 mewn Adeiladu
a’r Amgylchedd Adeiledig wedi’i
ddylunio i gefnogi dysgwyr i ddatblygu
ymwybyddiaeth o’r prif ystyriaethau
hyn. Yn bennaf, mae’n cefnogi dysgwyr
mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau
dysgu am y diwydiant adeiladu o’r
safbwynt adeiladu. Mae’n darparu
dysgwyr â chyflwyniad eang i fasnach
wahanol sy’n rhan o’r sector a’r mathau
o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael. Mae’n
addas yn bennaf fel sail i astudiaeth
bellach. Gallai’r astudiaeth bellach hyn
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ddarparu dysgwyr ag ymwybyddiaeth
o waith mathau gwahanol o swyddi yn
y sector fel plymwyr, seiri a bricwyr. O
ganlyniad, efallai yr hoffent ddechrau ar
brentisiaeth neu barhau â’u hastudiaethau
i addysg uwch er mwyn mynd ymlaen
i’r swyddi hynny. Bydd y dysgwyr yn
cwblhau aseiniadau adeiladu ymarferol
mewn meysydd fel saernïaeth, paentio ac
addurno, a theilio.

Pa sgiliau a nodweddion fydd
yn cael eu datblygu?
• Sgiliau Crefft ymarferol
• Y
 sgiliau angenrheidiol i ddysgu a
datblygu’n annibynnol
• Y
 stod o sgiliau trosglwyddadwy
a generig
• Y gallu i ddatrys problemau
• S
 giliau ymchwil yn seiliedig ar broject,
datblygu a chyflwyno
• Y
 gallu sylfaenol i weithio ochr yn ochr
â gweithwyr proffesiynol eraill, mewn
amgylchedd proffesiynol.

Sut byddaf yn dysgu?
Lluniwyd y cymhwyster yn seiliedig
ar y cysyniad o ddull dysgu trwy
‘gynllunio, gwneud ac adolygu’ lle
caiff y dysgwyr eu cyflwyno i gyddestun ar gyfer dysgu, adolygu dysgu

blaenorol i gynllunio gweithgareddau,
ymgymryd â gweithgareddau ac
adolygu canlyniadau a’r hyn a ddysgir.
Mae’r dull hwn yn adlewyrchu nifer
o weithgareddau sy’n gysylltiedig â
gwaith mewn adeiladu ac mae hefyd yn
cynnig profiad dysgu mewn amrywiaeth
o gyd-destunau o amgylcheddau
trefol i gefn gwlad yn bennaf mewn
projectau adeiladu ar raddfa fechan. O’r
herwydd, mae’r cymhwyster yn darparu
gwerthfawrogiad eang i waith yn y
sector adeiladu’r amgylchedd adeiledig
i ddysgwyr a chyfleoedd ehangach
i symud ymlaen i addysg bellach,
cyflogaeth neu hyfforddiant.

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei
asesu?
Mae’r rhan fwyaf o’r cwrs yn cael ei
asesu yn fewnol gan gynnwys arholiad
terfynol ar ddiwedd Blwyddyn 11.
Strwythur y cwrs:
Uned 1 (30Awr): Diogelwch wrth
adeiladu: asesir yn allanol drwy gyfrwng
arholiad awr a hanner ar ddiwedd
blwyddyn 11.
Uned 2 (60Awr): Sgiliau adeiladu
ymarferol: wedi’u hasesu’n fewnol
drwy aseiniadau sydd wedi’u seilio’n
ymarferol yn bennaf dros gyfnod o
ddwy flynedd.
Uned 3 (30Awr): cynllunio prosiectau
adeiladu: eu hasesu’n fewnol drwy
asesiadau ysgrifenedig dan arweiniad.

Technoleg Ddigidol
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CYNNWYS Y CWRS:
TECHNOLEG Ddigidol TGAU CBAC

Cyflwyniad
Bydd y cymhwyster yn galluogi
dysgwyr i ddatblygu eu dealltwriaeth o
ystod o systemau technoleg ddigidol a
ddefnyddir yn ein cymdeithas byd-eang
cysylltiedig. Bydd hefyd yn caniatáu
i ddysgwyr archwilio natur systemau
technoleg digidol sy’n esblygu’n
barhaus a sut y gellir defnyddio’r
systemau hyn yn gynhyrchiol, yn
greadigol ac yn ddiogel.
Mae’r cymhwyster wedi’i gynllunio ar
gyfer dysgwyr sy’n dymuno dechrau
ar eu taith tuag at yrfa sy’n defnyddio
technolegau digidol neu i symud
ymlaen i raglenni dysgu lefel uwch
sy’n cynnwys technolegau digidol.

Manyleb
Uned 1: Y byd digidol, (40%)
Arholiad ar y sgrin
Trosolwg o’r uned
• systemau technoleg ddigidol
• gwerth technoleg ddigidol
• safbwyntiau ar dechnoleg ddigidol

Bydd hyn yn cynnwys datblygu
dealltwriaeth o sut mae technoleg
ddigidol yn gweithio ac effaith data ar
gymdeithas fodern.
Uned 2: Arferion Digidol, (40%)
Asesiad Di-Arholiad
Trosolwg o’r uned
• holi data taenlenni
• c ynhyrchion digidol sy’n
seiliedig ar ddata.
Bydd hyn yn golygu creu eich gwefan
eich hun gydag animeiddiad manwl
wedi’i deilwra i’r gynilleidfa.
Uned3: Cyfathrebu mewn byd digidol,
(20%) Asesiad Di-Arholiad
Trosolwg o’r Uned:
• c yfryngau cymdeithasol a
chyfathrebu marchnata ar-lein
• c reu asedau digidol a chynllunio
cyfathrebu digidol.
Bydd hyn yn golygu creu cyfryngau
digidol ar gyfer ymgyrch farchnata
ar-lein.

Pa sgiliau fydda i’n eu
datblygu?
• d
 atblygu sgiliau wrth drefnu a
dadansoddi data i nodi tueddiadau a
chynulleidfaoedd.
• d
 od yn grewyr cynhyrchion digidol,
mewn amrywiaeth o fformatau ac
at amrywiaeth o ddibenion, sy’n
diwallu anghenion penodol, dilys.
• d
 atblygu gwybodaeth am wahanol
systemau technoleg ddigidol
a ddefnyddir ar draws ystod o
sectorau galwedigaethol.
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Saesneg (Pwnc Gorfodol)
CYNNWYS Y CWRS:
CBAC Saesneg Iaith
a Llenyddiaeth Saesneg

Beth fyddaf yn ei astudio?
Ar gyfer y cwrs Saesneg Iaith, byddwch
yn dilyn cyfres o fodiwlau sydd wedi’u
cynllunio i’ch paratoi ar gyfer yr asesiadau
dan reolaeth Siarad a Gwrando a’r ddau
arholiad allanol.
Ar gyfer y cwrs Llenyddiaeth Saesneg,
byddwch yn astudio nofel a barddoniaeth
ym Mlwyddyn 10 ac yn sefyll arholiad ar
ddiwedd y flwyddyn. Ym Mlwyddyn 11,
byddwch yn astudio nofel osod arall a
drama ac yn sefyll arholiad arall ar ddiwedd
y flwyddyn.

Pa sgiliau byddaf
yn eu datblygu?
•

Sgiliau ysgrifennu ar gyfer amrywiol
ddibenion a chynulleidfaoedd.

•

Sgiliau dadansoddol ar gyfer ystod o
destunau llenyddol a chyfryngol.

•

Sgiliau Trafod a Chyflwyno.

Sut byddaf yn dysgu?
Trwy ddarllen, trafod, dadlau, ysgrifennu,
gwrando ar safbwyntiau eraill a thrwy
gymryd rhan mewn gwaith chwarae rôl.

Sut byddaf yn cael fy asesu?
SAESNEG IAITH :
Arholiad: Dau bapur 2 awr sy’n cynrychioli
80% o’r TGAU, ac a fydd yn profi eich gallu
i ymateb i ddarnau naratif, disgrifiadol ac
anllenyddol ac ysgrifennu yn yr arddulliau
hyn.

Asesiadau dan Reolaeth: Cyflwyniad
llafar (10% o’r TGAU). Cyflwyniad
unigol o flaen gr p o gyd-ddisgyblion;
Trafodaeth lafar (10% o’r TGAU).
Cewch eich asesu wrth i chi drafod
pwnc perthnasol mewn gr p bach.
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SAESNEG LLÊN:
Arholiad: Dau arholiad 2 awr a fydd
yn profi eich dealltwriaeth o ystod
o waith gosod rhyddiaith, drama a
barddoniaeth (75% o’r TGAU)
Asesiad dan Reolaeth: Yn seiliedig
ar ddrama gan Shakespeare (12.5% a
chymharu barddoniaeth (12.5%)

I ble allai’r cwrs arwain?
At astudio Llenyddiaeth ar Lefel UG, Lefel
Uwch a thu hwnt. Saesneg yw un o’r
cymwysterau cyntaf y bydd cyflogwyr
yn edrych amdano, gan ei fod yn
cynnwys gymaint o sgiliau sy’n hanfodol i
unrhyw swydd neu yrfa. Mae i Saesneg
bwysigrwydd arbennig mewn gyrfaoedd
fel newyddiaduraeth, addysgu, y gyfraith, y
cyfryngau a marchnata.

Ffasiwn a Thecstilau
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COURSE TITLE:
CBAC Dylunio a Thechnoleg
Ffasiwn Thecstiliau

Yn y pwnc hwn bydd y myfyrwyr yn
ymgymryd ag amrywiaeth o dasgau ym
Mlwyddyn 10, i ddatblygu eu gwybodaeth
a’u dealltwriaeth wrth baratoi ar gyfer
eu gwaith cwrs ym Mlwyddyn 11. Ym
Mlwyddyn 11, bydd y myfyrwyr yn
cwblhau tasg a osodir gan CBAC. Anogir
y myfyrwyr i ddangos eu dawn greadigol
yn yr elfen hon, drwy ddatblygu eu
dyluniadau, arbrofi a meddwl yn greadigol.

