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Cyflwyniad
Nôd tîm arholiadau Ysgol Glan Clwyd yw i 

sicrhau bod arholiadau yn brofiad llwyddiannus 

a gymharol ddi-straen i bob ymgeisydd. 

Gobeithiwn bydd y llyfryn hwn yn ddefnyddiol 

i chi a’ch rhieni.  Darllenwch ef yn ofalus - 

ynddo mae canllawiau gan y Cyd-Gyngor 

Cymwysterau; nhw sydd yn gyfrifol am 

arholiadau ar draws y wlad.  Mae rhain yn 

reolau llym, a mae disgwyl i bob ysgol a phob 

ymgeisydd yn y wlad eu dilyn.

Gobeithiwn fod unrhyw gwestiwn sydd 

gennych ynglŷn ar broses arholi, o’r dechrau 

hyd y diwedd, yn cael ei ateb yn y llyfryn hwn.  

Cofiwch, os oes gennych gwestiwn neu ddim 

yn deall rhywbeth yn y llyfr, cysylltwch â Miss 

Gwennan Roberts, Swyddog Arholiadau – 

dyma eich cyfle!

Cofiwch!
Rydym yma 
i’ch helpu chi!

Staff all
eich helpu...
 Miss Gwennan Roberts 

 Swyddog Arholiadau

 Mrs Manon Tudur

 Arweinydd Cynnydd

 Mrs Dona Jones

 Mentor Dysgu Bl.10 ac 11

Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys 

yr holl wybodaeth sydd 

angen arnoch ar gyfer eich 

arholiadau TGAU – sicrhewch 

eich bod yn ei ddarllen yn 

ofalus, ac yn deall ei gynnwys.

Cadwch ef yn ddiogel, er 

mwyn gallu cyfeirio yn ôl ato 

os oes angen.



Y Flwyddyn 
Arholiadau
Mae pedwar sesiwn o arholiadau ffurfiol mewn 

blwyddyn academaidd – tri sesiwn swyddogol ac 

un sesiwn o arholiadau mewnol.

Tachwedd Arholiadau allanol TGAU ar 

 ddechrau’r mis

 Arholiadau mewnol Bl.11 ar   

 ddiwedd y mis.

Ionawr Arholiadau allanol TGAU

Chwefror Arholiadau mewnol Bl.10

Mai/Mehefin Arholiadau allanol TGAU

Y broses...
o’r dechrau 
hyd y diwedd
1  Cofrestru – mae eich athrawon yn trefnu pa 

arholiad, a pha haen, rydych i’w eistedd.

 

2  Gwirio – byddwch chi a’ch athrawon yn cael 

Datganiad Cofrestru gyda manylion pob arholiad, 

i sicrhau nad oes arholiad ar goll, a bod yr haenau 

yn gywir.  Hefyd, rhaid gwirio bod eich manylion 

personol yn gywir, gan gynnwys eich enw a’ch 

dyddiad geni.  Mae’n ofynnol eich bod yn gwirio 

hwn yn ofalus.  Os oes camgymeriad, dewch i weld 

Miss Roberts yn syth.

3  Amserlen – ar ôl gwirio fod y manylion yn 

gywir, yna byddwch yn derbyn amserlen lawn, 

gyda dyddiad ac amser pob arholiad.  Does DIM 

modd ail-drefnu arholiad – y dyddiad sydd ar 

eich amserlen yw’r unig gyfle.  Nid yw camddeall 

eich amserlen yn reswm digonol i fod yn hwyr 

neu methu arholiad.  Peidiwch a dibynnu ar eich 

ffrindiau – gall eu amserlen nhw fod yn wahanol 

i’ch un chi.

4  Yr arholiad – cofiwch wneud eich gorau!

 

5  Canlyniadau – dyma pryd fydd ffrwyth yr holl 

waith caled yn dod i’r amlwg!



Paratoi at 
arholiadau ac 
adolygu
Mae astudio effeithiol yn gyfuniad o bethau – 

rheoli amser, paratoi, dilyniant, a bod yn realistig. 

