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Addysg Gorfforol 
Crynodeb o’r asesiadau - 

AS:   

Uned 1: arholiad ysgrifenedig – 24% o’r 

cymhwyster - 1 ¾ awr.  

Bydd yr arholiad yn cynnwys amrywiaeth o gwestiynau, gan gynnwys cwestiynau 

dewis lluosog, ymateb i ddata, a chwestiynau atebion byr ac estynedig.  

Uned 2: arholiad ymarferol – 16% o’r cymhwyster 

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hasesu yn yr ysgol ac yna bydd rhai yn cael eu dewis 

ar gyfer proses safoni allanol. Caiff y myfyrwyr eu hasesu ar y canlynol: 

 Perfformiad ymarferol mewn 1 gweithgaredd  

 Perfformiad fel hyfforddwr neu ddyfarnwr yn yr un gweithgaredd  

 Proffil perfformiad personol (prosiect ysgrifenedig)  

 

A2:  

Uned 3: arholiad ysgrifenedig – 36% o’r cymhwyster - 2 awr.  

Bydd yr arholiad yn cynnwys amrywiaeth o gwestiynau, gan gynnwys cwestiynau 

ymateb i ddata a chwestiynau atebion byr ac estynedig. 

Uned 4: arholiad ymarferol – 24% o’r cymhwyster 

Bydd yr holl fyfyrwyr yn cael eu hasesu yn yr ysgol ac yna bydd rhai yn cael eu dewis 

ar gyfer proses safoni allanol.  Caiff y myfyrwyr eu hasesu ar y canlynol: 

 Perfformiad ymarferol mewn 1 gweithgaredd fel chwaraewr/perfformiwr, 

hyfforddwr neu ddyfarnwr. 

 Prosiect ymchwil  
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Cynnwys y cwrs theori: 

AS:  

 Ffisioleg ymarfer corff, dadansoddi perfformiad ac ymarfer: dadansoddi 

perfformiad mewn chwaraeon, liferi, dadansoddi symud, cyhyrau, esgyrn a 

chymalau, dulliau ymarfer, systemau egni, diet a maeth, y broses ymadfer  

 Seicoleg chwaraeon: personoliaeth, straen mewn chwaraeon, cymhelliant 

 Caffael sgiliau: sgil a gallu, prosesau dysgu  

 Chwaraeon a’r gymdeithas: diwylliant a chymdeithas, datblygiad chwaraeon 

modern, gwahaniaethu cymdeithasol mewn chwaraeon 

A2:  

 Ffisioleg ymarfer corff, dadansoddi perfformiad ac ymarfer: ymatebion tymor 

byr i ymarfer, addasiadau tymor hir, diet a maeth, egwyddorion biomecanyddol, 

mudiant, mecaneg llifydd  

 Seicoleg chwaraeon: agweddau, ymosodedd, hwylusedd cymdeithasol, 

grwpiau ac arweinyddiaeth, damcaniaeth priodoli.  

 Caffael sgiliau: prosesu gwybodaeth, cof, adborth ac amser adweithio  

 Chwaraeon a’r gymdeithas: moeseg a gwyredd, chwaraeon a’r cyfryngau 

torfol, masnacheiddio a globaleiddio, cyfranogiad torfol a rhagoriaeth. 
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Celf a Dylunio 
 

Mae’r cwrs UG/Safon Uwch hwn yn hyrwyddo a chefnogi eich datblygiad yn y maes Celf a 

Dylunio trwy roi cyfle i chi arbrofi gyda sgiliau a thechnegau amrywiol a chyffrous ar draws sawl 

maes arbenigol, gan gynnwys cerameg, printio, paentio a chyfryngau digidol. 

 

Mae’r cwrs UG yn cynnwys gwaith cwrs yn seiliedig ar thema a phwnc ag iddo arwyddocâd 

personol. Bydd yr ymgeiswyr yn datblygu gwybodaeth o hanes Celf a materion cyd-destunol 

sydd i’w gweld mewn gwaith graffigol ac ysgrifenedig.  

 

Mae’r cwrs U2 yn cynnwys gwaith cwrs pellach, lle mae gofyn i’r ymgeisydd gyfleu ei 

ddealltwriaeth trwy gyfrwng testunau a delweddau wedi’u hintegreiddio.  Mae’r uned hon hefyd 

yn cynnwys elfen ysgrifenedig. Aseiniad wedi’i osod yn allanol yw’r uned olaf.  Cyflwynir yr 

aseiniad i’r ymgeiswyr ar ddechrau’r cyfnod paratoi ar gyfer prawf dan reolaeth, sef cyfnod di-

dor (pymtheg awr) o waith dwys a manwl. 

  

Cewch eich asesu gan eich athro/athrawes trwy gydol y cwrs, yn ystod tiwtorialau un-i-un.  

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar y broses gynyddol o greu gwaith celf ac yn mynd i’r afael â’r 

amcanion asesu canlynol:  

 AA1 Dealltwriaeth gyd-destunol  

 AA2 Gwneud creadigol  

 AA3 Cofnodi myfyriol  

 AA4 Cyflwyno personol  
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UG 

Uned 
1 

Mae’r cwrs UG yn cynnwys 
‘Ymholiad Creadigol 
Personol’, sy’n cynnwys 
prosiect/portffolio ymchwiliol, 
estynedig a chanlyniadau’n 
seiliedig ar themâu a 
deunydd pwnc sy’n bersonol 
ac yn ystyrlon i’r dysgwr. 
Rhaid i'r Ymholiad gyfuno 
gwaith beirniadol, ymarferol 
a theori. 

100% 

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu yn yr 
ysgol a’i safoni’n 
allanol. 

 

40% 

U2 

Uned 
2 

Ymchwiliad personol  

Mae'r uned hon yn cynnwys 
prif broject/portffolio 
ymchwiliol beirniadol, 
ymarferol a 

damcaniaethol a 
chanlyniadau’n seiliedig ar 
themâu a deunydd pwnc 
sydd ag arwyddocâd 
personol.  Mae elfen o 
ysgrifennu estynedig yn rhan 
o’r gwaith ymchwil. 

60% 

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu yn yr 
ysgol a’i safoni’n 
allanol. 

 

40% 

U2 

Uned 
3 

Aseiniad wedi'i osod yn 
allanol – arholiad ymarferol 
15 awr  

(24% o’r cymhwyster) 

Mae’r asesiad yn cynnwys 
cyfnod paratoi cyn cwblhau’r 
gwaith o dan amodau 
arholiad. 

40% 

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu yn yr 
ysgol a’i safoni’n 
allanol. 

 

20% 
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Cerddoriaeth 
Blwyddyn 12 

 

Perfformiad (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. 

 

Cyfansoddiad (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.  

 

Arfarnu (16%) 

• Dadansoddiad o Symffoni ‘Drum Roll’ Joseph Haydn 

• Astudio Traddodiad Clasurol y Gorllewin 

• Astudio Roc a Phop / Sioeau Cerdd / Jazz 

• Bydd yr asesiad hwn yn cael ei gynnal yn ystod tymor yr haf, ym mis 

Mai fel arfer, ym Mlwyddyn 12.  
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Blwyddyn 13 

Ym Mlwyddyn 13, bae posib dewis i arbenigo mewn Perfformio neu Cyfansoddi, ac y 
mae hyn wedi ei adlewyrchu yn y canrannau isod. 

 

Perfformiad (14% neu 22%) 

• Datganiad o 6-8 neu 10-12 munud 

• Rhaid i un darn fod yn ddarn unigol, gyda cysylltiad â maes astudio 

• Gall darnau eraill fod yn unigol neu'n ensemble 

• Rhaid bod yn radd 6 neu'n uwch ar offeryn / llais 

 

Arholiad allanol yw hwn ac fe'i cynhelir rhwng mis Chwefror a mis Mawrth ym Mlwyddyn 

13 

 

Cyfansoddiad (14% neu 22%) 

• Dau neu dri darn; gosodir un / dau i friff a bydd un yn ddewis rhydd 

• Defnyddio meddalwedd ddigidol i greu cyfansoddiad dilys ar gyfer pob 

cyfuniad o offerynnau 

• Mae’r gwaith cyfansoddi yn cwblhau eich asesiad dan reolaeth a rhaid ei 

gyflwyno ar ddiwedd mis Ebrill.  

 

Arfarnu (24%) 

• Dadansoddiad o Symffoni Rhif 1 Johannes Brahms yn C leiaf 

• Dadansoddiad o Argraffiadaeth neu Gerddoriaeth Siambr Gymraeg yr 

Ugeinfed Ganrif 

• Astudio Traddodiad Clasurol y Gorllewin a datblygiad y Symffoni 

• Astudio Roc a Phop / Sioeau Cerdd / Jazz 

• Bydd yr asesiad hwn yn digwydd yn nhymor yr haf, fel arfer ym mis 

Mehefin, ym mlwyddyn 13. 
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Ffotograffiaeth 
Bydd Ffotograffiaeth Safon Uwch yn rhoi cyfle i chi archwilio a chreu amrywiaeth o 

ganlyniadau gan ddefnyddio llawer o wahanol dechnegau, o gloriau Cylchgrawn i 

bosteri ffilmiau, gan ddefnyddio dulliau argraffu Cyanoteip traddodiadol, i amrywiaeth o 

brosesau golygu Photoshop. I ddechrau, byddech chi'n dysgu'r technegau amrywiol sy'n 

ofynnol i gymryd arddulliau amrywiol o Ffotograffiaeth. Yna byddwch yn datblygu ac yn 

defnyddio sgiliau perthnasol er mwyn defnyddio iaith weledol i gyfleu syniadau, ystyron, 

ac ymatebion personol. 

 

Blwyddyn 12 

UNED 1: Ymholiad Creadigol Personol (Gwaith Cwrs 100%) 

Dechreuwn y flwyddyn gyda cwrs sylfaen; yn adeiladu ar sgiliau mewn technegau 

ffotograffiaeth amrywiol; goleuo / cyfansoddiad / ffocws, celf ddigidol a chyfryngau 

cymysg. Mae ein rhaglen ddysgu yn y tymor cyntaf yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu dull 

mwy soffistigedig ac yn gysyniadol tuag at eu ffotograffiaeth. Mae mwy o wybodaeth a 

hyder yn y pwnc yn grymuso ein myfyrwyr i greu gweithiau celf amrywiol, unigryw a 

deallus wrth dewis thema eu hunain fel rhan o'u portffolio gwaith cwrs. 

 

Blwyddyn 13 

Rydym yn gweithio gyda'n myfyriwr Blwyddyn 13 ar sail un i un, gan gefnogi eu 

datblygiad technegol a chysyniadol yn y pwnc, a fydd yn helpu i wella'r thema o'u dewis. 

 

UNED 2: Bydd Blwyddyn 13 yn cydosod portffolio gwaith cwrs mewn thema o'u dewis 

eu hunain, ynghyd â thraethawd byr yn egluro eu dull a'u datblygiad o'r pwnc. 

 

UNED 3: Bydd ein myfyrwyr yn sefyll y papur arholiad yn nhymor y Gwanwyn Blwyddyn 

13, lle byddant yn dewis cwestiwn i adeiladu portffolio o'i gwmpas ac yn cynhyrchu darn 

olaf yn ystod arholiad pymtheg awr. 
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AS 
CELF1 

Mae’r UG yn cynnwys 
‘Ymchwiliad Creadigol Personol’; 
mae hyn yn cynnwys prosiect / 
portffolio ymchwil estynedig gyda 
chanlyniadau yn seiliedig ar 
themâu a deunydd pwnc sy'n 
bersonol ac yn ystyrlon i'r dysgwr. 
Rhaid i'r ymholiad gyfuno gwaith 
beirniadol, ymarferol a theori. 

Bydd yr uned 
yn cael ei 
hasesu yn yr 
ysgol a'i 
chymedroli'n 
allanol.  

40% 

A2 
CELF2 

Ymchwil bersonol - Yn cynnwys 
prif brosiect / portffolio o natur 
feirniadol, ymarferol a 
damcaniaethol yn seiliedig ar 
themâu a deunydd pwnc o 
arwyddocâd personol. Mae elfen 
o ysgrifennu estynedig yn rhan o'r 
ymchwil. 

Bydd yr uned 
yn cael ei 
hasesu yn yr 
ysgol a'i 
chymedroli'n 
allanol.   

