
 

Yn ystod hanner tymor: Sgiliau, Gwybodaeth  a Dealltwriaeth i’w datblygu: 

Thema: Lleoedd Newidiol    
 
• Bydd myfyrwyr yn gallu gwneud dadansoddiad SWOT, datblygu'r sgiliau i ddehongli mapiau 

OS a gwybod sut i anodi delweddau yn gywir. 
• Bydd myfyrwyr yn gwybod sut mae ardaloedd gwledig yn newid, yr heriau sy’n wynebu 

ardaloedd gwledig, sut mae ardaloedd trefol yn newid, yr heriau sy’n wynebu ardaloedd trefol. 
• Bydd myfyrwyr yn deall effeithiau newid mewn ardaloedd gwledig a threfol a sut gellir rheoli'r 

effeithiau hyn yn llwyddiannus. 

Termau / Geiriau 
Allweddol: 
 

Amrywiaeth, 
adfywiad,  
ail-frandio, 
gwrthdrefoli,  
ail-ddelweddu, 
adfywio, 
gwrthdaro, 
achosiaeth. 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 1 a 2: Cwestiwn 
Gwybodaeth 2.1.8 
 

1. Bydd myfyrwyr yn gallu nodi strategaethau 
allweddol a gwerthuso sut i reoli newid mewn 
ardaloedd gwledig ac anghydraddoldeb mewn 
cymunedau amrywiol. 
 

2. Bydd myfyrwyr yn gallu asesu problemau tai,       
trafnidiaeth a darparu gwasanaethau, gan gynnwys y 

ddarpariaeth band eang, mewn ardaloedd gwledig drwy 
gynhyrchu Astudiaeth Achos ar faterion gwledig yn y DU. 
 
3. Bydd myfyrwyr yn gallu egluro pa heriau parhaus sy'n 
bodoli mewn lleoedd gwledig lle mae adfywiad /   
    ail-frandio’n absennol neu wedi methu neu greu gwrthdaro. 
 
4. Bydd myfyrwyr yn gallu dehongli ac asesu’r heriau 
newydd o reoli newid mewn rhai cymunedau gwledig lle mae 

gwrthdrefoli a pherchnogaeth ail gartrefi yn amlwg ac awgrymu 
camau posibl i reoli'r problemau sydd wedi'u creu. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Meini prawf 

llwyddiant: 
 

Gallu egluro a 
gwerthuso llwyddiant 

strategaethau 
rheolaeth wledig. 

 
Gallu nodi ac asesu 
problemau mewn 

ardaloedd gwledig. 
 

Gallu gwerthuso'r 
heriau parhaus sy'n 

wynebu lleoedd 

gwledig. 
 

Gallu asesu effeithiau 
gwrthdrefoli a  

pherchnogaeth ail 
gartrefi ar Barc 

Cenedlaethol Eryri a 
Phen Llŷn.  

 

Gwaith cartref 
RhDd 1 a 2 

 
Astudiaeth 
achos Surf 
Snowdonia  

 
 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 3 a 4: Cwestiwn 
Gwybodaeth 2.1.9/ Cwestiwn Gwybodaeth 2.1.10 
 
1. Bydd myfyrwyr yn gallu dadansoddi a dehongli sut mae 
ardaloedd trefol wedi’u hail-ddelweddu a’u hadfywio drwy 

stadiymau chwaraeon / cerddoriaeth, ardaloedd diwylliannol, 
gwyliau, treftadaeth ddiwydiannol a datblygiadau blaengar drwy 
gwblhau astudiaeth achos ar Lerpwl. 
2. Bydd myfyrwyr yn gallu dehongli a gwerthuso sut mae 
ardaloedd trefol wedi’u hail-ddelweddu a’u hadfywio drwy asesu     
effeithiau gweithredoedd ac ymddygiad unigolion, grwpiau, 
busnesau a sefydliadau. 
3. Bydd myfyrwyr yn gallu egluro sut mae ail-ddelweddu ac 
adfywio yn effeithio ar nodweddion cymdeithasol ac economaidd   
lleoedd trefol a gall greu canfyddiadau sy'n gwrthdaro. 
4. Bydd myfyrwyr yn cwblhau eu Hasesiad Crynodol.  

 
 

 
 
 
 
 

Meini prawf 

llwyddiant: 
 

AC 
Yn gallu sefydlu sut 

mae Lerpwl wedi’i 
hail-ddelweddu a’i 
hadfywio fel dinas 

flaengar.  
 

Yn gallu gwerthuso 
strategaethau 

adfywio a ddefnyddir 
yn Lerpwl. 

 
Yn gallu sefydlu sut 
mae ail-ddelweddu 

ac adfywio yn 
effeithio ar 

ganfyddiadau o 
leoedd trefol. 

Gwaith cartref 
RhDd4 3 a 4 

 
 

Cwblhau taflen 

adolygu A3 sy’n 
seiliedig ar 
Gwestiwn 

Allweddol 2.1.8 
 
 

Adolygu AC 
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AC 

Gradd 



RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 5: Adran B 
 
1. Bydd myfyrwyr yn gallu adnabod dulliau addas o 
gyflwyno’r data a gasglwyd yng Nghaer. 

2. Bydd myfyrwyr yn dadansoddi a dehongli canfyddiadau 
eu gwaith maes yng Nghaer. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Meini prawf 

llwyddiant: 
  

Yn gallu dewis 
graffiau addas i 

gyflwyno’r data a 
gasglwyd yng 

Nghaer. 
 

Yn gallu dadansoddi 
canfyddiadau eu 
gwaith maes yng 

Nghaer. 

Gwaith cartref 
RhDd4 5 

 
 

Sylwer: Gall y Rhaglen Ddysgu hon newid. 