Beth fyddaf yn ei astudio?
Nod y cwrs yw ehangu eich gallu
technolegol a dylunio drwy hyrwyddo
ymwybyddiaeth o ddylunio a darparu
cyfleoedd i arbrofi a datblygu eich
syniadau eich hun. Bydd y cwrs, yn ei
hanfod, yn ymdrin â dylunio a datblygu
syniadau creadigol a rhai o’r pynciau
canlynol: Dylunwyr, Sgiliau gwnïo,
technegau creadigol a dulliau adeiladu.
Bydd asesiadau CBAC yn cael eu cynnal
ym Mlwyddyn 11, ond gellir dechrau
gwneud rhywfaint o waith paratoi tua
diwedd Blwyddyn 10. Bydd cyfle i chi
ddatblygu eich cryfderau a’ch diddordeb
mewn agwedd benodol ar decstilau yn
ystod y cwrs dwy flynedd.

Pa sgiliau a nodweddion fydd
yn cael eu datblygu?

yn cael eu cyflwyno yn y portffolio A3.
Mae’r gwaith hwn, ynghyd â’r canlyniad
ymarferol, yn werth 50% o’r TGAU.

•

Datblygu syniadau

•

Sgiliau cynllunio ac ymchwilio

I ble allai’r cwrs arwain?

•

Defnyddio TGaCh wrth ddylunio a
modelu

•

Sgiliau ymarferol a fydd yn berthnasol
i’r maes pynciol

•

Sgiliau cyflwyno

•

Trefniant teclynnau, deunyddiau ac
adnoddau yn amgylchfyd y gweithdy.

Ar wahân i astudio’r pwnc ymhellach
ar cwrs UG neu Safon Uwch mewn
Ffasiwn a Thecstilau yn gwrs sy’n cael
ei werthfawrogi gan ystod o gyflogwyr,
ac mae’n baratoad ardderchog ar gyfer
cyrsiau addysg bellach. Yn ogystal ag
arbenigedd ymarferol, mae nifer fawr o
sgiliau yn cael eu datblygu a’u gwella trwy
wneud y gwaith cwrs. Gellir trosglwyddo’r
sgiliau hyn yn hawdd at ddibenion eraill.
Ymysg y gyrfaoedd sy’n agored i fyfyriwr
a astudiodd y pwnc at lefel TGAU y mae
Peirianneg, Dylunio Graffig, Tecstilau
a Ffasiwn, Electroneg, Adeiladwaith a
Dylunio Cynnyrch.

Sut fyddaf yn dysgu?
Lluniwyd y cwrs ar sail cymysgedd o
sesiynau theori a rhai ymarferol. Gellir
seilio’r cyrsiau ymarferol ar ddatblygiad
technegau penodol. Bydd hyn yn golygu
ystod o wahanol fathau o waith prosiect
ym Mlwyddyn 10. Cynhelir yr Asesiad dan
Reolaeth yn bennaf ym Mlwyddyn 11.

Cyfleoedd gyrfa

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei
asesu?

•

Dylunydd Ffasiwn

•

Dylunydd Mewnol

Arholiad: Y mae i bob maes eu papurau
arholiad dwy awr eu hunain. Un haen mynediad
sydd ar eu cyfer. Mae marciau’r arholiad hwn
yn cynrychioli 50% o’r TGAU ei hun.

•

Dylunydd Gweuwaith

•

Steilydd Personol

•

Athro Ysgol Gynradd/Uwchradd

•

Peiriannydd Gwnïo

•

Cynorthwyydd Adwerthu

•

Dylunydd Gwisgoedd

•

Prynwr Tecstilau a Ffasiwn

•

Dylunydd Tecstilau

Gwaith Cwrs: Bydd myfyrwyr Blwyddyn
11 yn cyflwyno eu gwaith cwrs mewn llyfr
braslunio a ffolder A3. Bydd y gwaith mwy
creadigol a datblygiadol yn cael ei gyflwyno
yn y llyfr braslunio a’r taflenni mwy ffurfiol
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol
CYNNWYS Y CWRS:
Edexcel Lefel 2 BTEC Tystysgrif Gyntaf
Mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Beth fyddaf yn ei astudio?

Mae yna ddau uned sy’n cael eu arholi’n allanol:

Cynlluniwyd y cwrs Edexcel Lefel 2
BTEC Tystysgrif Gyntaf a’r Diploma
mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar
gyfer cyflwyno gwaith yn y sector hon
i ddisgyblion, neu eu paratoi ar gyfer
astudiaeth bellach e.e. Cymhwyster
Cenedlaethol BTEC.

Datblygiad Rhychwant Oes Dynol a Byw yn Iach

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi
gwybodaeth, dealltwriaeth a’r gallu
angenrheidiol i chi wrth ystyried gweithio
yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae trefn y cwrs yn rhoi cyfle i chi
ddatblygu eich diddordebau.
Bydd hefyd yn sicrhau sylfaen dda ac
yn eich cyflwyno i feysydd fel hawliau
unigolion, yr anghenion yn y sector
iechyd a gofal cymdeithasol neu brofiad
galwedigaethol yn y sector.

Pa sgiliau fydd yn cael eu datblygu?
Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau personol mewn meysydd fel
gweithio fel aelod o dîm, cynllunio gyrfa, cyfathrebu a datrys problemau.

Sut fyddaf yn dysgu?
Bydd ymwelwyr sydd yn gweithio mewn gwahanol adrannau o fewn y sector iechyd a
gofal cymdeithasol yn ymweld â’r dosbarth.

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei asesu?
Byddwch yn casglu tystiolaeth o waith ysgrifenedig ar gyfer pob uned, er mwyn creu
portffolio. Hefyd, bydd cyfle i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau e.e. cyflwyniadau
Powert Point, ffotograffau, a fydd yn cael eu cyfrif yn dystiolaeth yn eich portffolio eich
bod wedi cyflawni a chymryd rhan ynddynt ar y cwrs. Wrth ddilyn y cwrs hwn, bydd eich
ymddygiad o fewn y dosbarth a thu allan yn cyfri tuag at eich asesiad. Edrychir yn arbennig
ar eich aeddfedrwydd, ar eich datblygiad ac ar eich sgiliau rhyngweithio a chyfathrebu.

I ble allai’r cwrs arwain?
Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i’r sector Iechyd a Gofal
Cymdeithasol i chi, ac fe all y cynnwys arwain at Edexcel Lefel 3 Gwobr BTEC
Cenedlaethol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol.
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Bwyd a Maeth
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CYNNWYS Y CWRS:
TGAU Bwyd a Maeth CBAC

Beth fyddaf yn ei astudio?
Cynnwys y Pwnc – Egwyddorion
bwyd a maeth:
•

Nwyddau Bwyd

•

Egwyddorion Maeth

•

Diet ac Iechyd da

•

Gwyddor bwyd

•

O ble daw bwyd

•

Coginio a pharatoi bwyd

Sut byddaf yn cael fy asesu?
UNED 1

Drwy astudio bwyd a maeth,
bydd dysgwyr yn gallu:

Sut byddaf yn dysgu?

•

dangos sgiliau coginio effeithiol

ymarferol, arddangosfeydd coginio,

a diogel drwy gynllunio, paratoi a

gwaith arbrofol, darllen, ysgrifennu

choginio amrywiaeth o nwyddau

trafodaethau, gwrando a dadansoddi

bwyd tra’n defnyddio technegau ac

data.

offer coginio gwahanol.
•

o briodweddau gweithredol a
nodweddion cemegol bwyd yn
ogystal â gwybodaeth gadarn am
gynnwys maethol bwyd a diodydd
•

Egwyddorion Bwyd a Maeth
Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30
munud. 40% o’r cymhwyster.

•

Asesiad 1: 10 awr – Ymchwiliad Bwyd
Gwyddonol. Briff wedi’i osod gan
CBAC.
Asesiad 2: 15 awr – Cynllunio a
chyflwyno seigiau. Briff wedi’i osod
gan CBAC.

dilyniant i gyrsiau academaidd a/neu
alwedigaethol:
Addysg Iechyd

effeithiau corfforol a seicolegol deiet

•

Newyddiaduraeth Bwyd

ac iechyd gwael

•

Y Cyfryngau a Chysylltiadau

•

Maethegydd

•

GIG

•

Iechyd Cyhoeddus

•

Dietegydd

•

Gwyddonwyr Bwyd

•

Chwaraeon ac Ymarfer Corff

dangos gwybodaeth a dealltwriaeth

•

Therapydd Maetheg

o nodweddion gweithredol a

•

Cwnselydd Diet Arbenigol

deall effeithiau economaidd,

cynhyrchu deiet a dewisiadau iechyd

Asesiad Di-arholiad 1 ac Asesiad 2 60% o’r cymhwyster.

gyfer astudio pellach 16+ ac yn cynnig

•

argaeledd bwyd, prosesau
•

Mae’r cwrs yn darparu sylfaen addas ar

maeth a iechyd, yn cynnwys

chymdeithasol ddiwylliannol

UNED 2

I ble allai’r cwrs arwain?

deall y berthynas rhwng deiet,

amgylcheddol, moesegol a

Papur arholiad (di-haen) wedi ei osod
a’i asesu’n allanol.

Bwyd a Maeth ar Waith

datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth

Byddwch yn dysgu drwy gwblhau tasgau

maethol, rhinweddau synhwyraidd
ac ystyriaethau diogelwch bwyd

Gwybodaeth Ychwanegol

microbiolegol wrth baratoi, prosesu,
storio, coginio a gweini bwyd
•

deall ac archwilio amrywiaeth o
gynhwysion a phrosesau o wahanol
draddodiadau coginio (y traddodiadol
Gymreig, Prydeinig a’r rhyngwladol
er mwyn ysbrydoli syniadau newydd
neu addasu ryseitiau presennol.

Mae’r fanyleb hon yn rhoi cyfle
i ymgeiswyr adeiladu ar sgiliau,
gwybodaeth a dealltwriaeth a
ddatblygwyd yn ystod y cwrs Technoleg
Bwyd yng Nghyfnod Allweddol 3.
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Ffrangeg
CYNNWYS Y CWRS:
CBAC Ffrangeg TGAU

Beth fyddaf yn ei astudio?

Byddwch yn astudio’r themâu canlynol:

Gramadeg a geirfa hanfodol yr iaith, er
mwyn eich galluogi i siarad, ysgrifennu,
darllen ac i ddeall y Ffrangeg llafar
mewn gwahanol sefyllfaoedd.