40% 

A2 
CELF3 

Asesiad wedi'i osod yn allanol - 
arholiad ymarferol 15 awr (24% 
o'r cymhwyster) sy'n cynnwys 
cyfnod paratoi cyn cwblhau'r 
gwaith o dan amodau arholiad. 

Bydd yr uned 
yn cael ei 
hasesu yn yr 
ysgol a'i 
chymedroli'n 
allanol.   

20% 
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Cymraeg a Ieithoedd Tramor Modern 

 

 

Cymraeg Ail-iaith 

Cymraeg Mamiaith 
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“Mae cael ail iaith 

yn feddiant o ail 

enaid.” 

Charlemagne 
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Cymraeg Ail-iaith 
 

Mae'r UG a Safon Uwch mewn Ail Iaith Gymraeg yn annog dysgwyr i: 

• astudio Cymraeg gyda diddordeb, mwynhad a brwdfrydedd 

• cyfathrebu'n gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig o fewn ystod 

eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau 

• ysgrifennu'n greadigol ac yn ffeithiol at ystod o ddibenion 

• dadansoddi testunau cyfarwydd ac anghyfarwydd yn annibynnol 

• gwrando ac ymateb i farn pobl eraill wrth fynegi safbwynt 

• mynegi barn annibynnol, yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o 

destunau llenyddol a ffeithiol 

• ymateb yn Gymraeg yn eglur, mewn modd perthnasol, hyderus a 

strwythuredig 

• chwarae rhan briodol mewn cymdeithas ddwyieithog ar ddechrau'r unfed 

ganrif ar hugain. 

 

Yn ogystal, dylai'r Fanyleb UG a Safon Uwch ar gyfer Ail Iaith Gymraeg annog 

ymgeiswyr i: 

• gwneud cysylltiad rhwng gwahanol agweddau ar y pwnc a darparu 

sylfaen addas a fydd yn galluogi ymgeiswyr i ddilyn astudiaethau pellach 

o'r iaith yn y dyfodol. 
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Blwyddyn 12 

 

Uned 1 (Unit 1) (15%) 

Arholiad Llafar (20 munud) 

Ffilm ‘Patagonia’  

 

Uned 2 (10%)  

Gwaith Cwrs - tair tasg 

 

Uned 3 (15%) 

Arholiad Iaith a Barddoniaeth 

 

Blwyddyn 13  

 

Uned 4 (25%)  

Arholiad Llafar (30 munud)  

Drama ‘Crash’  

 

Uned 5 (15%)  

Arholiad Ysgrifennu – Yr Iaith Gymraeg a Chymdeithas 

 

Uned 6 (20%) 

Arholiad Ysgrifennu – Iaith a Straeon Byrion 
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Cymraeg Mamiaith 
 

Amcan y cwrs: 

Mae’r cwrs Uwch Gyfrannol a Safon Uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn annog 

dysgwyr i: 

 ddangos diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth astudio'r Gymraeg  

 cyfathrebu'n gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ystod eang o 

sefyllfaoedd a chyd-destunau 

 ysgrifennu'n greadigol a ffeithiol i amrywiaeth o bwrpasau  

 dadansoddi testunau cyfarwydd ac anghyfarwydd yn annibynnol  

 gwrando ac ymateb i farn eraill wrth fynegi safbwynt  

 mynegi barn annibynnol, yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o ystod o 

destunau llenyddol a ffeithiol  

 ymateb yn glir, yn berthnasol, yn hyderus ac yn strwythuredig  

 cyfrannu’n hyderus i weithgarwch mewn cymdeithas yn yr unfed ganrif ar 

hugain 
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Beth ydy cynnwys y cwrs Cymraeg? 

 

Blwyddyn 12 

Uned 1 – Arholiad Llafar (15%) 

Ffilm: Hedd Wyn 

Drama: Siwan (Saunders Lewis) 

 

Uned 2 – Asesiad Ysgrifennu Di-arholiad  (10%) 

Tasg 1: Creadigol 

Tasg 2: Mynegi Barn 

 

Uned 3 – Arholiad (15%) 

Adran A: Defnyddio Iaith  

Adran B: Barddoniaeth 

 

Blwyddyn 13 

Uned 4 – Arholiad Llafar (20%) 

Nofel : Un Nos Ola Leuad (Caradog Pritchard) 

 

Uned 5 – Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, Hengerdd a’r Cywyddau (20%)  

Adran A:   

Branwen ferch Llyr (Mabinogi) 

Adran B:  

 Aneirin  

 Talieisin  

 Dafydd ap Gwilym  

 

Uned 6 – Gwerthfawrogi Llenyddiaeth, y Gymraeg mewn Cyd-destun (20%) 

Adran A: Gwerthfawrogi llenyddiaeth 

Adran B: Y Gymraeg mewn Cyd-destun 
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Ffrangeg 
Bydd y cwrs ysgogol hwn yn galluogi myfyrwyr i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth 
uwch o’r iaith Ffrangeg,  diwylliant Ffrainc a gwledydd a chymunedau eraill y siaredir 
Ffrangeg ynddynt, yn ogystal â sgiliau ieithyddol ymarferol a gwerthfawr a sgiliau 
astudio trosglwyddadwy.  Bydd y fanyleb yn helpu i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg 
uwch ac yn codi eu proffil cyflogadwyedd. 
 
Cynnwys y pwnc: 
 

Maes o ddiddordeb (i) 

Materion a thueddiadau cymdeithasol 

Maes o ddiddordeb (ii) 

Diwylliant gwleidyddol, deallusol ac 
artistig 

Thema 1: (UG) 

Byw fel person ifanc mewn cymdeithas 
Ffrangeg ei hiaith 

 Strwythurau teuluol, gwerthoedd 
traddodiadol a modern, 
cyfeillgarwch / perthnasoedd 

 Tueddiadau, materion a hunaniaeth 
bersonol ymysg yr ifanc 

 Cyfleoedd mewn addysg a 
chyflogaeth 

Thema 2: (UG) 

Deall y byd Ffrangeg ei iaith 

 Diwylliant a threftadaeth 
rhanbarthol yn Ffrainc ac mewn 
gwledydd a chymunedau Ffrangeg 
eu hiaith 

 Llenyddiaeth, celfyddyd, ffilm a 
cherddoriaeth yn y byd Ffrangeg ei 
iaith 

Thema 3: (Safon Uwch) 

Amrywiaeth a gwahaniaeth 

 Mudo ac integreiddio 

 Hunaniaeth ddiwylliannol ac 
ymyleiddio 

 Cyfoethogi diwylliannol a dathlu 
gwahaniaeth 

 Gwahaniaethu ac amrywiaeth 

Thema 4: (Safon Uwch) 

Ffrainc 1940-1950: Y Goresgyniad a'r 

blynyddoedd wedi'r rhyfel 

 O fis Mehefin 1940 tan fis Mai 1945 

(goresgyniad, rhyddid a diwedd yr Ail 
Ryfel Byd) 

 Bywyd yn Ffrainc dan Oresgyniad 
a'r dimensiwn diwylliannol (théâtre, 
cinéma, littérature) 

 1945-1950: ailadeiladu ac 
ailstrwythuro 

 Ôl-effeithiau ar gyfer Ffrainc heddiw 
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Arolwg asesu: 
Ffrangeg UG (2 UNED) 
 

UG Uned 1: Siarad - 12-15 munud (12% o’r cymhwyster - 48 marc) 

Tasg 1:  Dadlau safbwynt yn seiliedig ar gerdyn ysgogi ysgrifenedig (5-6 munud) 

Tasg 2:  Trafodaeth yn seiliedig ar ail gerdyn ysgogi ysgrifenedig (7-9 munud) 

UG Uned 2:  Gwrando, darllen, cyfieithu ac ymateb beirniadol ysgrifenedig  

Arholiad ysgrifenedig:  2 awr 30 munud (28% o’r cymhwyster - 84 marc) 

Adran A: Gwrando 

Adran B: Darllen 

Adran C: Cyfieithu– o’r Ffrangeg i Saesneg/Gymraeg  

Adran D: Ymateb beirniadol ysgrifenedig – un traethawd ar ffilm a astudiwyd o’r 
rhestr osod  

 
 

Ffrangeg Safon Uwch (yr uchod a 3 uned pellach) 
 

 

 

U2 Uned 3:  Siarad - 11-12  munud (18% o’r cymhwyster - 72 marc) 

Project ymchwil annibynnol 

(a) Cyflwyno project ymchwil annibynnol (2 funud) 

(b) Trafodaeth ar gynnwys y project ymchwil annibynnol (9-10 munud) 

U2 Uned 4:  Gwrando, darllen a chyfieithu - Arholiad ysgrifenedig:  1 awr 45 
munud (30% o’r cymhwyster - 100 marc) 

Adran A:  Gwrando 

Adran B:  Darllen 

Adran C:  Cyfieithu – o’r Saesneg/Gymraeg i Ffrangeg  

U2 Uned 5:  Ymateb feirniadol a dadansoddol ysgrifenedig  

Arholiad ysgrifenedig:  1 awr 30 munud (12% o’r cymhwyster - 40 marc) 

Cwestiwn un traethawd – yn seiliedig ar yr astudiaeth o un waith lenyddol wedi’i 
gymryd o’r rhestr osod  
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Humanities 

 

 

 

Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd 

Daearyddiaeth 

Hanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nid oes ond un 

da, gwybodaeth, 

ac un drwg, 

anwybodaeth” 

Socrates 
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Athroniaeth, Moeseg a Chrefydd 

 

UG Uned 1: Bwdhaeth – arholiad 1 ¼ awr (15%) 

Thema 1: Ffigyrau crefyddol a thestunau cysegredig – Y Bwdha Hanesyddol, 

goleuedigaeth, testunau Bwdhaeth a’r defnydd a wneir ohonynt mewn bywyd bod dydd. 

Thema 2: Cysyniadau Crefyddol – natur realiti, dysgeidiaethau a chysyniadau. 

Thema 3: Bywyd Crefyddol – egwyddorion moesol allweddol. 

Thema 4: Arferion crefyddol sy’n dylanwadu ar hunaniaeth – myfyrdod, mynd am 

noddfa, pwysigrwydd rhoi.  

   

UG Uned 2: Athroniaeth a Moeseg – arholiad 1 ¾ awr (25%) 

Athroniaeth 

Thema 1 a 2: Dadleuon dros fodolaeth 

Duw – teleolegol, cosmolegol ac 

ontolegol.  

Thema 3: Problem drygioni a 

dioddefaint 

Thema 4: Profiad Crefyddol   

Moeseg 

Thema 1: Meddylfryd Moesegol  

Thema 2: Deddf Naturiol  

Thema 3: Moeseg Sefyllfa  

Thema 4: Iwtilitariaeth  

 

Bydd damcaniaethau moesegol yn cael eu cymhwyso i arbrofi ar anifeiliaid ar gyfer 

ymchwil meddygol, arfau niwclear, perthnasoedd, erthyliad ac ewthanasia. 
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U2 Uned 3: Bwdhaeth – arholiad 1 ½ awr (20%) 

Thema 1: Ffigyrau crefyddol a thestunau cysegredig - e.e. Dalai Lama. 

Thema 2: Datblygiadau hanesyddol mewn meddylfryd crefyddol – Bwdhaeth yn Japan, 

y berthynas rhwng crefydd a chymdeithas, heriau o du gwyddoniaeth. 

Thema 3: Datblygiadau cymdeithasol mewn meddylfryd crefyddol – Bwdhaeth ym 

Mhrydain, crefydd, cydraddoldeb a gwahaniaethu ac ymagweddau ffeministaidd mewn 

Bwdhaeth.  

Thema 4: Arferion crefyddol sy’n dylanwadu ar hunaniaeth  

 

U2 Uned 4: Crefydd a Moeseg – arholiad 1 ½ awr (20%)  

Thema 1: Meddylfryd Moesegol  

Thema 2: Moeseg Ddeontolegol  

Thema 3: Penderfyniaeth  

Thema 4: Ewyllys Rydd 

 

U2 Uned 5: Crefydd ac Athroniaeth – arholiad 1 ½ awr (20%)  

Thema 1: Heriau i gred grefyddol - Freud, Darwin ac anffyddiaeth. 

Thema 2: Profiad crefyddol – gwyrthiau. 

Thema 3 a 4: Iaith grefyddol  

 

UG Strwythur Asesu: 40%  

Unedau 1 a 2:  Bydd dewis o gwestiynau ar bob papur. Bydd y myfyrwyr yn ateb 

cwestiynau esbonio a gwerthuso.  

