
 

Yr hanner tymor hwn: Sgiliau, Gwybodaeth a Dealltwriaeth i’w datblygu: 

• Sgiliau: Bydd y disgyblion yn gallu llunio tirffurfiau arfordirol; datblygu sgiliau llunio 
mapiau OS 1:25,000 / 1:50,000; ffotograffau o’r awyr, mapiau meddwl ar gyfer adolygu 

• Gwybodaeth: Bydd y disgyblion yn gwybod bod y dirwedd ffisegol ar hyd yr arfordir yn 

gyfres o gydrannau cysylltiedig y mae egni a deunyddiau yn cylchredeg drwyddynt; sut 

mae gweithgarwch dynol yn effeithio ar brosesau arfordirol; sut mae prosesau arfordirol 

yn effeithio ar weithgarwch dynol.  

• Dealltwriaeth: Bydd y disgyblion yn deall sut mae’r arfordir yn gweithredu fel system; sut 
mae amrywiadau tymhorol a’u dylanwad yn effeithio ar amgylcheddau arfordirol; sut mae 
gwahanol amgylcheddau egni yn effeithio ar systemau tirwedd a thirffurfiau, sut mae 
tirffurfiau arfordirol yn newid dros amser; sut mae’r gwaith rheoli arfordirol yn cael ei 
ddefnyddio i reoli effaith prosesau arfordirol a gweithgarwch dynol. 

Termau / Geiriau Allweddol: 

Tirffurfiau erydol a dyddodol, litholeg, màs-
symudiadau, twyni, gronyniad, drifft y 
glannau, hydoddiant, daliannau, neidiant, 
tyniant, didoli gwaddodion, graendiroedd, 
pentiroedd cysbaidd, twyni tywod, fflatiau 
llanw, morfeydd heli, egin-dwyni, sianeli, 
cornentydd. Màs-symudiad; proffiliau 
traethau; ewstatig/isostatig, Cynlluniau 
Rheoli Traethlin 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 1 CA 1.1.4 
 

1. Bydd y disgyblion yn gwybod beth yw’r 
ffactorau sy'n effeithio ar dirffurfiau a 
phrosesau arfordirol. (rhan 1) 

2. Bydd y disgyblion yn gwybod beth yw’r 
ffactorau sy'n effeithio ar dirffurfiau a 
phrosesau arfordirol. (rhan 2) 

 

 Meini Prawf Llwyddiant:  
Egluro sut mae mathau o donnau, 
cyrchoedd, cyfeiriadaedd tonnau, 

plygiant ac adlewyrchiad yn 
gweithio.  Gallu egluro sut mae 
ffactorau litholegol a ffactorau 

daeareg strwythurol yn effeithio ar 
dirweddau a phrosesau arfordirol. 

 

Gwaith Cartref 
RhDd4 1 

 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 2: CA 1.1.5/1.1.6 
 

1. Bydd y disgyblion yn gallu egluro’r prosesau 
sy’n gysylltiedig â hindreuliad arfordirol, màs-
symudiad, ac erydiad.   

2. Bydd y disgyblion yn gallu egluro sut mae 
tirffurfiau arfordirol yn ffurfio.  

3. Bydd y disgyblion yn gallu egluro prosesau 
cludiant arfordirol (gan gynnwys drifft y 
glannau) a dyddodiad. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Meini Prawf Llwyddiant: 
Egluro beth yw prosesau hindreulio, 

màs-symudiad gan gynnwys 
tirlithriadau, cylchlithriadau a cherrig 

yn disgyn; egluro prosesau erydol 
(x4) 

Egluro sut mae tirffurfiau arfordirol 
yn ffurfio - clogwyni, pentiroedd a 
baeau, ogofau – dilyniant stwmp, 
llyfndiroedd tonnau, morydiau, 

mordyllau ar amryw o raddfeydd.  
Gallu egluro beth yw drifft y 

glannau, gronyniad, a’r broses o 
ddidoli gwaddodion, o ganlyniad i 

ostyngiad mewn lefelau egni.  

Gwaith Cartref 
RhDd4 2 

 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 3: CA 1.1.6/ 1.1.7 
 

1. Bydd y disgyblion yn gallu egluro prosesau 
cludiant arfordirol (gan gynnwys drifft y 
glannau) a dyddodiad (parhaol). 

2. Bydd y disgyblion yn gallu egluro rôl prosesau 

aeolaidd wrth i dirffurfiau arfordirol ffurfio. 

(rhan 1) 

3. Bydd y disgyblion yn gallu egluro rôl prosesau 

aeolaidd wrth i dirffurfiau arfordirol ffurfio. 

(rhan 2) 

 
 
 
 

 

 Meini Prawf Llwyddiant: 
Gallu egluro nodweddion traethau, 
tafodau, bariau, graeandiroedd, a 
rhagdiroedd, a'r ffordd y maent yn 

ffurfio 
Gallu egluro sut mae’r gwynt yn creu 

twyni tywod a’u nodweddion 
cysylltiedig. 

 

Gwaith Cartref 
RhDd4 3 

 

Adolygu ar 
gyfer yr Asesiad 

Crynodol 
 (GC) 

RhDd 4 – Canlyniadau Dysgu Wythnos 4: CA 1.1.8 
 

1.  Bydd y disgyblion yn gallu egluro sut y gall 
prosesau arfordirol newid mewn eiliadau. 

2. Bydd y disgyblion yn gallu egluro sut mae 
stormydd eithafol a màs-symudiadau cyflym 
yn gallu newid proffiliau clogwyni. 

3. Y disgyblion yn cwblhau’r Asesiad Crynodol 
 

 

Meini prawf llwyddiant: 
Gallu egluro sut mae stormydd 

eithafol a màs-symudiadau cyflym yn 
gallu newid proffiliau clogwyni. Gallu 

deall newidiadau tymhorol mewn 
proffiliau traethau o ganlyniad i 

fathau penodol o donnau. 

Gwaith Cartref 
RhDd4 4 
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Asesiad 

Crynodol 

 

 

Gradd: 

Commented [IL1]: Asesiad 



 
 
 

 
 
 

Egluro newidiadau ewstatig/isostatig 
yn lefel y môr, a sut y maent yn 

effeithio ar dirffurfiadau. 
 

 
RhDd 4 – Canlyniadau Dysgu Wythnos 5: CA. 1.1.9 
 

1. Bydd y disgyblion yn gallu egluro effeithiau 
cadarnhaol a negyddol gweithgarwch dynol ar 
brosesau arfordirol.  

2. Bydd y disgyblion yn cwblhau astudiaeth 
achos ar strategaeth rheoli er mwyn rheoli 
effeithiau prosesau arfordirol ar weithgarwch 
dynol.  

 
 
 

 Meini Prawf Llwyddiant: 
Egluro’r twf twristiaeth a'r colledion 
economaidd a chymdeithasol sy'n 
gysylltiedig ag erydiad arfordirol. 

 
Cwblhau astudiaeth achos o 

dechnegau rheoli ar hyd Arfordir 
Gogledd Cymru. 

Gwaith cartref 
RhDd4 5 

 

Sylwer: Mae'n bosibl y bydd y Rhaglen Ddysgu hon yn newid. 