Byddwch yn astudio tair thema eang: Hunaniaeth a diwylliant, Cymru a’r Byd –
meysydd o ddiddordeb, Cyflogaeth ac astudiaeth gyfredol a’r dyfodol. Bydd y
tair thema yn cael eu hastudio yn y pedair uned sef llafar, gwrando, darllen ac
ysgrifennu. Mae pob thema eang wedi’i rhannu yn is-themâu:

Cymru a’r Byd
– meysydd o ddiddordeb

Hunaniaeth a diwylliant
Diwylliannau ieuenctid
•
Hunan a Pherthnasoedd
•
Technoleg a chyfryngau
cymdeithasol

Cyflogaeth ac astudiaeth
gyfredol a’r dyfodol

Cartref a’r Ardal Leol
•
Ardaloedd lleol o ddiddordeb
•
Trafnidiaeth

Astudiaeth Cyfredol
•
Bywyd ysgol/coleg
•
Astudiaethau ysgol/coleg

Ffordd o Fyw
•
Iechyd a Ffitrwydd Corfforol
•
Adloniant a hamdden

Ffrainc a gwledydd lle mae
Ffrangeg yn cael ei siarad
•
Nodweddion lleol a rhanbarthol
•
Gwyliau a thwristiaeth

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

Arferion a Thraddodiadau
•
Bwyd a diod
•
Gwyliau a dathliadau

Cynaliadwyedd Byd-eang
•
Amgylchedd
•
Materion cymdeithasol

Pa sgiliau a nodweddion
fydd yn cael eu datblygu?

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

Sut fyddaf yn dysgu?
•

Byddwch yn dysgu trwy wrando ac ymateb i wahanol fathau o sgyrsiau mewn
Ffrangeg:

•

Darllen ac ymateb i wahanol fathau o iaith ysgrifenedig gan gynnwys testun o
adnoddau sy’n seiliedig ar TGCh;

•

Y gallu i gyfathrebu yn glir yn
Ffrangeg

•

Strategaethau dysgu iaith

•

Strategaethau cyfathrebu

•

•

Ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o
ddiwylliant

Mynegi eich hun ar lafar ac yn ysgrifenedig gan ddefnyddio ystod o eirfa a
phatrymau iaith.

•

Defnyddio gramadeg Ffrangeg a gweithio gydag eraill

•

TGCh
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Sut fydd fy ngwaith
yn cael ei asesu?
Mae pedair uned yn y cymhwyster
hwn: mae Uned 1 yn asesiad diarholiad ar lafar, mae Uned 2 yn
arholiad gwrando, mae asesiad 3 yn
arholiad darllen ac mae Uned 4 yn
arholiad ysgrifenedig. Mae pob uned
yn werth 25% o’r cymhwyster TGAU
Ffrangeg ac yn werth 60 marc.
Bydd yr uned siarad yn cynnwys tasg
chwarae rôl, trafod llun ar gerdyn a
sgwrs. Bydd yr asesiad hwn yn cael
ei gynnal yn ystod cyfnod o bum
wythnos rhwng mis Ebrill a mis Mai
ym Mlwyddyn 11.
Mae’r uned gwrando yn gofyn
i ymgeiswyr ddeall ac ymateb i
amrywiaeth o wahanol fathau o
iaith lafar gan gynnwys ymsonau,
sgyrsiau a thrafodaethau, cyfweliadau,
cyhoeddiadau a negeseuon.
Mae’r uned darllen yn gofyn i
ddysgwyr ddeall ac ymateb i
amrywiaeth o fformatau testun.

Fe allai’r rhain gynnwys detholiadau wedi’u haddasu o nofelau, straeon byrion,
adroddiadau, e-byst, llythyrau ac adroddiadau papur newydd, tablau a graffiau,
hysbysebion a ffurflenni. Bydd gofyn hefyd i’r myfyrwyr gyfieithu darnau byr i’r
Gymraeg/Saesneg.
Bydd yr arholiad ysgrifennu yn gofyn i’r myfyrwyr gwblhau tair tasg ysgrifenedig.
Gallai’r rhain fod ar ffurf e-bost, llythyr, tudalen we, blog neu adroddiad gydag
ychydig o gynnwys penodol. Yn yr arholiad hwn byd gofyn i’r myfyrwyr gynhyrchu
cyfieithiad o ddarn byr o’r Gymraeg/Saesneg i’r Ffrangeg

I ble allai’r cwrs arwain?
Bydd astudio ieithoedd modern yn rhoi cyfleoedd gyrfaol amrywiol ardderchog i chi
yn ogystal â sgiliau a fydd gennych gydol eich oes. Mae sgiliau iaith yn brin a gellir
eu defnyddio mewn nifer o wahanol swyddi. Yn naturiol, mae astudio iaith yn gwella
eich sgiliau cyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae sgiliau iaith yn werthfawr
yn y byd gwaith - sydd yn gynyddol fwy rhyngwladol. Mae’n sgil sy’n cael ei
werthfawrogi gan gyflogwyr pa faes bynnag fyddwch yn ei ddilyn. Mae’n well gan
lawer o’r prifysgolion gorau gynnig llefydd i fyfyrwyr sydd wedi astudio o leiaf un
iaith dramor ar lefel TGAU.
Cewch gyfle i astudio Ffrangeg ymhellach ar lefel UG a lefel A2, ac i gyfuno
Ffrangeg gydag unrhyw bwnc arall ar lefel gradd. Bydd hefyd yn rhoi cyfle i
chi dreulio blwyddyn yn astudio yn Ffrainc. Dyma enghreifftiau o gyfuniadau
poblogaidd:
Ffrangeg a Chyfrifeg, Ffrangeg a’r Gyfraith, Ffrangeg ac Busnes, Ffrangeg ac
Ieithyddiaeth neu Ffrangeg ac unrhyw iaith dramor arall.
Mae llawer o gyrsiau gradd gwyddoniaeth neu feddygaeth hefyd yn cynnig
modiwlau mewn iaith dramor i fyfyrwyr sydd â chymhwyster TGAU, o leiaf, mewn
iaith o’u dewis.
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Daearyddiaeth
CYNNWYS Y CWRS:
Daearyddiaeth CBAC

Bydd y cwrs newydd cyffrous hwn yn
eich helpu i ddeall sut a pham mae’r
Byd yn newid. Bydd yn canolbwyntio
ar atebion – beth allwch chi ei wneud i
gefnogi camau gweithredu sy’n arwain
at ganlyniadau positif. Cynhelir yr holl
arholiadau ar ddiwedd Blwyddyn 11.

Beth fyddaf yn ei astudio?
Uned 1 : ‘Tirweddau Ffisegol a Dynol
Newidiol’ (Blwyddyn 10)
Os oes gennych ddiddordeb mewn
atebion i gwestiynau fel:

“Pam y cafwyd llifogydd yn
Stad Glasdir?”

Mae’r uned hon yn cynnwys 3 thema:
Tirweddau (afonydd ac arfordiroedd);
Cysylltiadau gwledig-trefol (poblogaeth, dinasoedd byd a globaleiddio);
Tirweddau a Pheryglon Tectonig (tirffurfiau, prosesau a materion rheoli)
Uned 2 : ‘Materion Amgylcheddol a Datblygu’ (Blwyddyn 11)
Mae’r uned hon yn cynnwys 3 thema:
Y Tywydd, yr Hinsawdd ac Ecosystemau (sy’n egluro ein tywydd a newid
hinsawdd, coedwigoedd glaw trofannol ac ecosystemau, cynaliadwyedd a
pheryglon tywydd);
Datblygiad a Materion Adnoddau (esbonio achosion a chanlyniadau datblygiad
anghyson, gwahaniaethau o ran cyfoeth a rheoli d r);
Sialensiau Amgylcheddol (prynwriaeth a’i effaith ar yr amgylchedd, twristiaeth,
rheoli ac adfer cynefinoedd naturiol).
Uned 3 : ‘Ymholiad Gwaith Maes’ (Blwyddyn 10 ac 11)

“A fydd BREXIT yn dda i’r DU?”

Bydd yr uned hon yn gofyn i chi gwblhau 2 ddiwrnod o waith maes yn ardal Gogledd
Cymru gydag un ymholiad yn canolbwyntio ar ddaearyddiaeth ffisegol a’r llall ar
ddaearyddiaeth ddynol.

“A ydym mewn perygl
oherwydd daeargrynfeydd a
tswnamïau?”

Sut fydda i’n dysgu?

“A oes modd rheoli twristiaeth
yn well?”
… yna mae’r cwrs hwn yn berffaith i chi.
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Byddwch yn dysgu trwy gwblhau ymholiad gwaith maes, datrys problemau a
gwneud penderfyniadau, gweithio gyda TG, ysgrifennu adroddiadau, cyflwyno
gwybodaeth, gweithio gydag eraill, dadansoddi data, trafod, gwylio ffilmiau,
defnyddio mapiau, darllen ac ysgrifennu.
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Pa sgiliau a chymwysterau
fydda i’n eu datblygu?
•

Ymwybyddiaeth amgylcheddol

•

Gwybodaeth am leoedd,
prosesau ac arweddion

Uned 3 : Asesiad di-arholiad (20%) 2½ awr
Bydd yr asesiad ‘llyfr-agored’ hwn yn gofyn i chi baratoi adroddiad ysgrifenedig
mewn ymateb i gwestiynau penodol wedi eu gosod gan CBAC (e.e. i esbonio
methodoleg yr ymholiad neu ddisgrifio ei gasgliadau).
Bydd myfyrwyr yn cynnwys tystiolaeth o’u dealltwriaeth o’r broses ymholi a’u gallu
annibynnol i brosesu/cyflwyno data.

•

Sgiliau cyflwyno a dehongli
data, sgiliau gwaith maes

•

Y gallu i esbonio materion
amgylcheddol byd-eang a lleol

•

TG a’i gymhwyso i
sefyllfaoedd go iawn

•

Sgiliau ymchwil a chyflwyno
syniadau

I ble y gallai arwain?

•

Dadansoddi beirniadol
a sgiliau gwerthuso

Mae Daearyddiaeth yn uchel iawn ei barch gan gyflogwyr gan fod myfyrwyr yn
datblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy.