U2 Strwythur Asesu: 60% 

Unedau 3, 4 a 5:  Bydd dewis o gwestiynau ar bob papur. Bydd y myfyrwyr yn ateb 

cwestiynau esbonio a gwerthuso. 
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Daearyddiaeth 
 

UG Uned 1: Tirweddau Newidiol  

A. Peryglon Tectonig – prosesau, y 
graddau y mae pobl yn agored i niwed, perygl, 
effaith a rheoli. 

B. Tirweddau Arfordirol – prosesau a thirffurfiau. 

   

UG Uned 2: Lleoedd Newidiol 

A.  Lleoedd Newidiol – lleoedd trefol a gwledig, prosesau a phroblemau. 

B.  Ymchwil Gwaith Maes – yn gysylltiedig ag amgylcheddau dynol a ffisegol. 

 

Strwythur Asesu UG:  Mai/Mehefin  

Arholiad Uned 1 – 2 awr (24% o’r cymhwyster 96 marc)  

• 2 gwestiwn strwythuredig sy’n cynnwys ymateb i ddata ar dirweddau 
arfordirol. 

• 3 chwestiwn strwythuredig sy’n cynnwys ymateb i ddata a 2 gwestiwn 
ymateb estynedig ar beryglon tectonig. 

Arholiad Uned 2 gan gynnwys gwaith maes – 1 1/2 awr (16% o’r cymhwyster 64 marc)  

• 2 gwestiwn strwythuredig sy’n cynnwys ymateb i ddata ar leoedd newidiol. 
• 3 chwestiwn strwythuredig yn seiliedig ar waith maes a’ch ymchwiliad eich 

hun. 
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U2 Uned 3: Systemau Byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang 

i. Dŵr a Charbon – cylchredau dŵr a charbon; storfeydd carbon mewn bïomau. 
ii. Mudo a Chefnforoedd – achosion, canlyniadau a dulliau o reoli mudo 

economaidd/ffoaduriaid; masnachu pobl a môr-ladrata, ecsploetiaeth a 
chynaliadwyedd amgylcheddau morol; achosion, canlyniadau a dulliau o reoli 
llygredd cefnforoedd. 

iii. Heriau’r 21ain Ganrif  

 

U2 Uned 4: Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth 

i. Peryglon Tectonig Uwch – adeiladu ar gynnwys y cwrs UG. 
ii. Twf a Sialens Economaidd – China – Cefndir ffisegol, nodweddion 

demograffig, cymdeithasol a diwylliannol, amgylchedd ffisegol China – 
cyfleoedd a chyfyngiadau, cefndir economaidd a gwleidyddol, pwysigrwydd 
byd-eang China, bygythiadau i amgylchedd China a datblygiad cynaliadwy. 

iii. Tywydd a Hinsawdd – mathau o hinsoddau yn y byd; tywydd a hinsawdd y DU; 
digwyddiadau tywydd eithafol; rheoli peryglon hinsoddol; hinsawdd a’r dyfodol. 

 

U2 Uned 5: Ymchwiliad Annibynnol  

Un ymchwiliad annibynnol, 3500 o eiriau, yn seiliedig ar gasglu data cynradd a 
gwybodaeth eilaidd. 

 

Strwythur Asesu U2: 

Arholiad Uned 3 – 2 awr (24% o’r cymhwyster 96 marc)  

• 2 gwestiwn strwythuredig gan gynnwys ymateb i ddata ac 1 cwestiwn 
ymateb estynedig ar Systemau Byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang, adrannau 
A a B. 

• 1 cwestiwn ymateb estynedig sy’n defnyddio deunydd ffynhonnell yn 
ymwneud ag adrannau A, B ac C. 

Arholiad Uned 4 – 2 awr (16% o’r cymhwyster 64 marc)  

• 1 cwestiwn ymateb estynedig ar beryglon tectonig. 
• 2 gwestiwn traethawd ar China, tywydd a hinsawdd. 

Uned 5 Ymchwiliad Annibynnol (20% o’r cymhwyster) 
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Hanes 
 

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 1832 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?   
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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%)   
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Gwyddorau 

 

 

• Bioleg 

• Cemeg 

• Cymdeithaseg 

• Ffiseg 

• Seicoleg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rwyf ymhlith y 

rhai sy'n credu 

bod gan 

wyddoniaeth 

harddwch mawr. 

Mae’r 

gwyddonydd 

mewn labordy nid 

yn unig yn 

dechnegydd: 

maen nhw hefyd 

yn blentyn sydd 

wedi'i osod o 

flaen ffenomenau 

naturiol sy'n creu 

argraff arnyn nhw 

fel stori dylwyth 

teg.” 

Marie Curie 
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Bioleg 
Mae Safon Uwch CBAC mewn Bioleg yn darparu gwybodaeth eang sy'n cyffwrdd â nifer 

o wahanol agweddau ar amrywiaeth o destunau. Yn eu plith mae gweithrediad mewnol 

organebau mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau byw mewn ecoleg, i faterion 

cymdeithasol yn cynnwys dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaethau moesegol 

geneteg. 

Mae astudio bioleg yn annog ymgeiswyr i werthfawrogi'r materion hyn a'u goblygiadau 

yn ogystal â dod i wybod mwy am y byd byw. Mae testunau opsiynol wedi’u cynnwys 

fel bod modd i'r dysgwyr ddod i wybod mwy am amrywiaeth ehangach o destunau 

biolegol. Y bwriad o ddefnyddio amrywiol ddulliau yw symbylu diddordeb, hybu 

dealltwriaeth ac ysgogi gwerthfawrogiad cyffredinol ac ymdeimlad o ryfeddod at y byd 

byw. 

Nod y fanyleb Safon Uwch Bioleg CBAC yw annog dysgwyr i wneud y canlynol: 

 

• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o wahanol feysydd bioleg a 

sut mae'r meysydd hyn yn cysylltu â'i gilydd 

• datblygu a dangos gwerthfawrogiad dwys o'r sgiliau, y wybodaeth a'r 

ddealltwriaeth o'r dulliau gwyddonol sy'n cael eu defnyddio ym maes bioleg 

• datblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, 

mathemategol a datrys problemau 

• datblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd am bwnc bioleg, gan gynnwys 

datblygu diddordeb i'w astudio ymhellach ac i ddilyn gyrfaoedd sy'n 

gysylltiedig â'r pwnc 

• deall sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau am faterion biolegol a 

sut mae bioleg yn cyfrannu at lwyddiant yr economi a'r gymdeithas 

Mae'r fanyleb hon yn hybu dealltwriaeth o ddull gwyddonol fel ffordd o gynyddu 

gwybodaeth wyddonol a datblygu dull ymholgar a beirniadol. Bydd dysgwyr yn meithrin 

ymwybyddiaeth o'r ffaith bod modd cymhwyso canfyddiadau, rhagfynegiadau a 

dehongliadau gwahanol yn ôl y cyd-destun. 

 

Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o faes bioleg, ac mae addysg uwch yn hynod 

werthfawrogol ohono. Mae'n hanfodol bod sgiliau ymarferol yn cael eu datblygu yn ystod 

y cwrs a bod dull ymchwiliol yn cael ei hybu hefyd. 
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Bioleg UG 

Astudir 2 uned ym Mlwyddyn 12: 

UG UNED 1: BIOCEMEG SYLFAENOL A THREFNIADAETH CELLOEDD 

UG UNED 2: BIOAMRYWIAETH A FFISIOLEG SYSTEMAU’R CORFF 

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud o hyd ac yn cynrychioli 
20% o’r cymhwyster Safon Uwch. 

 

Bioleg Safon Uwch 

U2 UNED 3:  EGNI, HOMEOSTASIS A'R AMGYLCHEDD 

U2 UNED 4:  AMRYWIAD, ETIFEDDIAD AC OPSIYNAU 

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 2 awr o hyd ac yn cynrychioli 25% o’r 
cymhwyster Safon Uwch. 

U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL 

Mae’r arholiad ymarferol yn cynrychioli 10% o’r cymhwyster. 

Mae'r uned hon yn cynnig y cyfle i ddysgwyr ddangos eu gallu i gynnal arbrawf ac i 
ddadansoddi a gwerthuso data arbrofol. Gwaith unigol fydd hwn, dan amodau rheoledig. 
Mae dwy dasg yn rhan o'r arholiad ymarferol: 

• Tasg Arbrofi (20 marc) 
• Tasg Dadansoddi Ymarferol (30 marc) 

 

Pa sgiliau fyddaf yn eu datblygu wrth astudio Bioleg?  

Mae bioleg yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ymarferol, ymchwil, datrys problemau a 
dadansoddi. Mae’n eich helpu i herio eich syniadau, datblygu sgiliau meddwl annibynnol 
a chymhwyso gwybodaeth fiolegol i gyd-destunau ymarferol. Yn ogystal â hynny, mae’n 
galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau rhifedd, llythrennedd a chyfathrebu.  

Pa yrfaoedd y mae Bioleg yn ddefnyddiol ar eu cyfer? 

Mae bioleg yn bwnc pwysig ar gyfer gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: Amaethyddiaeth, 
Biocemeg, Deintyddiaeth, Ecoleg, Geneteg, Bioleg y Môr, Meddygaeth, Microbioleg, 
Nyrsio, Gwyddor Maeth, Fferylliaeth, Ffisiotherapi, Addysg, Milfeddygaeth, 
Cynorthwyydd Milfeddygol a Sŵoleg. 
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Cemeg 
Mae Safon Uwch CBAC mewn Cemeg yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, 

boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder ym maes cemeg, 

ac i fod ag agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc ac i gydnabod pa mor bwysig yw cemeg 

yn eu bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas.  

 Mae astudio Safon Uwch Cemeg yn annog dysgwyr i wneud y canlynol:  

• datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o feysydd gwahanol o'r pwnc 

a sut mae'r meysydd hyn yn cysylltu â'i gilydd 

• datblygu a dangos gwerthfawrogiad dwys o'r sgiliau, y wybodaeth a'r 

ddealltwriaeth o ddulliau gwyddonol  

• datblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, 

mathemategol a datrys problemau 

• datblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd am y pwnc, gan gynnwys datblygu 

diddordeb i'w astudio ymhellach ac i ddilyn gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r 

pwnc  

• deall sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau am faterion gwyddonol 

a sut mae'r gwyddorau'n cyfrannu at lwyddiant yr economi a'r gymdeithas.  

Mae'r fanyleb yn cynnig ei hun i amrywiaeth o arddulliau dysgu ac addysgu ac yn cynnig 

profiad dysgu pleserus a chadarnhaol i ddysgwyr o bob gallu.  

Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o'r maes cemeg, ac mae addysg uwch yn hynod 

werthfawrogol ohono. Mae'n hanfodol bod sgiliau ymarferol yn cael eu datblygu yn ystod 

y cwrs a bod dull ymchwiliol yn cael ei hybu hefyd pryd bynnag y bo'n bosibl. 

 

 

Cemeg UG 

Astudir 2 uned ym Mlwyddyn 12:  

UG UNED 1: IAITH CEMEG, ADEILEDD MATER AC ADWEITHIAU SYML 

UG UNED 2: EGNI, CYFRADD A CHEMEG CYFANSODDION CARBON  

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 30 munud o hyd ac yn cynrychioli 
20% o’r cymhwyster Safon Uwch. 

 



  
Gwyddorau  

   

 

28 
 

Cemeg Safon Uwch 

Astudir 3 uned ym Mlwyddyn 13:  

U2 UNED 3: CEMEG FFISEGOL AC ANORGANIG  

U2 UNED 4: CEMEG ORGANIG A DADANSODDI  

Mae pob uned yn cynnwys arholiad ysgrifenedig 1 awr 45 munud o hyd ac yn cynrychioli 
25% o’r cymhwyster 

U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL  

10% o’r cymhwyster  

Mae'r uned hon yn rhoi cyfle i'r dysgwyr ddangos eu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth 
mewn perthynas â thechnegau ymarferol a'u gallu i ddadansoddi a gwerthuso data 
arbrofi. Mae'r arholiad ymarferol yn cynnwys dwy dasg i'w cyflawni'n unigol dan amodau 
dan reolaeth:   

• Tasg Arbrofi (30 marc)  
• Dulliau Ymarferol a Thasg Dadansoddi (30 marc) 

Pa sgiliau fyddaf yn eu datblygu wrth astudio Cemeg?  