Sut fydda i’n cael fy asesu?
Uned 1 : Arholiad (40%) 1½ awr
Uned 2 : Arholiad (40%) 1½ awr
Bydd yr uned hon yn cael ei hasesu
trwy gyfrwng cwestiynau yn ymateb i
ddata ond bydd rhai rhannau’n gofyn i
chi ysgrifennu’n estynedig.

Gellir defnyddio portffolio o waith wedi ei baratoi ymlaen llaw a chynnwys peth
gwaith ohono fel tystiolaeth atodol.
Mae’r profiadau dysgu hyn yn arbennig o ddefnyddiol wrth ddatblygu sgiliau
meddwl yn feirniadol, academaidd a threfnu gwaith.

Mae gwybodaeth a dealltwriaeth ddaearyddol yn hanfodol mewn busnes, diwydiant,
teithio a thwristiaeth.
Rhai o’r swyddi a gysylltir ag astudio Daearyddiaeth ydy peilotiaid, gohebwyr,
cyfreithwyr, ffermwyr, cynllunwyr trefi, y lluoedd arfog, bancwyr, gweithwyr cyngor,
athrawon, peirianwyr, gweithwyr gwarchod yr amgylchedd, gweithwyr cymorth ac
elusennau…
Y cyfle i astudio at lefel AS neu A2 a phynciau perthnasol mewn prifysgol.
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Hanes
COURSE TITLE:
Maes Llafur A, CBAC

Bydd Hanes TGAU yn eich helpu i ddeall
y byd cymhleth yr ydym yn byw ynddo,
trwy astudio digwyddiadau allweddol
ac unigolion o’r gorffennol ac ystyried y
ffyrdd y maent wedi llunio ein presennol.

Beth fydda i’n ei astudio?
UNED 1: ASTUDIAETH FANWL
(Blwyddyn 11)

Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad yng
Nghymru a Lloegr, 1930 - 1951
Byddwch yn gallu astudio prif
nodweddion bywyd yn y Dirwasgiad,
rhyfel ar y Ffrynt Cartref a Phrydain
wedi’r rhyfel.

UNED 2: ASTUDIAETH FANWL
(Blwyddyn 10)

UNED 4: ASESIAD DI-ARHOLIAD
(Blwyddyn 10)

UDA: Gwlad Gwahaniaethau, 1910 –
1929

Rhan A: Amodau yn y ffosydd yn ystod y
Rhyfel Byd Cyntaf.

Byddwch yn astudio’r prif broblemau a
heriau a oedd yn wynebu cymdeithas
America yn ystod y cyfnod, y prif
broblemau economaidd a datblygiad
diwylliant a chymdeithas America.

Rhan B: A ddylid ystyried
Gwrthwynebwyr Cydwybodol fel “dim
byd ond llwfrgwn” yn ystod y Rhyfel
Byd Cyntaf?

Pa sgiliau a rhinweddau
fydda i’n eu datblygu?
UNED 3: ASTUDIAETH THEMATIG
(Blwyddyn 11)
Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb,
1500 hyd heddiw
Byddwch yn astudio’r achosion a’r
mathau o drosedd, gorfodi’r gyfraith,
trechu trosedd a’i gosbi a sut mae
agweddau pobl tuag at drosedd a chosb
wedi newid dros amser.

• s giliau cyfathrebu, yn enwedig yn
ystod trafodaethau dosbarth ac ateb
yn ysgrifenedig
• sgiliau dehongli a deall ffynonellau
• g
 waith ymchwil, dethol a chymryd
nodiadau er mwyn casglu gwybodaeth
berthnasol
• y gallu i wrando, deall a chanolbwyntio
ar ystyr cwestiynau a threfnu
gwybodaeth
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• s giliau dadansoddi er mwyn sicrhau
cefnogaeth gadarn i ddadleuon
• sgiliau datrys problemau
• a studiaethau wedi eu goruchwylio
ac astudiaethau annibynnol yn dilyn
arweiniad
• y gallu i ddysgu gwybodaeth ffeithiol
fanwl

Sut fydda i’n dysgu?
Byddwch yn dysgu drwy ddarllen,
ysgrifennu, trafod, gwrando, dadansoddi,
ysgrifennu, chwarae rôl ac empathi.
Mae gan yr Adran Hanes amrywiaeth
eang o ddeunydd fideo i gefnogi
testunau’r ugeinfed ganrif ac mae’n
defnyddio TGCh i ddatblygu gwybodaeth
y myfyrwyr.

Sut fydda i’n cael fy asesu?
UNED 1: Arholiad (25%) 1 awr
UNED 2: Arholiad (25%) 1 awr

UNED 3: Arholiad (30%) 1 ¼ awr
Bydd y tri arholiad yn asesu gwybodaeth
drwy ddefnyddio cwestiynau
strwythuredig a thasgau gwerthuso
ffynonellau.
UNED 4: Asesiad di-arholiad (20%)
Bydd myfyrwyr yn sefyll arholiad
Uned 2 ac yn cwblhau asesiad diarholiad Uned 4 ym Mlwyddyn 10.

I ble all hyn arwain?
Hanes TGAU yw’r pwnc perffaith i
ddatblygu a mireinio ystod eang o sgiliau
trosglwyddadwy ar gyfer cyflogaeth neu
astudiaeth bellach.
Mae’r rhain yn cynnwys: Y Gyfraith,
Gwleidyddiaeth, y Sector Cyhoeddus,
Busnes, Marchnata, Economeg,
Addysgu, Academia, Yswiriant ac
Archeoleg.

“To be
ignorant of
the lives of
the most
celebrated
men and
women of
antiquity is
to continue
in a state of
childhood all
our days”
PLUTARCH
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Mathemateg a Mathemateg Rhifedd
(Pwnc Gorfodol)

CYNNWYS Y CWRS:
CBAC MATHEMATEG (Cynllun 3 Haen) a CBAC
MATHEMATEG RHIFEDD (Cynllun 3 Haen)

Beth fyddaf yn ei astudio?

Pa sgiliau a nodweddion fydd yn cael eu datblygu?

Mae’r cwrs yn cynnwys rhif, algebra,
siâp, gofod a mesur a thrin data. Bydd
y cwrs yn edrych ar ffyrdd o wneud
a monitro penderfyniadau ar gyfer
datrys problemau, i gyfathrebu’n
fathemategol ac i ddatblygu sgiliau
rhesymu mathemategol.

Y gallu i:
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•

ddatblygu gwybodaeth fathemategol a sgiliau llafar, ysgrifenedig ac ymarferol er
mwyn magu hyder, mwynhad a dyfalbarhad;

•

darllen, ysgrifennu a siarad am fathemateg mewn gwahanol ffyrdd

•

datblygu ymdeimlad o rif, gwneud cyfrifiadau a deall arwyddocâd y canlyniadau a geir.

•

defnyddio mathemateg mewn sefyllfaoedd bob dydd a datblygu dealltwriaeth a
gwerthfawrogiad o rôl mathemateg yn ein byd.

•

datrys problemau, cyflwyno datrysiadau’n glir, a gwirio a dehongli’r canlyniadau.

•

datblygu dealltwriaeth o egwyddorion mathemategol.

•

adnabod sut a pha bryd y gellir cynrychioli datrysiad yn fathemategol, adnabod a
dehongli ffactorau perthnasol a phan fo angen, dewis dull mathemategol addas
i ddatrys y broblem.

•

defnyddio mathemateg fel cyfrwng i gyfathrebu gan roi pwyslais ar fynegiant clir.

•

datblygu gallu i ddefnyddio mathemateg mewn pynciau eraill, yn arbennig
gwyddoniaeth a thechnoleg.

•

datblygu gallu i resymu’n rhesymegol, i ddosbarthu, i gyffredinoli ac i brofi.

•

datblygu’r sgil o ymchwilio i syniadau mathemategol ac i roi prawf ar a phrofi
eich damcaniaethau eich hunain.

•

gwerthfawrogi cyd-ddibyniaeth gwahanol ganghennau o fathemateg.

•

Sicrhau sylfaen addas ar gyfer astudiaeth bellach ac o ddisgyblaethau eraill.
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Sut fyddaf yn dysgu ?

Sut fydd fy ngwaith yn cael ei asesu?

Byddwch yn dysgu trwy

Mi fydd dau arholiad ar gyfer TGAU MATHEMATEG a dau arholiad arall ar
gyfer TGAU MATHEMATEG RHIFEDD ar ddiwedd y cwrs (haf blwyddyn 11).

•

ddatrys problemau

•

dadansoddi data

•

trafod

Haen Uwch: Graddau A* - C

•

dilyn esiamplau gorffenedig

Haen Ganolradd: Graddau B - E

•

gwaith TGCh

•

gweithio’n annibynnol a chydag
eraill.

•

Y brif flaenoriaeth fydd dysgu
ffeithiau allweddol a’u defnyddio.

Mae 3 haen mynediad i’r ddau arholiad.

Haen Sylfaenol: Graddau D – G
Un papur gyda chyfrifiannell ac un papur heb gyfrifiannell
Mae pob papur yn cynnwys cwestiynau o amrywiol hyd, rhai wedi’u strwythuro ac
eraill heb eu strwythuro.

I ble allai’r cwrs arwain?
Boed eich bryd ar fynd i weithio neu ar ddilyn cwrs Addysg Bellach, mae TGAU
Mathemateg yn gymhwyster hanfodol - beth bynnag fo eich cynlluniau, bydd
gwybodaeth gadarn yn y pwnc yn fanteisiol i chi bob amser. Bydd yn sail ar gyfer
llawer o bynciau UG ac A2 a bydd gradd dda yn hanfodol i astudio Mathemateg ar
lefel UG neu A2. Mae rhai prifysgolion yn gofyn am radd C mewn Mathemateg ar
gyfer mynediad i gyrsiau heb gysylltiad â’r pwnc. Gofynnir am radd B mewn TGAU
Mathemateg ambell waith.
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Cerddoriaeth
CYNNWYS Y CWRS:
Cerdd CBAC

Beth fyddaf yn ei astudio?

•

Sgiliau sylfaenol - cyfathrebu, gweithio gydag eraill, gwella eich dysgu eich hun.

Mae’r cwrs cyffrous hwn yn rhoi cyfle
i chi ddatblygu eich sgiliau perfformio,
i fod yn greadigol wrth gyfansoddi
eich darnau eich hun, ac yn ehangu
eich sgiliau gwrando a dadansoddi
a’ch gwybodaeth gerddorol. Wedi’u
cysylltu â’r tair agwedd yn y cwrs mae
pedwar maes astudiaeth sef Ffurfiau
a Dyfeisiau Cerddorol, Cerddoriaeth
Ffilm, Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble
a Cherddoriaeth Boblogaidd. Trwy
ganolbwyntio ar yr agweddau hyn,
cewch gyfle i ymchwilio i ac astudio
gwahanol fathau o arddulliau cerddorol.

•

Y posibilrwydd o ddefnyddio TGaCh i wella sgiliau gwrando, ysgrifennu sgôr a
chyfansoddi.

Mae perfformio’n cynrychioli 35%
o’r cwrs a gall fod yn newid braf o’r
arholiadau ysgrifenedig. Mae’r cwrs yn
darparu ar gyfer gwahanol ddiddordebau,
profiadau a galluoedd.

Pa sgiliau fydd
yn cael eu datblygu?

Sut fyddaf yn dysgu?
Y bwriad yw dysgu trwy gael hwyl yn bennaf, trwy sicrhau profiadau ymarferol a
phositif, gwerthuso eich perfformiadau a’ch gwaith cyfansoddi eich hun ac eraill,
gwrando yn ofalus ar amrywiol ddarnau, ac adnabod gwahanol nodweddion a
dadansoddi sgorau.

Sut byddaf yn cael fy asesu?
Byddwch yn perfformio rhwng 4 ac 6 munud ar offeryn o’ch dewis/gyda’ch llais, a rhaid
i o leiaf un darn fod mewn ensemble/band. Bydd y perfformiad hwn yn cael ei recordio
yn ystod Blwyddyn 11 (30%). Byddwch yn ysgrifennu nodiadau rhaglen ar gyfer un o’r
darnau (5%).  Byddwch yn cyflwyno dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol (35%) a fydd
yn cael eu safoni gan eich athrawon cerdd. Mae’r gwaith cwrs yn cynrychioli 70% o’r
cwrs. Caiff yr elfen wrando (30%) ei hasesu drwy arholiad ysgrifenedig yn seiliedig
ar unrhyw ddarnau sy’n perthyn i’r meysydd astudiaeth ym mis Mai/Mehefin ym
Mlwyddyn 11.

I ble allai’r cwrs arwain?

•

Hunan ddisgyblaeth a hyder

Hobi/sgil am oes, astudio pellach, bod yn gerddor, therapydd cerddoriaeth, arweinydd,
athro, peiriannydd sain a llawer mwy. Gallai hefyd fod o gymorth i sicrhau lle ar gyrsiau
gradd cystadleuol mewn prifysgolion.

•

Datblygu sgiliau perfformio fel
unigolyn ac fel gr p.

Anghenion/Gwybodaeth ychwanegol

•

Rhyddid i fynegi a defnyddio’r
dychymyg wrth greu eich darnau
eich hun o gerddoriaeth.

•

Adnabod dyfeisiadau cyfansoddi, a
defnyddio’r syniadau hyn eich hun.

•

Ymchwilio, dadansoddi ac adnabod
nodweddion cerddorol.
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Nod y maes llafur yw adeiladau ar brofiadau a sgiliau a gafwyd yng Nghyfnod Allweddol
3. Nid yw profiad oddi allan i’r ystafell ddosbarth yn hanfodol, ond gallai fod o gymorth.
Gallai bod ag offeryn i ymarfer ac i gyfansoddi arno gartref fod o gymorth hefyd. Mae
brwdfrydedd, hunan ddisgyblaeth a chymhelliant yn hanfodol i lwyddiant yn y pwnc hwn.
Mae disgwyl i chi allu perfformio darnau o safon gradd 3 ar offeryn o’ch dewis erbyn mis
Chwefror ym Mlwyddyn 11, wrth baratoi ar gyfer eich arholiad perfformio.

Addysg Gorfforol
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CYNNWYS Y CWRS:
TGAU Addysg Gorfforol CBAC

Beth fyddaf yn ei astudio?

UNED 2: Y cyfranogwr gweithredol
mewn addysg gorfforol

Sut fydd fy ngwaith
yn cael ei asesu?

•

Asesu di-arholiad

Uned 1: Cyflwyniad i addysg gorfforol

Iechyd, ymarfer (training) ac ymarfer
corff (exercise)

•

50% o’r cymhwyster

•

100 marc

2.

Ffisioleg ymarfer corff (exercise)

Asesir dysgwyr yn y canlynol:

3.

Dadansoddi symud

•

4.

Seicoleg chwaraeon a gweithgaredd
corfforol

gweithgaredd gwahanol yn rôl
perfformiwr

•

5.

Materion diwylliannol cymdeithasol
mewn chwaraeon a gweithgaredd
corfforol.

o leiaf un gamp ar gyfer unigolyn ac
un gamp ar gyfer tîm ac un arall o’r
rhestri cymeradwy o weithgareddau
yn Atodiad B

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr
50% o’r cymhwyster
100 marc
Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o
gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y
cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau
clyweled a ffynonellau eraill.

CYNNWYS Y CWRS: Mae’r cwrs yn
canolbwyntio ar bum maes allweddol:
1.

Mae holl gynnwys y pwnc yn cael ei
asesu yn Uned 1 fel rhan o’r arholiad
ysgrifenedig ac yn Uned 2 fel rhan o’r
rhaglen ffitrwydd bersonol.
Mae Unedau 1 a 2 yn gofyn bod dysgwyr
yn arddangos dealltwriaeth o sut mae
data ansoddol a meintiol yn cael eu
casglu. Hefyd mae’n ofynnol bod dysgwyr
yn dadansoddi a gwerthuso data. Yn
Uned 2 rhaid i ddysgwyr gyflwyno data,
gan gynnwys tablau a graffiau, fel rhan o’r
rhaglen ffitrwydd bersonol.

•

rhaglen ffitrwydd bersonol yn
gysylltiedig â’r prif weithgaredd
dewisol.

Pa sgiliau fydd
yn cael eu datblygu?
•

Sgiliau cyfathrebu

•

Ysgrifennu adroddiadau am
brofion a chanlyniadau, dadansoddi
canlyniadau

•

Monitro a gwella lefelau ffitrwydd

•

Gweithio gydag eraill

Uned 1: Cyflwyniad i addysg gorfforol

•

Gallu corfforol

•

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr

•

Arweinyddiaeth

•

50% o’r cymhwyster

•

100 marc

Asesir dysgwyr drwy amrywiaeth o
gwestiynau byr ac estynedig. Bydd y
cwestiynau yn seiliedig ar ysgogiadau
clyweled a ffynonellau eraill.

Sut fyddaf yn dysgu?
Trwy gyfrwng gweithgareddau ymarferol
a thrwy’r theori. Darllen, ysgrifennu,
gwrando, dadansoddi data, defnyddio
TGaCh a gwella perfformiad mewn nifer
o wahanol ffyrdd.

UNED 2: Y cyfranogwr gweithredol
mewn addysg gorfforol
Asesu di-arholiad
50% o’r cymhwyster
100 marc
Asesir dysgwyr mewn
agweithgaredd gwahanol yn rôl
perfformiwr mewn o leiaf un gamp
ar gyfer unigolyn, un gamp ar gyfer
tim ac un arall. Bydd un gweithgaredd
yn brif weithgaredd fydd a rhaglen
ffitrwydd bersonal yn gysylltiedig a’r
gweithgaredd.

I ble allai’r cwrs arwain?
At astudio pellach ar lefel UG neu
A2 - mae’r sgiliau a ddysgwyd yn
sylfaen i nifer o wahanol yrfaoedd e.e.
Hyfforddwyr Personol, Therapydd
Galwedigaethol, Ffisiotherapydd,
Gwaith mewn Canolfannau Hamdden,
Cysylltiadau Cyhoeddus, Perfformio
Campau (stunts) Hyfforddwyr.
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Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd
CYNNWYS Y CWRS:
CBAC Astudiaethau Crefyddol

Beth fyddaf yn ei astudio?
Mae’r cwrs hwn wedi ei rannu i astudiaeth o
faterion Athronyddol, Moeseg a Chrefyddol
amrywiol.
Ym mlwyddyn 10 byddwch yn ystyried y
materion canlynol:

hawliau dynol? Beth yw eithafiaeth grefyddol?
Sut dylem ddefnyddio cyfoeth? Beth yw rôl
elusennau crefyddol mewn cymdeithas?

2. Astudiaeth o arferion Cristnogol,
Hindwaidd a Dyneiddwyr.
Beth yw rôl crefydd mewn cymdeithas
fodern? Beth mae’r cyfrifiad yn dangos am
grefydd ym Mhrydain? Sut mae crefyddau
yn dathlu digwyddiadau pwysig? Pam
mae credinwyr crefyddol yn mynd ar
bererindodau?

1. Astudiaeth o Athroniaeth Crefydd yn y
Byd Cyfoes
Bywyd ar ôl marwolaeth:
Sut grëwyd y byd? Beth yw’r cwestiynau
mae gwyddoniaeth a chrefydd yn ei godi am y
greadigaeth? Ydi cael erthyliad yn dderbyniol?
A ddylid cyfreithloni ewthanasia ym
Mhrydain? Oes yna fywyd ar ôl marwolaeth?

Materion Drygioni a Dioddefaint
Sut ddylem ni gosbi troseddwyr? A ddylid
cyfreithloni cosb marwolaeth? Pam fod
maddeuant yn bwysig? Pam fod pobl yn
dioddef yn y byd?

2. Astudiaeth o gredoau a dysgeidiaeth
Cristnogol, Hindwaidd a Dyneiddwyr.
Sut mae crefyddau yn ymateb i faterion
moesol? Beth yw eu prif gredoau? Sut mae
eu credoau yn debyg neu wahanol? Pa heriau
mae Dyneiddwyr wedi ei roi i grefydd?