Mae cemeg yn eich helpu i ddatblygu sgiliau ymchwil, datrys problemau a dadansoddi. 
Mae’n eich helpu i herio syniadau a dangos sut y daethoch o hyd i ateb trwy ddefnyddio 
rhesymeg ac ymresymu cam wrth gam. Mae gwaith tîm a sgiliau cyfathrebu hefyd yn 
bwysig mewn cemeg, sy’n wych ar gyfer rheoli prosiectau. 

Pa yrfaoedd y mae Cemeg yn ddefnyddiol ar eu cyfer? 

• Bydd cemeg yn eich helpu yn y rhan fwyaf o’r gyrfaoedd STEM 
(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) ac mewn llawer o 
yrfaoedd eraill. 

• Mae cemeg yn bwnc pwysig ar gyfer gyrfaoedd yn y meysydd canlynol: 
meddygaeth, gwyddor yr amgylchedd, peirianneg, tocsicoleg, 
milfeddygaeth, datblygu nwyddau traul, meteleg (astudio sut mae metelau’n 
ymddwyn), archwilio’r gofod, datblygu persawrau a deunyddiau cosmetig, 
deintyddiaeth, deunyddiau fferyllol, egni, addysg, ysgrifennu am 
wyddoniaeth, datblygu meddalwedd ac ymchwil. 
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Cymdeithaseg 
Gyrfaoedd mewn Cymdeithaseg: Addysgu, gwaith cymdeithasol, cwnsela, gweithiwr 
cynnal teuluoedd, nyrsio, yr heddlu, therapi galwedigaethol, gyrfaoedd yn y 
gwasanaeth iechyd, marchnata, cyfiawnder troseddol a throseddeg, rheoli (pob math), 
rolau yn y Llywodraeth, dadansoddwr polisïau. Yn wir, y rhan fwyaf o yrfaoedd sy’n 
golygu gweithio a rhyngweithio â phobl eraill.  

Cymdeithaseg Uned 1: Caffael Diwylliant   Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud 

15% o’r cymhwyster Safon Uwch (37.5% o’r cymhwyster UG) 

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar thema cymdeithasoli, hunaniaeth a diwylliant ac 
wedi’i rhannu’n ddwy adran - 

Adran A  
Mae adran A yn canolbwyntio ar ddiwylliant, trosglwyddo diwylliant, cymdeithasoli a 
chaffael hunaniaeth. 
Adran B  
Mae Adran B yn datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau allweddol a phrosesau 
cymdeithasoli a diwylliant trwy astudiaeth fanwl o deuluoedd ac aelwydydd. Byddwn 
yn archwilio mathau o deuluoedd, perthnasoedd mewn teuluoedd, ysgariad, 
newidiadau i’r teulu a damcaniaethau cymdeithasegol.                               
 

Uned 2: Deall Cymdeithas a Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr       25% o’r cymhwyster Safon Uwch (62.5% o’r 
cymhwyster UG) 

Adran A 
Mae Adran A yn canolbwyntio ar ddulliau ymchwilio cymdeithasegol. Byddwch yn 
datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau cymdeithasegol a dulliau ymchwil – 
sut mae cymdeithasegwyr yn cynnal ymchwiliadau. 
Adran B  
Addysg yw ffocws adran B yr arholiad Uned 2.  Byddwn yn archwilio’r canlynol: 
 

• Rôl a swyddogaeth addysg yn y gymdeithas gyfoes  
• Patrymau a thueddiadau cyrhaeddiad a chyfranogiad gwahaniaethol gan 

gyfeirio at ddosbarth cymdeithasol, rhywedd ac ethnigrwydd 
• Polisi cymdeithasol cyfoes yng Nghymru a Lloegr  
• Ffactorau sy’n effeithio ar gyrhaeddiad addysgol, megis cyfoeth, diwylliant 

a labelu. 
• Damcaniaethau cymdeithasegol yn ymwneud ag addysg       
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Cymdeithaseg A2  

                                                                                                          

Uned 3: Grym a Rheolaeth     Arholiad ysgrifenedig: 2 awr     25% o’r cymhwyster  

 

Trosedd a Gwyredd – mae’r uned hon yn canolbwyntio ar y themâu grym, 
gwahaniaethu a haenau cymdeithasol gyda materion yn ymwneud â threfn 
gymdeithasol a rheolaeth gymdeithasol. Byddwn yn archwilio’r canlynol: 

 

• patrymau o wasgariad cymdeithasol trosedd a gwyredd yn ymwneud â 
dosbarth cymdeithasol, rhywedd, ethnigrwydd ac oedran yng Nghymru a 
Lloegr  

• mesur trosedd; ystadegau swyddogol y llywodraeth gan gynnwys 
ystadegau'r heddlu ac Arolwg Troseddu Prydain, astudiaethau dioddefwyr 
ac astudiaethau hunanadrodd ac effaith polisïau cymdeithasol cyfoes ar 
gyfraddau troseddu yng Nghymru a Lloegr  

• diffiniadau o drosedd a gwyredd fel lluniadau cymdeithasol gan gynnwys 
rôl y cyfryngau 

• dylanwad damcaniaethau ac esboniadau ar bolisi cymdeithasol  
• damcaniaethau ac esboniadau o drosedd a gwyredd: swyddogaethol, 

Marcsaidd, neo-Farcsaidd, rhyngweithiol, realaeth y dde a'r chwith, ôl-
fodernaidd, ffeministaidd, isddiwylliannol. 

 

Uned 4: Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau Cymhwysol o Ymchwilio 
Cymdeithasegol Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud     35% o'r cymhwyster 

Adran A  
Dylunio ymchwil – mae’r adran hon yn canolbwyntio ar brosesau dylunio ymchwil ac 
ar gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau ymchwilio cymdeithasegol a 
astudiwyd yn flaenorol yn uned 2. 
 
Adran B 
Anghydraddoldeb cymdeithasol a haenau cymdeithasol (oedran, dosbarth 
ethnigrwydd a rhywedd) - mae'r adran hon yn canolbwyntio ar dystiolaeth ac 
enghreifftiau o feysydd anghydraddoldeb yn ymwneud â dosbarth cymdeithasol, 
rhywedd, ethnigrwydd ac oedran yn y gymdeithas gyfoes.  Mae’n archwilio 
damcaniaethau yn ymwneud ag anghydraddoldeb cymdeithasol a haenau 
cymdeithasol - swyddogaethol, Marcsaidd a neo-Farcsaidd, Weberaidd a neo-
Weberaidd, Ffeministaidd, Ôl-fodernaidd, Damcaniaethau’r Dde Newydd. 
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Ffiseg 
Byddwch eisoes yn gyfarwydd â llawer o’r pynciau y byddwch yn eu hastudio, gan 
gynnwys grymoedd, tonnau, ymbelydredd, trydan a magneteg. 

Ar y cwrs Safon Uwch, byddwch yn astudio’r meysydd hyn yn fwy manwl ac yn 
darganfod sut maent yn cysylltu â’i gilydd. Byddwch hefyd yn dysgu sut i gymhwyso 
mathemateg i broblemau byd go iawn ac archwilio meysydd newydd, megis ffiseg 
ronynnol, cosmoleg, ffiseg feddygol a ffiseg chwaraeon. 

Yn bwysicach fyth, efallai, byddwch yn datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo i unrhyw 
faes gwaith arall,   o sefydlu busnes i achub y blaned.  Hyd yn oed os na fyddwch yn 
dod yn ffisegydd, bydd dysgu sut i     feddwl fel ffisegydd yn eich helpu i fynd at wraidd 
unrhyw broblem a llunio cysylltiadau nad ydynt yn   amlwg i eraill. Ni fydd ffiseg yn rhoi’r 
holl atebion i chi, ond bydd yn eich dysgu sut i ofyn y cwestiynau cywir. 

Nid yw astudio Ffiseg Safon Uwch yn cyfyngu ar eich opsiynau, mae’n eu hehangu. Yn 
ogystal â bod yn bwysig i lawer o yrfaoedd yn y meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg, 
mae’r sgiliau a’r wybodaeth y  gallwch eu datblygu trwy astudio ffiseg yn cadw’r drws ar 
agor i bron popeth arall. 

Mae Safon Uwch Ffiseg CBAC yn darparu cwrs astudio sy'n eang, cydlynol, boddhaol 
a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu eu hyder mewn ffiseg, gan fod ag 
agwedd gadarnhaol tuag at y pwnc     a chydnabod pa mor bwysig yw ffiseg yn eu 
bywydau bob dydd ac i'r gymdeithas.  

Ffiseg UG 
Astudir dwy uned ym Mlwyddyn 12: 
 
UG UNED 1: MUDIANT, EGNI A MATER  
Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

i. Ffiseg sylfaenol 
ii. Cinemateg 
iii. Dynameg 
iv. Cysyniadau egni 
v. Solidau dan ddiriant 

vi. Defnyddio pelydriad i 
ymchwilio i sêr 

vii. Gronynnau ac adeiledd 
niwclear 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud - 20% o’r cymhwyster  
 
UG UNED 2: TRYDAN a GOLAU   
Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

i. Dargludiad trydan 
ii. Gwrthiant 
iii. Cylchedau C.U. 
iv. Natur tonnau 

v. Priodweddau tonnau 
vi. Plygiant golau 
vii. Ffotonau 
viii. Laserau 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  - 20% o’r cymhwyster  
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Ffiseg Safon Uwch  
 
Astudir tair uned ym Mlwyddyn 13: 
 
U2 UNED 3: OSGILIADAU a NIWCLYSAU 
Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

i. Mudiant cylchol 
ii. Dirgryniadau 
iii. Damcaniaeth ginetig 

iv. Ffiseg thermol 
v. Dadfeiliad niwclear 
vi. Egni niwclear 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud - 25% o’r cymhwyster  
 
U2 UNED 4: MEYSYDD ac OPSIYNAU  
Mae’r uned hon yn cynnwys y testunau canlynol:  

i. Cynhwysiant 
ii. Meysydd grym 

electrostatig a 
meysydd 
disgyrchiant 

iii. Orbitau a'r bydysawd 
ehangach 

iv. Meysydd magnetig 
v. Anwythiad 

electromagnetig 
vi. Dewis: ffiseg 

chwaraeon  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr - 25% o’r cymhwyster  
 
U2 UNED 5: ARHOLIAD YMARFEROL - 10% o’r gymhwyster  
 
Mae gwaith ymarferol yn rhan hanfodol o'r fanyleb hon. Mae'n holl bwysig wrth 
ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol o destunau niferus ac mae'n ychwanegu at y profiad 
a'r mwynhad o'r pwnc ffiseg. Mae'r sgiliau ymarferol sy'n cael eu datblygu hefyd yn holl 
bwysig i'r dysgwyr hynny fydd yn mynd ymlaen i astudio ffiseg     a phynciau cysylltiedig 
ymhellach a gall y sgiliau hyn gael eu trosglwyddo i nifer mawr o yrfaoedd. 
 
Mae’r uned hon yn rhoi cyfle i’r dysgwyr ddangos eu gallu i gynnal ymchwiliad ac i 
ddadansoddi a gwerthuso data arbrofol. Bydd yr ymchwiliad hwn yn cael ei gynnal yn 
unigol, o dan amodau dan reolaeth. Mae dwy dasg yn rhan o’r arholiad ymarferol – 
 

• Tasg Arbrofi (25 marc)  
• Tasg Dadansoddi Ymarferol (25 marc) 
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Seicoleg 
Cyflwyniad i Seicoleg:  Beth yw Seicoleg? Beth mae Seicolegwyr yn ei wneud?  