Ym mlwyddyn 11 byddwch yn ystyried y
materion canlynol:
1. Astudiaeth o Foeseg yn y Byd Cyfoes
Materion Perthynas:
A yw’r teulu yn dal yn bwysig heddiw?
Beth yw rôl dynion a merched mewn
crefydd?
Pam fod priodas yn bwysig?
Pam fod rhai priodasau’n llwyddo ac eraill yn
methu?
A ddylid caniatáu priodas dau o’r un rhyw
mewn mannau addoli?

Materion Hawliau Dynol
Beth yw ein hawliau dynol?
Sut wnaeth Martin Luther King a Gandhi
ymgyrchu dros
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Pa sgiliau a rhinweddau y
byddaf yn datblygu mewn
Athroniaeth, Moeseg a
Chrefydd?
•

•

•
•

•

Sut i ymchwilio i gwestiynau sylfaenol fel
“pam mae drygioni’n bodoli?” a “beth
yw pwrpas bywyd?”.
Sut i astudio testunau sy’n esbonio’r
amrywiaeth bywyd a chrefydd yn y byd
modern.
Sut i wella sgiliau meddwl athronyddol a’r
gallu i feddwl yn greadigol.
Sut i ddeall materion moesegol a
chrefyddol cyfoes fel moeseg feddygol a
ffwndamentaliaeth grefyddol.
Sut i ddatblygu sgiliau cyfathrebu, dysgu
sut i fynegi eich safbwyntiau’n glir a
chynyddu eich hunanhyder.

Sut y byddaf yn dysgu?
Byddaf yn dysgu trwy ddatrys problemau,
gan archwilio materion cyfoes, trafod, dangos
empathi a chwarae rôl.

Sut byddaf i’n cael fy asesu?
Arholiad: Dau bapur allanol - un ar ddiwedd
Blwyddyn 10, a’r llall ar ddiwedd Blwyddyn 11.

Lle y gall arwain?
I astudio ymhellach ar gyfer lefel AS ac A2.
Mae gr p Russell o’r Prifysgolion gorau wedi’i
wneud yn glir bod Astudiaethau Crefyddol yn
‘baratoad addas ar gyfer y brifysgol’ ac mae
Rhydychen a Caergrawnt yn ei gynnwys yn eu
rhestr lefel uchaf o gymwysterau safon uwch
addas yn y celfyddydau.
Mae Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd yn
ategu pynciau eraill fel:
•

•

•

•

•

•

Celf: Mae dealltwriaeth o syniadau,
symbolau a chysyniadau crefyddol yn
hanfodol ar gyfer dealltwriaeth dda o gelf.
Cymraeg a Saesneg: Mae gwybodaeth
am syniadau, cysyniadau a symbolau
crefyddol yn hanfodol ar gyfer astudio
llenyddiaeth.
Hanes: Mae’r cwrs hwn yn helpu i
ddatblygu dealltwriaeth o’r materion
crefyddol tu ôl i ddigwyddiadau pwysig
mewn hanes.
Athroniaeth: Mae cwestiynau crefyddol
yn aml yn athronyddol iawn a gallent
wella’r sgiliau meddwl beirniadol sydd eu
hangen ar gyfer athroniaeth.
Seicoleg: Mae’r cwrs hwn yn hyrwyddo
meddwl a dadansoddi dyfnach o faterion
ehangach fel “A yw’r angen am fod
dwyfol yn rhan gynhenid o fodau dynol?”
Gwyddoniaeth: Mae’r cwrs hwn yn
aml yn gofyn cwestiynau ‘pam’ a gall
roi safbwynt pwysig wrth ystyried y
cwestiynau ‘pam’ a ofynnir yn aml mewn
gwyddoniaeth.

Dylunio Cynnyrch
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COURSE TITLE:
CBAC Dylunio a Thechnoleg
Dylunio Cynnyrch

Yn y pwnc hwn bydd y myfyrwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth
o dasgau ym Mlwyddyn 10, i ddatblygu eu gwybodaeth a’u
dealltwriaeth wrth baratoi ar gyfer eu gwaith
cwrs ym Mlwyddyn 11. Ym Mlwyddyn 11, bydd
y myfyrwyr yn cwblhau tasg a osodir gan CBAC.
Anogir y myfyrwyr i ddangos eu dawn greadigol
yn yr elfen hon, drwy ddatblygu eu dyluniadau,
arbrofi a meddwl yn greadigol.

Beth fyddaf yn ei astudio?

Sut fyddaf yn dysgu?

Dylunio Cynnyrch: Nod y cwrs yw
ehangu eich gallu technolegol a dylunio
drwy hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddylunio
a darparu cyfleoedd i arbrofi a datblygu eich
syniadau eich hun. Bydd y cwrs, yn ei hanfod,
yn ymdrin â dylunio a datblygu syniadau
creadigol a rhai o’r pynciau canlynol: Dylunwyr,
CAD/CAM, technegau creadigol a dulliau
adeiladu gam ddefnyddio Pren, Metelau a
Phlastigion.

Lluniwyd y cwrs ar sail cymysgedd o
sesiynau theori a rhai ymarferol. Gellir
seilio’r cyrsiau ymarferol ar ddatblygiad
technegau penodol. Bydd hyn yn golygu
ystod o wahanol fathau o waith prosiect
ym Mlwyddyn 10. Cynhelir yr Asesiad dan
Reolaeth yn bennaf ym Mlwyddyn 11.

Sut fydd fy ngwaith
yn cael ei asesu?

•

Dylunydd Cynnyrch

•

Dylunydd Graffig

Bydd asesiadau CBAC yn cael eu cynnal ym
Mlwyddyn 11, ond gellir dechrau gwneud
rhywfaint o waith paratoi tua diwedd
Blwyddyn 10. Bydd cyfle i chi ddatblygu eich
cryfderau a’ch diddordeb mewn agwedd
benodol ar Bren, Metel neu Blastig yn ystod y
cwrs dwy flynedd.

Arholiad: Y mae i bob maes eu papurau
arholiad dwy awr eu hunain. Un haen
mynediad sydd ar eu cyfer. Mae marciau’r
arholiad hwn yn cynrychioli 50% o’r TGAU
ei hun.

•

Peiriannydd Mecanyddol

•

Peiriannydd Sifil

•

Dylunydd Pensaernïol

•

Peiriannydd Awyrenegol

Gwaith Cwrs:

•

Technegydd Awyrennau

•

Peiriannydd Gwres

•

Peiriannydd Adeiladu

•

Peiriannydd Modurol

•

Gwneuthurwr Dodrefn

•

Athro Ysgol Gynradd/Uwchradd

•

Gwneuthurwr

•

Weldiwr

•

Saer ac asiedydd

•

Sgiliau cynllunio ac ymchwilio

Bydd myrfyfyr Blwyddyn 11 yn cyflwyno
eu gwaith cwrs mewn llyfr braslunio a
ffolder A3. Bydd y gwaith mwy creadigol
a datblygiadol yn cael ei gyflwyno yn y llyfr
braslunio a’r taflenni mwy ffurfiol yn cael eu
cyflwyno yn y portffolio A3.

•

Defnyddio TGaCh wrth ddylunio a
modelu

Mae’r gwaith hwn, ynghyd â’r canlyniad
ymarferol, yn werth 50% o’r TGAU.

Sgiliau ymarferol a fydd yn berthnasol i’r
maes pynciol

I ble allai’r cwrs arwain?

Pa sgiliau a nodweddion fydd
yn cael eu datblygu?
•

•

Datblygu syniadau

•

Sgiliau cyflwyno

•

Trefniant teclynnau, deunyddiau ac
adnoddau yn amgylchfyd y gweithdy.

Ar wahân i astudio’r pwnc ymhellach ar lefel
UG neu A2, mae Dylunio a Thechnoleg yn
gwrs sy’n cael ei werthfawrogi gan ystod o
gyflogwyr, ac mae’n baratoad ardderchog ar
gyfer cyrsiau addysg bellach. Yn ogystal ag
arbenigedd ymarferol, mae nifer fawr o sgiliau

yn cael eu datblygu a’u gwella trwy wneud
y gwaith cwrs. Gellir trosglwyddo’r sgiliau
hyn yn hawdd at ddibenion eraill. Ymysg y
gyrfaoedd sy’n agored i fyfyriwr a astudiodd y
pwnc at lefel TGAU y mae Peirianneg, Dylunio
Graffig, Tecstilau a Ffasiwn, Electroneg,
Adeiladwaith a Dylunio Cynnyrch.

Cyfleoedd gyrfa
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Gwyddoniaeth (Pwnc Gorfodol)
CYNNWYS Y CWRS:
CBAC TGAU Gwyddoniaeth
(Gwyddoniaeth Dwyradd)

Beth fydda i’n ei astudio?

Gwyddoniaeth Blwyddyn 10

Mae’r cwrs Gwyddoniaeth wedi ei
rannu’n feysydd Bioleg, Ffiseg a
Chemeg.

Bioleg

Byddwch yn astudio pob maes fel
cyfres o Unedau. Astudir Bioleg 1,
Cemeg 1 a Ffiseg 1 yn ystod Blwyddyn
10 gan astudio Bioleg 2, Cemeg 2 a
Ffiseg 2 ym Mlwyddyn 11.
Hefyd yn hanner cyntaf tymor y
gwanwyn (Ionawr - Chwefror) ym
Mlwyddyn 11 bydd Asesiad Ymarferol
a fydd yn cael ei asesu’n allanol.

Cemeg

Ffiseg

Celloedd a symud ar draws
pilennau

Natur sylweddau ac
adweithiau cemegol

Cylchedau trydan

Resbiradaeth a system
resbiradu ddynol

Adeiledd atomig a’r Tabl
Cyfnodol

Cynhyrchu trydan

Treuliad a system dreulio
ddynol

D r

Defnyddio egni

System cylchrediad y
gwaed dynol

Y Ddaear sy’n newid yn
barhaus

Trydan domestig

Planhigion a ffotosynthesis

Cyfradd newidiadau
cemegol

Nodweddion tonnau

Ecosystemau ac effaith
pobl ar yr amgylchedd

Gwyddoniaeth Blwyddyn 11
Bioleg

Ffiseg

Dosbarthiad a
bioamrywiaeth

Bondiau, adeiledd a
phriodweddau

Pellter, buanedd a
chyflymiad

Cellraniad a chelloedd
bonyn

Asidau, basau a halwynau

Deddfau Newton

Asid deocsiriboniwcleig
(DNA) ac etifeddiaeth

Metelau a’u hechdynnu

Gwaith ac egni

Amrywiad ac esblygiad

Adweithiau cemegol ac egni Sêr a phlanedau

Ymateb a rheoli

Olew craidd, tanwyddau a
chyfansoddion carbon

Clefydau, amddiffyn a
thriniaeth

GWYBO
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Cemeg

Mathau o ymbelydredd
Hanner oes
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Pa sgiliau a rhinweddau
fydda i’n eu datblygu?