Cyflwyniad i ymagweddau seicolegol 

Uned 1 Seicoleg – O’r Gorffennol i’r Presennol  Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 
munud - 20% o’r cymhwyster Safon Uwch (50% o’r cymhwyster UG)  

Cynnwys  

Astudir pum ymagwedd: 

• Biolegol  
• Ymddygiadol 
• Seicodynamig  
• Gwybyddol 
• Positif 

 

 

Ar gyfer pob ymagwedd, bydd angen i 
chi wybod am y canlynol:         

• Tybiaethau  
• Ffurfio Perthynas  
• Therapi a Gwerthusiadau  
• Ymchwil Glasurol a 

Gwerthusiadau  
• Gwerthusiadau o’r 

ymagwedd gyfan

Unit 2 Seicoleg: Ymchwilio i Ymddygiad     Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud 
20% o’r cymhwyster Safon Uwch (50% o’r cymhwyster UG) 

Dadleuon Cyfoes – Yn gysylltiedig â’r pum ymagwedd yn Uned 1  

• Biolegol – moeseg niwrowyddoniaeth 
• Ymddygiadol – defnyddio technegau cyflyru i reoli ymddygiad plant 
• Seicodynamig – y fam fel prif ofalwr baban 
• Gwybyddol – dibynadwyedd tystiolaeth llygad-dyst (gan gynnwys plant) 
• Positif – pa mor berthnasol yw seicoleg bositif yng nghymdeithas heddiw 

 

Egwyddorion ymchwil – dulliau ymchwil a sut mae seicolegwyr yn cynllunio ac yn 
cynnal eu hymchwiliadau. Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddwy astudiaeth ymchwil 
ddylanwadol a gwerthusiad ohonynt: 

• Seicoleg Gymdeithasol – Milgram, S. (1963). Astudiaeth ymddygiadol o 
ufudd-dod. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-8 

• Seicoleg Ddatblygiadol – Kohlberg, L. (1968). Y plentyn fel athronydd 
moesol. Psychology Today, 2, 25-30 
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Seicoleg U2  

Uned 3 - Seicoleg: Goblygiadau yn y Byd go-iawn  
 

• Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud  
• 40% o’r cymhwyster Safon Uwch  

Ar ôl dysgu am yr amrywiol ymagweddau seicolegol yn Uned 1, mae disgwyl i chi 
gymhwyso'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth hon i ymddygiadau bodau dynol/anifeiliaid. 
Dylech allu egluro a thynnu casgliadau am achosion posibl yr ymddygiadau hyn. 
 
Adran A: Astudio Ymddygiadau  
Byddwch yn astudio tri ymddygiad a nodir. Ar gyfer pob ymddygiad, bydd gofyn i chi 
wneud y canlynol: 

• gwybod am nodweddion yr ymddygiad  
• gwybod a deall esboniadau biolegol, gwahaniaethau unigol ac esboniadau 

seicolegol gymdeithasol am yr ymddygiad  
• gwerthuso'r esboniadau biolegol, gwahaniaethau unigol ac esboniadau 

seicolegol gymdeithasol am yr ymddygiad  
• cymhwyso'r esboniadau i ddulliau o addasu'r ymddygiad 
• gwybod a deall y dulliau o addasu'r ymddygiad 
• gwerthuso'r dulliau o addasu'r ymddygiad.  

 
Adran B: Materion Dadleuol  
Byddwch yn archwilio pum mater dadleuol sy'n parhau i fod yn her i faes seicoleg. 
Bydd y materion dadleuol hyn yn cwmpasu’r wybodaeth a’r cynnwys yr ydych wedi ei 
astudio’n barod. Ar gyfer pob mater dadleuol, bydd gofyn i chi wneud y canlynol: 

• deall y mater a pham mae’n ddadleuol 
• cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i faterion dadleuol mewn seicoleg 
• llunio barn a dod i gasgliadau am y materion dadleuol o safbwynt 

seicolegol. 
 
Uned 4 
Seicoleg: Dulliau Ymchwil Cymhwysol 

• Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  
• 20% o’r cymhwyster Safon Uwch  

 
Adran A: Ymchwiliadau personol 
Yn y ddau ymchwiliad gofynnol ym mhob blwyddyn, bydd gofyn i chi gymhwyso 
gwybodaeth a dealltwriaeth o ddulliau ymchwil i bob ymchwiliad.   
 
Adran B: Cymhwyso dulliau ymchwil i senario newydd 

Bydd disgwyl i chi gymhwyso eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ddulliau ymchwil i 
senarios ymchwil newydd. Bydd disgwyl i chi lunio barn am fanylion ymchwil 
seicolegol. 
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Mathemateg 

 

 

Mathemateg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rhifau sydd yn 

Rheoli’r 

Bydysawd” 

Pythagoras 
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Mathemateg 
 

Mae’r cwrs Mathemateg Safon Uwch yn ddiddorol a heriol ac yn ymestyn y dulliau a 

ddysgwyd yn ystod y cwrs TGAU. 

 

Mae astudio Mathemateg Safon Uwch yn helpu myfyrwyr i ddatblygu’r sgiliau 

canlynol: 

• meddwl yn feirniadol  

• datrys problemau  

• meddwl yn ddadansoddol  

• rhesymu niferol  

• y gallu i drin syniadau manwl a chymhleth  

• ffurfio dadleuon rhesymegol ac amlygu dadleuon afresymegol 

• cyfathrebu  

• rheoli amser. 

 

Mae llawer o gyflogwyr yn ystyried cymwysterau mathemateg yn werthfawr iawn 

oherwydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn.  Mae ar y byd modern angen 

mathemategwyr. 

 

Mae Mathemateg Safon Uwch yn cefnogi pynciau Safon Uwch eraill megis Ffiseg a 

Pheirianneg. 

 

Mae gofyn i fyfyrwyr feddu ar sgiliau mathemategol cryf i astudio rhai cyrsiau gradd 

addysg uwch, megis cyrsiau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a 

mathemateg). 
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CBAC yw’r bwrdd arholi ac mae’r fanyleb wedi’i rhannu’n 4 uned: 

• UG Uned 1: Mathemateg Bur A  (25% o’r cymhwyster) 

• UG Uned 2: Mathemateg Gymhwysol A (15% o’r cymhwyster) 

• U2 Uned 3: Mathemateg Bur B  (35% o’r cymhwyster) 

• U2 Uned 4: Mathemateg Gymhwysol B (25% o’r cymhwyster) 

 

Mae Mathemateg Bur yn cynnwys testunau fel algebra, trigonometreg, calcwlws a 

ffwythiannau. 

 

Mae Mathemateg Gymhwysol wedi’i rhannu’n ddwy ran: ystadegaeth a mecaneg.  

 

Yn yr elfen ystadegaeth, bydd y myfyrwyr yn dadansoddi data ac yn datblygu eu 

dealltwriaeth o debygolrwydd. 

 

Yn yr elfen fecaneg, bydd y myfyrwyr yn astudio meysydd mathemateg sy’n ymwneud 

â’r byd ffisegol o’n cwmpas, megis grymoedd a mudiant.  

 

Mae angen cyfrifiannell ar gyfer pob uned. 

Rydym yn argymell y gyfrifiannell ganlynol: CASIO fx-991-EX. 

Mae’r gyfrifiannell hon yn cynnwys yr holl nodweddion sydd eu hangen ar gyfer y cwrs 

hwn. 

 

Gofynion mynediad: Gradd B neu uwch yn y papurau TGAU Mathemateg a TGAU 

Mathemateg Rhifedd Haen Uwch. 
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Saesneg a Ffilm 

 

 

Astudiaethau Ffilm 

Llenyddiaeth Saesneg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Gall animeiddio 

egluro beth 

bynnag y gall 

meddwl dyn ei 

feichiogi. Mae'r 

cyfleuster hwn yn 

ei gwneud y dull 

cyfathrebu mwyaf 

amlbwrpas ac 

eglur ac eto wedi'i 

ddyfeisio ar gyfer 

gwerthfawrogiad 

torfol cyflym. " 

Walt Disney 
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Astudiaethau Ffilm 
Mae llawer yn ystyried ffilm fel prif arloesedd diwylliannol yr 20fed ganrif ac yn brif 

ffurf gelfyddydol y can mlynedd diwethaf. Mae gan y rheini sy’n ei astudio’n 
nodweddiadol lawer o frwdfrydedd a chyffro am yr hyn sy’n gyfrwng pwerus a 
diwylliannol, sy’n dylanwadu ystod o ymatebion o’r emosiynol i’r myfyriol. 

Yn ystod eich Safon Uwch, byddwch yn cael eich cyflwyno i amrywiaeth eang o 
ffilmiau er mwyn ehangu eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ffilm a’r ystod o 
ymatebion gall ffilmiau greu. Felly, mae gennych y cyfle i astudio prif ffilmiau annibynnol 
Americanaidd a Phrydeinig o’r gorffennol a’r presennol yn ogystal â ffilmiau Ewropeaidd 
nad ydynt yn Saesneg.  

Mae gwaith cynhyrchu yn rhan hanfodol o’r cwrs yma a thrwy astudio ystod 
amrywiol o ffilmiau o wahanol gyd-destunau, bydd gennych y cyfle i ddefnyddio eich 
gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o sut mae ffilmiau’n cael eu creu wrth i chi wneud ffilm 
eich hunain ac ysgrifennu i’r sgrin. Mae Astudiaethau Ffilm yn anelu i’ch galluogi i 
ddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o:  
 

• Ystod amrywiol o ffilm  
• Arwyddocâd ffilm ac ymarfer ffilm mewn cyd-destunau cenedlaethol, byd-eang 

a hanesyddol  
• Ffilm a’i brif gyd-destunau (gan gynnwys cyd-destunau cymdeithasol, 

diwylliannol, gwleidyddol, hanesyddol a thechnolegol)  
• sut mae ffilmiau’n creu ystyron ac ymatebion  
• ffilm fel cyfrwng esthetig   
• y gwahanol ffyrdd mae gwylwyr yn ymateb i ffilmiau.  
• rhoi dulliau beirniadol ar waith mewn ffilm 
• rhoi gwybodaeth a dealltwriaeth o ffilm ar waith drwy naill ai wneud ffilmiau neu 

ysgrifennu i’r sgrin.  
Deilliannau Asesu: 

• DA1: Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o elfennau o ffilm   
• DA2: Defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o elfennau o ffilm i:  

• ddadansoddi a chymharu ffilmiau, gan gynnwys y defnydd o ddulliau 
beirniadol  

• dadansoddi a gwerthuso gwaith eich hunain mewn perthynas â gwaith 
proffesiynol eraill sydd wedi eu cynhyrchu   

• DA3: Rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o’r elfennau o’r ffilm ar waith i 
gynyrchiad y ffilm neu’r sgript ffilm.   

Offer perthnasol 
Ar gyfer Astudiaethau Ffilm, byddwch angen: 

- Ffeil lifer  
- Papur llinell 
- Mynediad at ddyfais recordio fideo  
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 Beth fyddaf yn astudio? Math Asesiad Pwysoliad 

UG: Elfen 1 – 
Ffilm 
Americanaidd 

Bydd tair ffilm hir yn cael eu 
hastudio ar gyfer yr elfen yma.  

Adran A: Hollywood 1930-1990 
(astudiaeth gymharol) 

Adran B: Ffilm Annibynnol 
Gyfoes Americanaidd  

Arholiad allanol 
(1 awr 30 
munud) 

35% 

UG: 

Elfen 2 – 
Ffilm 
Ewropeaidd 

Bydd tair ffilm hir yn cael eu 
hastudio ar gyfer yr elfen yma.  

Adran A: Ffilm Brydeinig (dwy 
astudiaeth ffilm)    

Adran B: Ffilm Ewropeaidd nad 
yw’n Saesneg  

Arholiad allanol 
(1 awr a 30 
munud) 

35% 

UG: Asesiad 
Di-Arholiad - 
Cynhyrchu 

Mae’r elfen yma’n asesu un 
cynhyrchiad a’i ddadansoddiad 
gwerthusol cysylltiedig.     

 Naill ai darn o ffilm yn amlygu 
adeiladwaith naratif (2½ i 3½ 
munud)  

 Neu sgript ffilm ar gyfer darn o 
ffilm yn amlygu adeiladwaith 
naratif rhwng 1200 a 1400 o 
eiriau gan gynnwys bwrdd stori 
wedi’i ffotograffu’n ddigidol o 
adran allweddol o’r sgript ffilm 
(tua 1 ½ munud amser o flaen 
sgrin, sy’n cyfateb i tua 15 llun o’r 
bwrdd stori). Dadansoddiad 
gwerthusol (10%).  

 Dadansoddiad gwerthusol 
(1000-1250 geiriau) o’r 
cynhyrchiad o’i gymharu â ffilmiau 
proffesiynol eraill neu sgriptiau 
ffilm.    

 

Asesiad di-
arholiad 

30% 
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A2: Elfen 1 – 
Amrywiaethau 
ffilm a 
gwneud ffilm   

Bydd chwe ffilm hir yn cael eu 
hastudio ar gyfer yr elfen yma.  

Adran A: Hollywood 1930-1990 
(astudiaeth gymharol)  

Adran B: Ffilm Americanaidd ers 
2005 (astudiaeth dwy ffilm)  

Adran C: Ffilm Brydeinig ers 
1995 (astudiaeth dwy ffilm)  

Arholiad allanol 
(2 awr 30 
munud) 

 

A2: Elfen 2 – 
Safbwyntiau 
gwneud ffilm 
fyd-eang  

Bydd pum ffilm hir yn cael eu 
hastudio ar gyfer yr elfen yma:  

Adran A: Ffilm fyd-eang 
(astudiaeth dwy ffilm)  

Adran B: Ffilm ddogfennol 

Adran C: Mudiad ffilmiau – 
Sinema fud  

Adran D Mudiad ffilmiau– Ffilm 
arbrofol (1960-2000)  

Arholiad allanol 
(2 awr 30 
munud) 

35% 

A2: Elfen 3: 
Cynhyrchu  

Mae’r elfen yma’n asesu un 
cynhyrchiad a’u ddadansoddiad 
gwerthusol.   

Mae’r dysgwyr yn creu:  

 naill ai ffilm fer (4-5 munud) neu 
sgript ffilm ar gyfer ffilm fer (1600-
1800 o eiriau) a bwrdd stori wedi’i 
ffotgraffu’n ddigidol o adran 
allweddol o’r sgript ffilm  

 dadansoddiad gwerthusol (1600 
- 1800 o eiriau). 

Asesiad Di-
arholiad 

30% 
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Llenyddiaeth Saesneg 
Trwy gydol y cwrs UG/Safon Uwch hwn, byddwch yn datblygu eich diddordeb mewn 

llenyddiaeth a’ch mwynhad ohono trwy astudio amrywiaeth o destunau llenyddol, gan 

gynnwys barddoniaeth, Hamlet, The Handmaid’s Tale, ac A Streetcar Named Desire.  

Byddwch yn mynd i’r afael yn greadigol ac yn feirniadol â chorff sylweddol o destunau 

a gwahanol ffyrdd o ymateb iddynt. Byddwch yn datblygu ac yn cymhwyso’ch 

gwybodaeth o werthuso a dadansoddi llenyddiaeth yn effeithiol ac yn archwilio cyd-

destunau’r testunau yr ydych yn eu darllen yn ogystal â dehongliadau eraill ohonynt.  

Ar gyfer y cwrs UG, byddwch yn astudio Rhyddiaith Ffuglen o’r cyfnod cyn 1900 (Jane 

Eyre gan Charlotte Brontë), yn ogystal â thestun Drama (A Street Car Named Desire 

gan Tennessee Williams). Ar gyfer yr ail arholiad allanol, byddwch yn astudio 

detholiad o farddoniaeth ac yn eu dadansoddi a’u cymharu. Mae’r cwrs UG yn 

caniatáu i chi ymateb yn feirniadol a chreadigol trwy ddadansoddi ystyron a datblygu 

eich dehongliadau eich hunain.  

Mae’r cwrs U2 yn cynnwys rhagor o arholiadau allanol yn ogystal ag un uned gwaith 

cwrs lle mae gofyn i’r ymgeisydd ddangos ei wybodaeth a’i ddealltwriaeth o’r cwrs.  Ar 

gyfer y cwrs U2, byddwch yn astudio Barddoniaeth o’r cyfnod cyn 1900 (Rossetti) a 

barddoniaeth anghyfarwydd.  Ar gyfer yr arholiad olaf, byddwch yn astudio Hamlet gan 

Shakespeare.  Traethawd yn seiliedig ar ddau destun rhyddiaith o’ch dewis chi, gan 

wahanol awduron, un cyn ac un ar ôl 2000, yw’r 20% olaf o’r cwrs.   

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau dadansoddi beirniadol a’ch 

dehongliadau chi eich hunain.  Yn ogystal â hynny, byddwch yn mynd i’r afael â’r 

amcanion asesu canlynol: 

 AO1: Articulate responses to literary texts 

 AO2: Analyse ways in which meanings are shaped in literary texts 

 AO3: Demonstrate understanding of the significance and influence of contexts 

 AO4: Explore connections across literary texts 

 AO5: Explore literary texts informed by different interpretations 
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UG 

Uned 
1 

Rhyddiaith a Drama (llyfr 
caeedig) 
 

Mae’r uned hon wedi’i 
rhannu’n ddwy adran: 
Adran A: Rhyddiaith ffuglen 
cyn 1900 
Adran B: Drama 

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu mewn 
arholiad allanol 2 awr. 

20% 

UG 

Uned 
2 

Barddoniaeth ar ôl 1900 
(Llyfr agored, copi glân)  
 
Mae’r uned hon wedi’i 
rhannu’n ddwy adran: 
Adran A: Dadansoddiad 
beirniadol  

Adran B: Cymharu 
barddoniaeth  

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu mewn 
arholiad allanol 2 awr. 

20% 

U2 

Unit 3 

Adran A: Barddoniaeth cyn 
1900 
Adran B: Barddoniaeth 
Anghyfarwydd  

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu mewn 
arholiad allanol 2 awr. 

20% 

U2  

Uned 
4  

Shakespeare (llyfr caeedig) 
 
Mae’r uned hon wedi’i 
rhannu’n ddwy adran:  
Adran A: Dyfyniad 
Shakespeare  
Adran B: Traethawd 
Shakespeare  

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu mewn 
arholiad allanol 2 awr. 

20% 

U2  
Uned 
5  

Astudio Rhyddiaith  
 
Un aseiniad 2500-3500 gair yn 
seiliedig ar ddau destun 
rhyddiaith o wahanol 
gyfnodau, un cyn 2000 ac un 
ar ôl 2000, wedi’u dewis 
gennych chi.  

Bydd yr uned hon yn 
cael ei hasesu yn yr 
ysgol a’i safoni’n allanol.  

20% 
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Technolegau 

 

 

Busnes 

Cyfrifiadureg 

Dylunio Cynnyrch 

Economeg 

Ffasiwn a Thecsiliau 

Technoleg Ddigidol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mae popeth yn 

ymwneud ag 

amseru. Os yw'n 

rhy fuan, nid oes 

unrhyw un yn 

deall. Os yw’n rhy 

hwyr, mae pawb 

wedi anghofio." 

Anna Wintour 
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Busnes 
 

Ynglŷn â’r cwrs hwn  

Mewn byd busnes sy’n newid yn gyflym iawn, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sydd 

â’u bys ar y pwls ac sy’n gallu dod o hyd i atebion yn hawdd i amrywiaeth o 

broblemau. Mae’r cwrs hwn yn darparu’r offer a’r sgiliau trosglwyddadwy i gyflawni 

hyn, ynghyd â phrofiad o natur yr amgylchedd busnes dynamig sy’n newid yn gyson. 

Byddwch yn dysgu pethau newydd yn gyson, yn astudio pynciau megis cyfrifeg, 

adnoddau dynol, rheoli gwybodaeth, marchnata ac ymddygiad sefydliadol. Byddwch 

yn datblygu dealltwriaeth o natur sefydliadau, y modd y cânt eu rheoli a’r 

amgylcheddau allanol newidiol y maent yn gweithredu ynddynt. Byddwch yn astudio 

modiwlau ym mhob maes busnes, o gyllid a dadansoddi strategol i gyflogadwyedd a 

datblygiad proffesiynol. Mae’r cwrs yn dilyn ymlaen o’r cwrs TGAU Astudiaethau 

Busnes, ond yn gam sylweddol i fyny. Yn ddelfrydol, byddwch wedi astudio’r pwnc 

hwn ar lefel TGAU. 

Ac os ydych am astudio’r pwnc ymhellach, mae’r cwrs hwn yn gam perffaith i gwrs 

gradd yn ymwneud â busnes. 

 

Dilyniant  

I ble allai’r cwrs arwain?  Mae’r cwrs hwn yn datblygu sgiliau penodol a 

throsglwyddadwy, yn cyfuno’n dda â phob pwnc arall ac yn cael ei ystyried yn 

werthfawr gan gyflogwyr.  Gall arwain at astudiaethau Addysg Uwch mewn Rheoli, 

Cyllid, Economeg, y Gyfraith neu gyrsiau Busnes cyffredinol.  Fel arall, efallai y 

byddai’ well gennych sefydlu eich Busnes eich hun a dechrau ar eich taith tuag at eich 

miliwn gyntaf!! 
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Asesiad (dim gwaith cwrs - arholiadau’n unig) 

Papur 1 (75 munud, 60 marc) Mae Papur 1 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau 

atebion byr a chwestiynau ymateb i ddata. Mae’r papur yn asesu cynnwys Uned 1 yn 

unig. Mae angen sgiliau Mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 2 (120 munud, 80 marc) Mae Papur 2 yn cynnwys nifer o gwestiynau ymateb i 

ddata, rhai y mae gofyn rhoi ymatebion estynedig iddynt, ac yn cwmpasu holl gynnwys 

y cwrs UG. Mae angen sgiliau Mathemategol cryf ar gyfer yr adran Gyllid ar y papur 

hwn. 

Papur 3 (135 munud, 80 marc) Mae Papur 3 yn cynnwys nifer o gwestiynau ymateb i 

ddata, rhai byr a rhai y mae gofyn rhoi ymateb estynedig iddynt, i asesu’r uned ar 

ddadansoddi busnes a strategaeth.  Bydd gofyn adalw cynnwys yr unedau UG i 

gefnogi atebion yn y papur hwn.  Bydd yn ofynnol i’r dysgwyr ddefnyddio sgiliau 

meintiol i ateb y cwestiynau hyn.  Bydd angen sgiliau mathemategol cryf ar gyfer y 

papur hwn. 

Papur 4 (135 munud, 80 marc) Mae dwy adran amlwg i bapur 4. Bydd Adran A yn 

cynnwys nifer o gwestiynau yn seiliedig ar astudiaeth achos; bydd gofyn rhoi atebion 

estynedig i’r rhan fwyaf ohonynt.  Bydd y cwestiynau hyn yn cwmpasu cynnwys y 

pedair uned a hefyd yn cynnwys asesiad synoptig.  Yn Adran B, bydd gofyn i’r 

dysgwyr ysgrifennu un traethawd synoptig o ddewis o dri.  Rhennir bob traethawd yn 

ddwy ran. Mae rhan (a) yn canolbwyntio ar wybodaeth a dealltwriaeth a rhan (b) yn 

canolbwyntio ar ddadansoddi a gwerthuso. 
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Cyfrifiadureg 
 

Trosolwg – Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o gysyniadau sylfaenol Cyfrifiadureg, 

o’r gwaith sy’n digwydd y tu mewn i galedwedd cyfrifiadurol, i’r broses o sut i ddylunio 

a chreu rhaglenni gan ddefnyddio Java  

 

UG (2 uned) 

UG Uned 1:  Hanfodion Cyfrifiadureg  

Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr  

25% o’r cymhwyster - 100 marc 

Mae'r uned hon yn astudio saernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychioli data, 

strwythurau data, meddalwedd rhaglenni, rhaglenni, algorithmau, rhesymeg, 

methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas.  

 

UG Uned 2: Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau 

Arholiad ar-sgrin: 2 awr 

15% o’r cymhwyster - 60 marc  

Mae'r uned hon yn cynnwys cyfres o dasgau gosod i'w cwblhau ar-sgrin gan 

ymgeiswyr. Bydd y tasgau hyn yn asesu defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth yn 

ymarferol a bydd gofyn defnyddio Visual Basic.NET, Python neu Java fel iaith 

rhaglennu.  
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Safon Uwch (yr uchod yn ogystal â 3 uned arall) 

U2 Uned 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau 

Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 

20% o’r cymhwyster - 100 marc  

Mae'r uned hon yn ymchwilio i raglenni, strwythurau data, algorithmau, rhesymeg, 

methodolegau rhaglennu ac effaith cyfrifiadureg ar gymdeithas. 

 

U2 Uned 4: Saernïaeth Gyfrifiadurol, Data, Cyfathrebu a Rhaglenni 

Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr 

20% o’r cymhwyster - 100 marc  

Mae'r uned hon yn ymchwilio i saernïaeth gyfrifiadurol, cyfathrebu, cynrychioli data, 

trefn a strwythur data, rhaglenni, algorithmau a rhaglenni meddalwedd.  