Sut fydda i’n cael fy asesu?

•

ymwybyddiaeth ynghylch materion
gwyddonol pwysig

•

gwybodaeth am ddulliau
gwyddonol a sut maen nhw’n cael
eu datblygu

Un papur arholiad 1 awr 15 munud yr un mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar ddiwedd
Blwyddyn 10. Mae’r papurau hyn mewn haenau a byddant yn cynnwys cymysgedd
o gwestiynau atebion cryno, cwestiynau strwythuredig a chwestiynau ysgrifennu
estynedig ac ymateb i ddata, gyda rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun ymarferol.

•

y gallu i gyflwyno, dadansoddi a
gwerthuso data

•

y gallu i esbonio a gwerthuso
syniadau gwyddonol yn eglur

•

y sgil sut i gymhwyso sgiliau TGCh
mewn ystod eang o feysydd

Gwyddoniaeth Blwyddyn 10

Gwyddoniaeth Blwyddyn 11
Cynhelir Asesiad Ymarferol dihaen a gaiff ei asesu’n allanol yn hanner cyntaf tymor
y gwanwyn (Ionawr - Chwefror) ac yna un Papur Arholiad 1 awr 15 munud yr un
mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar ddiwedd Blwyddyn 11.
Mae Arholiadau Theori yn cael eu pennu ar ddwy lefel. Mae Lefel Sylfaen yn rhoi
mynediad i raddau o C i G, a phapurau Lefel Uwch yn rhoi mynediad i raddau A* i D.

Sut fydda i’n dysgu?

At beth fydd hyn yn arwain?

Bydd gwersi strwythuredig yn rhoi’r
sylfaen i ti ymestyn dy ddysgu
ymhellach trwy gyfrwng tasgau
ymarferol, datrys problemau fel
unigolyn ac fel aelod o grwpiau, trwy
gyflwyniadau, trafod data a defnyddio
dy sgiliau TGCh mewn gwaith ymchwil
a chyflwyniadau.

Ystyrir TGAU Gwyddoniaeth fel cymhwyster sylfaenol hanfodol. Mae’n caniatáu
mynediad i gymhwyster Lefel A o’i astudio ar haen uwch, ac mae’n ofynnol ar
gyfer llawer o gyrsiau coleg a phrifysgol. Mae llawer o feysydd cyflogaeth yn galw
am wybodaeth wyddonol ar y lefel hon, yn amrywio o drin gwallt i beirianneg ac
adeiladwaith. Mae llawer o gwmnïau yn chwilio am bobl sy’n dangos dealltwriaeth
dda mewn gwyddoniaeth a chynigir swyddi yn amrywio o lefel technegydd i swyddi
ymchwil lefel uchel.

Sawl cymhwyster TGAU a roir?
Rhoir dau gymhwyster TGAU wedi ei seilio ar gyfanswm nifer y marciau Graddfa
Farcio Unffurf a enillwyd erbyn diwedd Blwyddyn 11.
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Gwyddoniaeth ar Wahân (Pwnc Dewisol)
CYNNWYS Y CWRS:
CBAC TGAU mewn Bioleg,
Cemeg a Ffiseg

Beth fydda
i’n ei astudio?
Mae’r cwrs
Gwyddoniaeth hwn
wedi ei rannu’n dri
maes - Bioleg, Cemeg
a Ffiseg. Astudir
pob maes fel cyfres
o Unedau. Bioleg,
Cemeg a Ffiseg
Unedau 1, 2 a 3.
Astudir Uned 1
pob maes yn ystod
Blwyddyn 10 ac Uned
2 ym Mlwyddyn 11.
Uned 3 ar gyfer pob
maes yw Asesiad
Ymarferol sy’n cael
ei asesu’n allanol
a gynhelir yn ystod
hanner cyntaf tymor
y gwanwyn ym
Mlwyddyn 11 (Ionawr
– Chwefror).

Gwyddoniaeth Blwyddyn 10: Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Celloedd a symud ar draws pilennau

Natur sylweddau ac
adweithiau cemegol

Cylchedau trydan

Resbiradaeth a system resbiradu ddynol

Adeiledd atomig a’r Tabl
Cyfnodol

Cynhyrchu trydan

Treuliad a system dreulio ddynol

D r

Defnyddio egni

System cylchrediad y gwaed dynol

Y Ddaear sy’n newid yn
barhaus

Planhigion a ffotosynthesis

Cyfradd newidiadau cemegol Nodweddion tonnau

Ecosystemau ac effaith pobl ar yr
amgylchedd

Calchfaen

Trydan domestig

Adlewyrchiand mewnol
cyflawn tonnau
Tonnau seismig
Theori cinetig
Electromagnetedd

Gwyddoniaeth Blwyddyn 11: Bioleg

Cemeg

Ffiseg

Cellraniad a chelloedd bonyn

Asidau, basau a halwynau

Deddfau Newton

Asid deocsiriboniwcleig (DNA) ac
etifeddiaeth

Metelau a’u hechdynnu

Gwaith ac egni

Amrywiad ac esblygiad

Adweithiau cemegol ac egni

Cysyniadau mudiant pellach

Ymateb a rheoli

Olew craidd, tanwyddau a
chemeg organig

Sêr a phlanedau

Yr arennau a homeostasis

Adweithiau cildroadwy,
prosesau diwydiannol a
chemegion pwysig

Y Bydysawd

Micro-organebau a’u defnydd

Mathau o ymbelydredd

Clefydau, amddiffyn a thriniaeth

Hanner oes
Dadfeiliad niwclear ac ynni
niwclear
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Pa sgiliau a rhinweddau
fydda i’n eu datblygu?
•

ymwybyddiaeth ynghylch materion
gwyddonol pwysig

•

gwybodaeth am ddulliau gwyddonol
a sut maen nhw’n cael eu datblygu

Mae’r papurau hyn mewn haenau a
byddant yn cynnwys cymysgedd o
gwestiynau atebion cryno, cwestiynau
strwythuredig a chwestiynau ysgrifennu
estynedig ac ymateb i ddata, gyda
rhai wedi eu gosod mewn cyd-destun
ymarferol.

•

y gallu i gyflwyno, dadansoddi a
gwerthuso data

Gwyddoniaeth Blwyddyn 11

•

y gallu i esbonio a gwerthuso
syniadau gwyddonol yn eglur

•

y sgil sut i gymhwyso sgiliau TGCh
mewn ystod eang o feysydd

Sut fydda i’n dysgu?
Bydd gwersi strwythuredig yn rhoi’r
sylfaen i ti ymestyn dy ddysgu
ymhellach trwy gyfrwng tasgau
ymarferol, datrys problemau fel
unigolyn ac fel aelod o grwpiau, trwy
gyflwyniadau, trafod data a defnyddio
dy sgiliau TGCh mewn gwaith ymchwil
a chyflwyniadau.

Sut fydda i’n cael fy asesu?
Gwyddoniaeth Blwyddyn 10
Un papur arholiad 1 awr 45 munud yr
un mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar
ddiwedd Blwyddyn 10.

Cynhelir Asesiad Ymarferol dihaen a gaiff
ei asesu’n allanol yn hanner cyntaf tymor
y gwanwyn (Ionawr - Chwefror) ac yna
un Papur Arholiad 1 awr 45 munud yr un
mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg ar ddiwedd
Blwyddyn 11.
Mae Arholiadau Theori yn cael eu pennu
ar ddwy lefel. Mae Lefel Sylfaen yn rhoi
mynediad i raddau o C i G, a phapurau Lefel
Uwch yn rhoi mynediad i raddau A* i D.

At beth fydd hyn yn arwain?
Mae TGAU Gwyddoniaeth - Bioleg,
Cemeg a Ffiseg haen uwch yn darparu
sylfaen addas ar gyfer astudio Bioleg,
Cemeg a Ffiseg ar lefel Uwch Gyfrannol
neu Safon Uwch ac mae’n cael ei
ystyried yn gymhwyster ffafriol i fyfyrwyr
sy’n dymuno astudio cwrs yn gysylltiedig
â gwyddoniaeth ym myd addysg uwch.
Mae’n rhoi mynediad i lawer o gyrisau
coleg a phrifysgol ac mewn rhai achosion
mae’n ofynnol.

Mae nifer o feysydd cyflogaeth yn galw
am wybodaeth wyddonol ar y lefel hon,
yn enwedig peirianneg, meddygaeth
a gwyddorau’n gysylltiedig ag iechyd,
gwyddorau milfeddygol a chemeg. Mae
llawer o gwmnïau yn chwilio am bobl
sy’n medru dangos lefel dealltwriaeth
wyddonol dda ac yn cynnig swyddi yn
amrywio o lefel technegydd i swyddi
ymchwil lefel uchel.

Sawl cymhwyster
TGAU a roir?
Rhoir tri chymhwyster TGAU. Un TGAU
mewn Bioleg, un TGAU mewn Cemeg ac
un TGAU mewn Ffiseg.