 

U2 Uned 5: Rhaglennu Datrysiad i Broblem 

Asesiad di-arholiad 

20% o’r cymhwyster - 100 marc  

Bydd ymgeiswyr yn trafod, ymchwilio, dylunio, creu prototeip, mireinio a gosod, profi a 

gwerthuso datrysiad cyfrifiadurol i broblem o ddewis yr ymgeisydd. Mae'n rhaid ei 

datrys gan ddefnyddio'r cod gwreiddiol (rhaglennu). Mae hwn yn ddarn sylweddol o 

waith, a gwblheir dros gyfnod estynedig o amser. 
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Dylunio Cynnyrch 
Mae’r cwrs Dylunio Cynnyrch UG/Safon Uwch yn cynnig cyfle unigryw yn y 

cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud 
cynhyrchion neu systemau. 

Mae Dylunio Cynnyrch yn bwnc ysbrydoledig, manwl gywir ac ymarferol. Mae'r 
cwrs hwn yn annog dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg wrth ddefnyddio 
prosesu dylunio ailadroddus i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i ddylunio a gwneud 
prototeipiau sy'n datrys problemau'r byd go iawn, ystyried eu hanghenion, chwantau, 
dyheadau a gwerthoedd eu hunain ac eraill. 

Mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i ymestyn gallu dylunio a thechnolegol y 
dysgwyr trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth ddylunio a darparu cyfleoedd i arbrofi a 
datblygu eu syniadau eu hunain. Bydd y cwrs yn seiliedig ar ddylunio a datblygu 
syniadau creadigol gan gynnwys rhai o’r pynciau canlynol: 
                                      
Egwyddorion technegol craidd - 

 Sut mae cynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu fel arfer yn cynnwys 
defnyddiau, prosesau a thechnegau lluosog a sut mae angen i ddylunwyr 
allu gwahaniaethu rhyngddynt a'u dewis yn briodol i'w defnyddio, gan arbrofi 
er mwyn gwella, mireinio a gwireddu dyluniad. 

 Y gofynion ar gyfer dylunio, datblygu a gweithgynhyrchu cynnyrch, gan 
gynnwys: addasrwydd i'r pwrpas; bodloni meini prawf y manylebau; cywirdeb 
cynhyrchu. 

 Defnydd priodol o dechnolegau digidol; estheteg; ergonomeg ac 
anthropometreg; y defnydd o'r cyfryngau, technegau cyfathrebu a chyflwyno, 
gan gynnwys lluniadu a braslunio, ac ysgrifennu adroddiadau i gofnodi, 
esbonio a chyfathrebu eu penderfyniadau dylunio, gan ddarparu digon o 
wybodaeth i alluogi eraill i ddehongli eu bwriadau dylunio. 

 Dylunio digidol a gweithgynhyrchu digidol, gan gynnwys dylunio drwy 
gymorth cyfrifiadur (CAD) / gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur 
(CAM), modelu ac efelychu. 

 Arferion gweithio diogel, gan gynnwys adnabod peryglon a deall yr angen 
am asesiadau risg 

 

Egwyddorion technegol manwl - 

 Nodweddion a phriodweddau gweithio defnyddiau sy'n berthnasol i ddylunio 
a gweithgynhyrchu cynnyrch, gan gynnwys: metelau, pren, polymerau, 
tecstilau, defnyddiau cyfansawdd, defnyddiau clyfar a modern  

 Defnyddio gludyddion, gosodiadau parhaol a lled-barhaol 

 Defnyddio gorffeniadau ac araenu i wella golwg, a dulliau o atal cyrydiad a 
phydru fel paent, farneisiau, dulliau selio, cadwolion, anodeiddio, platio, 
araenu, galfaneiddiad ac amddiffyniad catodig 
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 Nodweddion perfformiad prennau, metelau a pholymerau gan gynnwys 
gwydnwch, caledwch, elastigedd a hirbarhad mewn perthynas â 
chymwysiadau cynnyrch penodol 

 Cymhwysiad defnyddiau clyfar a modern  

 Prosesau cynhyrchu gan gynnwys mowldio, allwthiad, laminiadu, melino, 
troi, castio, stampio a ffurfio; defnydd o TGCh, prototeipio, jigiau a 
gosodiadau  

 Theori dylunio, gan gynnwys mudiadau/ffigyrau hanesyddol a'u dulliau 

 Arfer diwydiannol a masnachol gan gynnwys prosesau a systemau 
gweithgynhyrchu, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw cynnyrch, 
graddfeydd cynhyrchu, a rheoli ansawdd mewn perthynas â 
gweithgynhyrchu a'r diwydiannau dylunio 

 Systemau cynhyrchu modiwlaidd/cell, gweithgynhyrchu mewn union bryd, 
darnau a chydrannau wedi'u prynu i mewn a'r defnydd o ddarnau safonedig  

 Prototeipio cyflym / Argraffu 3D. 
 

Sut fyddaf yn dysgu? 
Mae’r cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ymarferol a theori. Mae’r elfennau 
ymarferol yn seiliedig ar ddatblygu technegau penodol a bydd yn cynnwys tasg Dylunio 
a Gwneud ym Mlynyddoedd 12 a 13.  

Sut fyddaf yn cael fy asesu? 
Arholiad: Papur arholiad 2 awr ym Mlynyddoedd 12 a 13. 
Mae’r arholiad hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster UG a Safon Uwch. 
Gwaith Cwrs:  Bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 yn cyflwyno eu gwaith cwrs mewn 
ffolder A3 a llyfr braslunio, yn debyg i fformat Blwyddyn 11.  Bydd y gwaith mwy 
creadigol a datblygiadol yn cael ei gyflwyno yn y llyfr braslunio a’r gwaith mwy ffurfiol yn 
cael ei gyflwyno yn y portffolio A3. 
Ynghyd â’r canlyniad ymarferol, bydd y gwaith hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster 
UG/Safon Uwch. 

I ble allai’r cwrs arwain? 
Yn ogystal ag astudio’r pwnc ymhellach yn y Brifysgol, mae Dylunio Cynnyrch yn 
gymhwyster sy’n cael ei ystyried yn werthfawr gan amrywiaeth eang o ddarpar 
gyflogwyr ac yn paratoi myfyrwyr yn wych ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau addysg bellach. 
Yn ogystal â’r medrau ymarferol a ddatblygir, bydd y myfyrwyr yn datblygu ac yn gwella 
amrywiaeth eang o sgiliau hynod o drosglwyddadwy wrth gwblhau gwaith cwrs.  
Cyfleoedd gyrfa ar gyfer myfyrwyr Dylunio Cynnyrch, Peirianneg, Dylunio Graffig, 
Tecstilau a Ffasiwn, Electroneg, Adeiladu a Pheirianneg Sifil. 
 
Cyfleoedd gyrfa -  

o Dylunio Cynnyrch  
o Dylunio Graffig  
o Peirianneg Fecanyddol  
o Peirianneg Sifil  
o Pensaernïaeth  

o Peirianneg Awyrennol  
o Dylunio Awyrennau  
o Peirianneg Gwresogi ac 

Awyru  
o Peirianneg Adeiladau  
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Economeg 
 

Ynglŷn â’r cwrs hwn  

Nod y pwnc hwn yw datblygu dealltwriaeth o gysyniadau a damcaniaethau trwy 

sefydliadau, problemau a materion economaidd cyfredol sy’n effeithio ar fywyd bob 

dydd. Bydd y myfyrwyr yn dysgu sut i gymhwyso syniadau economaidd i ystod o gyd-

destunau a datblygu sgiliau trin data rhagorol. Mae’r cwrs yn annog myfyrwyr i 

ddefnyddio gwahanol ddeunyddiau i ymchwilio i bynciau a datblygu sgiliau sy’n 

berthnasol i addysg uwch neu gyflogaeth. Gwyddor gymdeithasol yw Economeg, sy’n 

cyfuno’n dda â phob pwnc arall ac sy’n datblygu sgiliau rhifiadol, graffigol a dadansoddol 

a fydd yn eich helpu trwy eich oes.  Mae prifysgolion a chyflogwyr yn ystyried y sgiliau 

hyn yn hynod o werthfawr. Bydd angen i chi feddu ar sgiliau rhifiadol/trin data 

graffigol cryf.  Mae dwy brif adran i’r cwrs - 

MICRO-ECONOMEG – astudiaeth o ymddygiad unigolion, aelwydydd a chwmnïau wrth 

wneud penderfyniadau a dyrannu adnoddau. 

MACRO-ECONOMEG – cangen o economeg sy’n astudio ymddygiad a pherfformiad 

economi yn ei gyfanrwydd. 

 

Dilyniant  

I ble allai’r cwrs arwain? Mae’r cwrs Economeg yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy 

gwych ac yn arwain at amrywiaeth o gyrsiau gradd, gan gynnwys Rheoli Busnes, 

Cyfrifeg, Economeg, Marchnata, Cyllid, y Gyfraith, Newyddiadureg, Bancio, Logisteg ac 

Addysg.  Mewn arolwg a gynhaliwyd yn ddiweddar, darganfu mai graddedigion 

Economeg a graddedigion Cemeg sy’n ennill y cyflogau uchaf ar ôl gadael y Brifysgol, 

a chyn troi’n 30 oed. 
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Asesiad (dim gwaith cwrs, arholiadau’n unig) 

Papur 1 (75 munud, 55 marc) Mae papur 1 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau dewis 

lluosog (15 cwestiwn, 15 marc) a chwestiynau atebion byr (40 marc). Mae’r mathau 

cyntaf yn profi sgiliau meintiol a theori economaidd sylfaenol yn drwyadl. Mae’r ail fath 

yn profi’r sgiliau hyn mewn cyfres o gyd-destunau cymhwysol. Mae angen sgiliau 

mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 2 (120 munud, 80 marc) Mae papur 2 yn cynnwys dau gwestiwn ymateb i ddata 

gorfodol. Bydd y rhain yn seiliedig ar unrhyw ran o’r fanyleb a’r nod yw profi gallu’r 

dysgwyr i gymhwyso’r hyn y maent wedi ei ddysgu i sefyllfaoedd economaidd mwy 

cymhleth nag sy’n bosibl yn yr adran atebion byr. Bydd angen i’r dysgwyr ysgrifennu’n 

fwy estynedig a meddu ar sgiliau trin data cryf.  

Papur 3 (120 munud, 80 marc) Mae papur 3 yn cynnwys cyfuniad o gwestiynau 

strwythuredig, yn seiliedig ar gynnwys y cwrs U2, ac un cwestiwn ymateb i ddata sy’n 

cwmpasu’r holl gynnwys Safon Uwch.  Mae’r cyfuniad hwn yn profi sgiliau meintiol a 

theori economaidd sylfaenol a chymhwyso theori economaidd mewn cyd-destun yn 

drwyadl. Mae angen sgiliau mathemategol cryf ar gyfer y papur hwn. 

Papur 4 (150 munud, 90 marc) Mae papur 4 yn cynnwys tri thraethawd yn seiliedig ar 

isadrannau yn y fanyleb.  Bydd dewis o ddau draethawd o bob isadran a bydd pob 

traethawd yn cael ei rannu’n ddwy ran.  
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Ffasiwn a Thecstiliau 
Mae’r cwrs UG/Safon Uwch mewn Ffasiwn a Thecstilau yn cynnig cyfle unigryw yn y 
cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud 
amrywiaeth o gynhyrchion.   
  
Mae Ffasiwn a Thecstilau yn bwnc ysbrydoledig, manwl gywir ac ymarferol. Mae'r cwrs 
hwn yn annog dysgwyr i ddefnyddio creadigrwydd a dychymyg wrth ddefnyddio prosesu 
dylunio ailadroddus i ddatblygu ac addasu dyluniadau, ac i ddylunio a gwneud 
prototeipiau sy'n datrys problemau'r byd go iawn, ystyried eu hanghenion, chwantau, 
dyheadau a gwerthoedd eu hunain ac eraill. 
 
Mae’r cwrs hwn wedi cael ei ddatblygu i ymestyn gallu dylunio a thechnolegol y dysgwyr 
trwy hyrwyddo ymwybyddiaeth ddylunio a darparu cyfleoedd i arbrofi a datblygu eu 
syniadau eu hunain. Bydd y cwrs yn seiliedig ar ddylunio a datblygu syniadau creadigol 
gan gynnwys rhai o’r pynciau canlynol: 
                                      
Egwyddorion technegol craidd - 

 Sut mae cynhyrchion wedi'u gweithgynhyrchu fel arfer yn cynnwys defnyddiau, 
prosesau a thechnegau lluosog a sut mae angen i ddylunwyr allu 
gwahaniaethu rhyngddynt a'u dewis yn briodol i'w defnyddio, gan arbrofi er 
mwyn gwella, mireinio a gwireddu dyluniad. 

 Y gofynion ar gyfer Ffasiwn a Thecstilau, datblygu a gweithgynhyrchu 
cynnyrch, gan gynnwys: addasrwydd i'r pwrpas; bodloni meini prawf y 
manylebau; cywirdeb cynhyrchu. 

 Defnydd priodol o dechnolegau digidol; estheteg; ergonomeg ac 
anthropometreg; y defnydd o'r cyfryngau, technegau cyfathrebu a chyflwyno, 
gan gynnwys lluniadu a braslunio, ac ysgrifennu adroddiadau i gofnodi, 
esbonio a chyfathrebu eu penderfyniadau dylunio, gan ddarparu digon o 
wybodaeth i alluogi eraill i ddehongli eu bwriadau dylunio. 

 Dylunio digidol a gweithgynhyrchu digidol, gan gynnwys dylunio drwy gymorth 
cyfrifiadur (CAD) / gweithgynhyrchu drwy gymorth cyfrifiadur (CAM), modelu ac 
efelychu. 

 Arferion gweithio diogel, gan gynnwys adnabod peryglon a deall yr angen am 
asesiadau risg 

 
Egwyddorion technegol manwl -  

 Nodweddion a phriodweddau gweithio defnyddiau sy'n berthnasol i ddylunio, 
datblygu a gweithgynhyrchu ffasiwn a thecstilau. 

 Defnyddio gosodiadau parhaol a lled-barhaol  

 Nodweddion perfformio defnyddiau, gan gynnwys cryfder, elastigedd a 
gwydnwch mewn perthynas â chymwysiadau cynnyrch penodol  

 Cymhwysiad defnyddiau clyfar a modern  
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 Prosesau cynhyrchu gan gynnwys mowldio, allwthiad, laminiadu, melino, troi, 
castio, stampio a ffurfio; defnydd o TGCh, prototeipio, jigiau a gosodiadau 

 Theori dylunio, gan gynnwys mudiadau/ffigyrau hanesyddol a'u dulliau 

 Arfer diwydiannol a masnachol gan gynnwys prosesau a systemau 
gweithgynhyrchu, gweithgynhyrchu a chynnal a chadw cynnyrch, graddfeydd 
cynhyrchu, a rheoli ansawdd mewn perthynas â gweithgynhyrchu a'r 
diwydiannau dylunio 

 Systemau cynhyrchu modiwlaidd/cell, gweithgynhyrchu mewn union bryd, 
darnau a chydrannau wedi'u prynu i mewn a'r defnydd o ddarnau safonedig 
 

Sut fyddaf yn dysgu? 
Mae’r cwrs yn cynnwys cymysgedd o sesiynau ymarferol a theori. Mae’r elfennau 
ymarferol yn seiliedig ar ddatblygu technegau penodol a bydd yn cynnwys tasg Dylunio 
a Gwneud ym Mlynyddoedd 12 a 13.  
 
Sut fyddaf yn cael fy asesu? 
Arholiad: Papur arholiad 2 awr ym Mlynyddoedd 12 a 13. 
Mae’r arholiad hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster UG a Safon Uwch. 
Gwaith Cwrs:  Bydd myfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 yn cyflwyno eu gwaith cwrs mewn 
ffolder A3 a llyfr braslunio, yn debyg i fformat Blwyddyn 11.  Bydd y gwaith mwy 
creadigol a datblygiadol yn cael ei gyflwyno yn y llyfr braslunio a’r gwaith mwy ffurfiol yn 
cael ei gyflwyno yn y portffolio A3. 
Ynghyd â’r canlyniad ymarferol, bydd y gwaith hwn yn cynrychioli 50% o’r cymhwyster 
UG/Safon Uwch. 
 
I ble allai’r cwrs arwain?  
Yn ogystal ag astudio’r pwnc ymhellach yn y Brifysgol, mae Dylunio Cynnyrch yn 
gymhwyster sy’n cael ei ystyried yn werthfawr gan amrywiaeth eang o ddarpar 
gyflogwyr ac yn paratoi myfyrwyr yn wych ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau addysg bellach. 
Yn ogystal â’r medrau ymarferol a ddatblygir, bydd y myfyrwyr yn datblygu ac yn gwella 
amrywiaeth eang o sgiliau hynod o drosglwyddadwy wrth gwblhau gwaith cwrs.   
 
Cyfleoedd gyrfa - 

o Dylunio Cynnyrch 
o Dylunio Ffasiwn  
o Rhagweld Ffasiwn 
o Marchnata 
o Dylunio Pensaernïol / Pensaernïaeth   
o Gweithgynhyrchu Dodrefn  
o Athro/Athrawes Ysgol Gynradd/Uwchradd  
o Gweithgynhyrchu Ffasiwn 
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Technoleg Ddigidol 
 

Mae cymhwyster TAG UG a Safon Uwch CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn meithrin 

dealltwriaeth dysgwyr o'r technolegau digidol a ddefnyddir gan unigolion a sefydliadau 

dros y byd, gan gynnwys sut maent wedi datblygu a sut maent yn parhau i newid. Mae'r 

cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin dealltwriaeth ddofn o'r ffyrdd y mae 

datblygiadau arloesol mewn technoleg ddigidol, a'r lefelau cynyddol o gysylltedd 

rhyngddynt, yn effeithio ar fywydau'r rhai sy'n eu defnyddio ac ar y gymdeithas 

ehangach.  

Bydd dysgwyr hefyd yn meithrin sgiliau ymarferol wrth ddatblygu cynhyrchion digidol 

creadigol a datrysiadau digidol i broblemau a wynebir gan sefydliadau, gan gefnogi eu 

cynnydd tuag at gyflogaeth mewn gyrfa sy'n defnyddio technolegau digidol neu at raglen 

addysg uwch sy'n ymwneud â thechnolegau digidol. 

 

Unedau UG 

  

UG Uned 1: Arloesi ym maes Technoleg Ddigidol  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 20% o'r cymhwyster (80 marc)  

Asesiad (a wneir ar-sgrin), yn cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau i asesu 

cynnwys y fanyleb sy'n ymwneud â systemau digidol cysylltiedig a dyfeisiau clyfar, 

datblygiad Deallusrwydd Artiffisial, cylchred oes datblygu technoleg ddigidol, profiad y 

defnyddiwr a'r rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur wrth ddatblygu systemau digidol, 

a swyddogaethau, dibenion a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol gan unigolion a 

sefydliadau. Mae pob cwestiwn yn orfodol.  

 

UG Uned 2: Arferion Digidol Creadigol  

Asesiad di-arholiad: tua 45 awr 20% o'r cymhwyster (80 marc)  

Asesiad di-arholiad yn canolbwyntio ar greu gêm o'r dechrau i'r diwedd. Bydd ymgeiswyr 

yn ymchwilio, yn cynllunio, yn dylunio, yn creu, yn profi ac yn adolygu gêm o'u dewis.  
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Unedau Safon Uwch (yr uchod yn ogystal â 2 uned bellach)  

 

U2 Uned 3: Systemau Cysylltiedig  

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 30% o'r cymhwyster (100 marc)  

Asesiad (a wneir ar-sgrin) sy'n cynnwys amrywiaeth o fathau o gwestiynau er mwyn 

asesu cynnwys y fanyleb sy'n ymwneud â chasglu, storio, dadansoddi a defnyddio data, 

seiberddiogelwch a rhwydweithiau technoleg ddigidol. Mae pob cwestiwn yn orfodol. 

 

U2 Uned 4: Datrysiadau Digidol  

Asesiad di-arholiad: tua 45 awr 30% o'r cymhwyster (100 marc)  

Asesiad di-arholiad sy'n canolbwyntio ar greu gwefan drafodiadol sy'n gysylltiedig â 

RDBMS ar weinydd. Bydd ymgeiswyr yn cynllunio, yn dylunio, yn creu, yn datblygu, yn 

adolygu, yn profi ac yn mireinio gwefan drafodiadol o'u dewis. 

 

Dysgu Blaenorol 

Mae'r fanyleb hon yn adeiladu ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau a feithrinwyd 

yn ystod TGAU. Efallai y bydd rhai o'r dysgwyr eisoes wedi meithrin gwybodaeth, 

dealltwriaeth a sgiliau o'u hastudiaeth TGAU Technoleg Ddigidol. Fodd bynnag, nid oes 

unrhyw ofynion dysgu blaenorol ar gyfer y fanyleb hon. Y ganolfan sydd i benderfynu ar 

unrhyw ofynion sy'n cael eu pennu o ran cael mynediad at gwrs sy'n dilyn y fanyleb hon. 
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Y Fagloriaeth Cymreig 

 

 

Y Fagloriaeth Cymreig – Tystysgrif Her Sgiliau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Profiad yw athro 

popeth” 

Anna Wintour 
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Y Fagloriaeth Cymreig – Tystysgrif Her 

Sgiliau 
 

Bwriad y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yw eich helpu i ddatblygu sgiliau, priodoleddau ac 

ymddygiadau mwy cymhleth. Bydd yn cynnig profiadau i gefnogi eich pynciau eraill a 

fydd yn golygu y byddwch yn fwy parod i symud ymlaen yn y dyfodol – i'r brifysgol, i 

hyfforddiant pellach neu i gyflogaeth.  

 

Cymhwyso eich dysgu o gwmpas cysyniad 'cynllunio, gwneud, ac adolygu' yw pwyslais 

y Dystysgrif Her Sgiliau. Byddwch yn caffael ac yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau 

trosglwyddadwy mewn gwahanol leoliadau a chyd-destunau. Bydd y rhain yn cynnwys 

gweithgareddau cynllunio, cyflawni gweithgareddau, adolygu'r canlyniadau a'ch 

datblygiad eich hun. 

 

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yr un maint â Safon Uwch ac mae'r graddau'r un fath hefyd: 

A*, A, B, C, D, E, U.  

 

Mae pedair rhan i’r Dystysgrif Her Sgiliau –   

Cydrannau Pwysoli 

I – Project Unigol 50% 

II – Her Menter a Chyflogadwyedd 20% 

III – Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang 15% 

IV – Her y Gymuned 15% 
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Nid yw'n ddigon i gyflogwyr bod gennych nifer mawr o gymwysterau fel TGAU, Safon 

Uwch a gradd Bydd yr un cymwysterau â chi gan lawer o bobl ifanc eraill ac felly llawer 

o gystadleuaeth pan fyddwch yn ymgeisio am swydd. Mae cyflogwyr am gael y gallu 

academaidd ond maen nhw hefyd am gael set gyflawn o sgiliau ac am wybod sut yr 

ydych wedi defnyddio'r sgiliau hyn mewn gwahanol sefyllfaoedd.  Mae gan lawer o 

gyflogwyr mawr iawn ganolfannau asesu. Maen nhw'n gwahodd ymgeiswyr addas yno 

i brofi eu defnydd o sgiliau cyn iddyn nhw benderfynu penodi rhywun.  

Bydd y sgiliau uwch yn y Dystysgrif Her Sgiliau yn eich helpu i lwyddo yn y maes o'ch 

dewis ac yn eich helpu i sicrhau eich swydd gyntaf. Mae sgiliau uwch yn gymhleth ac 

maen nhw'n cynnwys sawl rhan sy'n wahanol ond yn gysylltiedig â'i gilydd - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd pob Prifysgol yng Nghymru yn cynnwys y Dystysgrif Her Sgiliau Uwch yn eu 

cynigion. 

 

Mae'r rhan fwyaf o'r prifysgolion eraill, a'r rhan fwyaf o'r cyrsiau mewn prifysgolion, yn 

derbyn y Dystysgrif Her Sgiliau hefyd. Caiff ei derbyn hyd yn oed ar y cyrsiau mwyaf 

cystadleuol megis Meddygaeth, Deintyddiaeth a Milfeddygaeth yn lle gradd Safon 

Uwch 

 



  
Y Fagloriaeth Cymreig  

   

 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Y Fagloriaeth Cymreig  

   

 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