Pam astudio Gwyddoniaeth –
Bioleg, Cemeg a Ffiseg?
Mae’r cymhwyster Gwyddoniaeth hwn
yn galluogi myfyrwyr i astudio amrediad
ehangach o egwyddorion gwyddonol ac
yn eu galluogi i ddatblygu dealltwriaeth
ddyfnach o lawer o’r egwyddorion a
astudir ar y cwrs dyfarniad dwyradd.
Mae’r cwrs hwn yn gweddu i fyfyrwyr
sydd â diddordeb gwirioneddol a dawn
mewn Gwyddoniaeth ac sy’n barod i
groesawu her ychwanegol y cwrs hwn.
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Cymraeg [Pwnc Craidd i ddosbarthiadau YHC]
CYNNWYS Y CWRS:
Cwrs Cymraeg Iaith Gyntaf

Beth yw’r cwrs?
•

•

•

•

•

Cwrs yw hwn a fydd yn eich
cynorthwyo i gyfathrebu’n
hyderus a chywir ar lafar ac yn
ysgrifenedig, ac i ddeall, dehongli
a gwerthfawrogi testunau print
(darllen).
Bydd y cwrs yn datblygu’n
llawnach eich sgiliau llafar, darllen
ac ysgrifennu drwy destunau
cyfoes, testunau llenyddol a
thestunau anllenyddol/ffeithiol.
Yn y llafar, byddwch yn datblygu
sgiliau cyflwyno gwybodaeth a
sgiliau trafodaeth drwy roi sylw i
destunau o ddiddordeb personol
i chi, testunau sy’n codi o’r
newyddion a thestunau eraill sy’n
cynnig eu hunain i fynegi barn
arnynt, e.e. hela, bocsio, dirywiad
cefn gwlad.
Yn y darllen, ceir cyfle i ddatblygu
uwch-sgiliau darllen, i wneud
gwaith creadigol yn codi o’r
darllen, ac i werthfawrogi arddull
darnau darllen.
Yn yr ysgrifennu, cewch gyfle i
wella cywirdeb iaith ac i ysgrifennu
mewn amrywiaeth o ffurfiau.

Pa sgiliau fyddaf
yn eu datblygu?

Papur 1: Disgrifio, Naratif ac Esbonio
35% (2 awr)

•

Sgiliau cyfathrebu.

Adran A (15%) – Darllen

•

Sgiliau deall, dehongli a
gwerthfawrogi.

Adran B (20%) – Ysgrifennu

•

Sgiliau gwrando

•

Sgiliau dadansoddi

•

Sgiliau meddwl.

•

Uwch-sgiliau darllen

•

Sgiliau cynllunio, drafftio a gwella
gwaith

At beth all TGAU
Cymraeg arwain?

•

Sgiliau gweithio ag eraill.

•

Astudio Cymraeg Uwch Gyfrannol
ac Uwch 2.

•

Mae cymhwyster yn y
Gymraeg a’r gallu i gyfathrebu’n
llwyddiannus yn y Gymraeg yn
bwysig ar gyfer popeth a wnewch
yn y dyfodol – cyrsiau a gyrfa
– yn arbennig os byddwch yn
defnyddio’r Gymraeg ar y cwrs
neu yn y gwaith.

•

Hefyd, rhaid cael gwybodaeth
dda o’r Gymraeg os byddwch yn
mynd i mewn i fyd y Gyfraith yng
Nghymru, newyddiaduriaeth yng
Nghymru, busnes yng Nghymru,
dysgu, bywyd cyhoeddus yng
Nghymru , cyfieithu ac ati.

Sut fyddaf i’n dysgu?
Drwy ddarllen, trafod, gwrando,
ysgrifennu, dadansoddi.

Adran A (15%) – Darllen
Adran B (20%) – Ysgrifennu

Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Llafar (30%):
Dwy dasg asesu dan reolaeth:
1.

Cyflwyniad Unigol Ar Sail
Ymchwil (15%)

2.

Ymateb a Rhyngweithio
(15%) - Tasg gr p

Darllen ac Ysgrifennu (70%):
Bydd y disgyblion yn sefyll dau
ym Mlwyddyn 11.
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Papur 2:Trafod, Cyfarwyddiadol a
Pherswâd 35% (2 awr)

Llenyddiaeth Gymraeg
CYNNWYS Y CWRS:
Llenyddiaeth Gymraeg

Beth yw’r cwrs?

Pa sgiliau fyddaf yn eu datblygu?

Cwrs yw hwn sy’n rhoi ichi flas ar
lenyddiaeth Gymraeg.

Yr un sgiliau â Chymraeg Iaith.

Byddwch yn astudio nofel, ffilm/drama,
cerddi a straeon byrion, gan roi sylw i
agweddau fel stori/plot, cymeriadau,
adeiladwaith, crefft ac arddull.

Sut fyddaf i’n dysgu?
Drwy ddarllen, trafod, gwrando, ysgrifennu, dadansoddi.

Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Gwaith Cwrs:
Dwy dasg, un ar straeon byrion, y llall ar ffilm/drama
25%
Arholiad Llafar:
Trafodaeth gr p ar ffilm
25%
Arholiadau ysgrifenedig:
Arholiad ar y cerddi
25%
Arholiad ar y nofel
25%

At beth all TGAU Llenyddiaeth Gymraeg arwain?
Astudio Cymraeg Uwch Gyfrannol a Safon Uwch Bydd TGAU Llenyddiaeth
Gymraeg hefyd yn rhoi cyfle i chi werthfawrogi’n llawn ein hetifeddiaeth lenyddol
a’n diwylliant.
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Cymraeg Ail Iaith (Pwnc Gorfodol)
CYNNWYS Y CWRS:
Cymraeg Ail Iaith
Cwrs Llawn

Dyma’r cwrs sydd yn rhoi i chi gymhwyster Llawn yn yr iaith.

Beth yw’r Cwrs?
•

•

•

•

Cwrs yw hwn sydd yn mynd
i ddatblygu ymhellach eich
gwybodaeth o’r Gymraeg a rhoi
hyder pellach ichi ddefnyddio’r
iaith mewn amrywiaeth o
sefyllfaoedd a phwrpasau.
Bydd y cwrs yn canolbwyntio
ar bedair elfen; llafar, gwrando,
darllen ac ysgrifennu.
Yn y llafar, byddwch yn ymarfer
cyflwyno gwybodaeth, chwarae rôl
a thrafod testunau trafod.
Mae’r gwrando yn rhan o bob
gweithgaredd.

•

Yn y darllen, cewch gyfle i ddarllen
amrywiaeth o ddeunyddiau a
phrofi eich dealltwriaeth ar lafar ac
yn ysgrifenedig.

•

Yn yr ysgrifennu, cewch gyfle i
wella cywirdeb iaith, a defnyddio
ystod o ffurfiau gwahanol.

•

Datblygir y pedair elfen drwy
ddilyn cynllun gwaith thematig.
Astudir themâu fel Gwyliau,
Chwaraeon, Sêr Cymru, Gwaith
Elusennol, Diwylliant Cymru,
Cymru, Yr Amgylchedd, Y
Cyfryngau.
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Pa sgiliau fyddaf yn eu
datblygu?

At beth all TGAU Cymraeg
(Cwrs Llawn) arwain?

•

Sgiliau cyfathrebu		

•

Sgiliau deall a dehongli

•

Sgiliau gwrando

•

Sgiliau meddwl.

•

Sgiliau gweithio ag eraill.

•

Sgiliau dadansoddi

•

Uwch sgiliau darllen

•

Sgiliau cynllunio, drafftio a gwella
gwaith

Yn y Gymru ddwyieithog sydd
ohoni, mae nifer uchel iawn o
swyddi yn gofyn am wybodaeth o’r
Gymraeg. Bydd y Cwrs Llawn yn
rhoi’r cymhwyster hwn ichi. Mae
dilyn y Cwrs Llawn yn rhoi cyfle ichi
fod yn ddwyieithog a mwynhau’r
holl fanteision cymdeithasol a
galwedigaethol all dwyieithrwydd ei
gynnig ichi.

•

Sgiliau dysgu a chofio.

Sut fyddaf i’n dysgu?
Drwy wrando ar yr iaith, dysgu geirfa
a phatrymau er mwyn deall yr iaith,
ymarfer y patrymau, defnyddio’r eirfa
a’r patrymau yn y gwaith llafar, darllen,
ysgrifennu.

Sut fyddaf yn cael fy asesu?
Llefaredd a Gwrando: Dau arholiad
llefaredd (25% yr un) 50%
Darllen:Arholiad 25%
Ysgrifennu: Arholiad 25%

Ar ôl dilyn y Cwrs Llawn, gallech ddilyn
Cymraeg Ail Iaith Uwch Gyfrannol ac
Uwch 2 er mwyn dod yn rhugl yn y
Gymraeg.

Bagloriaeth Cymru – Tystysgrif
Her Sgiliau (Pwnc Gorfodol)
CYNNWYS Y CWRS:
Welsh Baccalaureate

Beth ydi Cymhwyster
Canolradd Bagloriaeth
Cymru?
Yn ganolog i’r Cymhwyster Canolradd
Bagloriaeth Cymru newydd yw mwy
o bwyslais ar lythrennedd a rhifedd
ac mae’n fwy trwyadl, yn gwneud
y cymwysterau y mae pobl ifanc yn
gweithio tuag atynt yn fwy priodol ar
gyfer yr oes fodern, gan ddarparu’r
myfyrwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth
gywir i symud ymlaen i astudiaethau
pellach neu gymryd eu cam cyntaf ar
drywydd gyrfa.
Bydd Bagloriaeth Cymru ar ei newydd
wedd yn cynorthwyo dysgwyr i
ddatblygu’r sgiliau fydd eu hangen
arnynt ar gyfer addysg bellach ac
uwch, cyflogaeth a bywyd. Bydd
yn cael ei astudio ochr yn ochr â
dewisiadau TGAU traddodiadol
neu gymwysterau galwedigaethol.
Bydd y cymhwyster diwygiedig yn
canolbwyntio’n amlwg ar y sgiliau isod:

•

Llythrennedd

•

Rhifedd

•

Llythrennedd digidol

•

Meddwl yn feirniadol a Datrys Problemau

•

Cynllunio a Threfnu

•

Creadigedd ac Arloesi

•

Effeithiolrwydd Personol

Asesu
Bydd y dysgwyr yn datblygu a defnyddio’r sgiliau hyn, a bydd y sgiliau’n cael eu
hasesu drwy gwblhau prosiect unigol a thair ‘her’.
•

Her Dinasyddiaeth Fyd-eang

•

Her Menter a Chyflogadwyedd

•

Her y Gymuned

Teitl y Cymhwyster

Lefel

Graddau a
gynigir

Cymhwyster
cyfatebol

Bagloriaeth Cymru –
Sylfaen

Lefel 1

Llwyddiant* a
Llwyddiant

Un TGAU

Bagloriaeth Cymru –
Cenedlaethol

Lefel 2

A*, A, B a C

Un TGAU
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