Efallai mai rheoli amser yw’r peth pwysicaf mewn 

llwyddiant academaidd.  Rhaid i chi allu rheoli 

amser er mwyn llwyddo. Mae cydbwysedd iach 

o astudio, ymlacio a gorffwys yn hanfodol ym 

mhopeth a wnawn.

• COFIWCH – safon, nid swmp.  Nid maint yr

 oriau sy’n cyfrif, ond faint yr ydych yn ei 

 wneud yn ystod yr oriau hynny.

• Gwnewch nodyn o faint o amser sydd ei 

 angen ar agweddau gwahanol o’ch gwaith – 

 bydd hyn yn eich helpu i reoli’ch amser yn 

 well y tro nesaf y byddwch yn cael prosiect 

 tebyg.

• Ffurfiwch grŵp astudio – cymharwch 

 nodiadau adolygu/gwaith cwrs a phynciau.  

 Profwch eich gilydd.

• Gwnewch yn siwr fod eich nodiadau yn 

 gyflawn a threfnus cyn cychwyn eich adolygu.

• Trefnwch amserlen adolygu.

• GWIRIWCH EICH AMSERLEN!  Gwnewch  

 yn siŵr eich bod yn gwybod dyddiad ac 

 amser pob arholiad.  

Yn y dosbarth
• Gwrandewch yn ofalus ar gyfarwyddiadau   

 gan eich athro/athrawes.

• Gwnewch nodiadau drwy gydol y wers.

• Gwnewch gofnod manwl o’r gwaith cartref/  

 gwaith cwrs sydd wedi’i osod.

• Gwnewch nodyn o ddyddiad cyflwyno’r 

 gwaith cartref/gwaith cwrs.

• Gofynnwch bob tro os nad ydych yn siŵr o 

 unrhyw gyfarwyddiadau neu os nad ydych 

 yn deall tasg.

Yn y cartref
Rhowch flaenoriaeth i’ch gwaith – a oes angen 

mwy o sylw ar y naill bwnc neu brosiect na’r llall?

• Canolbwyntiwch – os ydych yn ei chael 

 hi’n anodd, astudiwch mewn cyfnodau byr, 

 anelwch at 2 awr bob nos.

• Ceisiwch osgoi pethau a fydd yn tynnu’ch 

 sylw, fel y teledu neu’r cyfrifiadur. Dewiswch 

 le addas i weithio – lle distaw.

• Dilyniant – cadwch at drefn; bydd trefnu’ch 

 amser personol a thechnegau astudio yn   

 talu’r ffordd yn y pen draw.

• Cymerwch seibiant o bryd i’w gilydd pan 

 yn adolygu.  Ewch allan am awyr iach – 

 ewch am dro neu i chwarae peldroed.  

 Cofiwch fwyta bwyd maethlon. Gwnewch 

 bethau i’ch helpu i ymlacio ar 

 benwythnosau, drwy gadw’n heini a 

 chymdeithasu, yn ogystal â min nos.

• Trefnwch amserlen adolygu – cewch 

 gymorth ein hanogwyr dysgu i wneud    

 amserlen adolygu.

• Gwnewch yn siwr eich bod yn adolygu pob 

 darn o’r gwaith (hyd yn oed y darnau anodd!)

• Os nad ydych yn deall eich gwaith – ewch   

 yn ôl at yr athro i gael mwy o gymorth.



Ar ddiwrnod 
yr arholiad
Dylech fwyta brecwast iachus 

ar fore’r arholiad – bydd hi’n 

anodd canolbwyntio ar 

ystumog wag! 

Dylai pob disgybl fod mewn 

gwisg LAWN – gan gynnwys 

siaced.  Ar ddiwrnod cynnes, bydd caniatâd i dynnu 

eich siaced unwaith fydd pawb yn eistedd.

Eich stop cyntaf pan rydych yn cyrraedd yr ysgol 

ddylai fod yr hysbysfwrdd, er mwyn gwirio manylion 

arholiadau’r diwrnod hwnnw – efallai y bydd rhai 

manylion wedi newid ers i chi dderbyn eich amserlen.  

Rhaid bod tu allan i’r ystafell arholiad O LEIAF 15 

munud cyn dechrau’r arholiad.  Mae arholiadau’r 

bore yn dechrau am 9.30, a rhai’r prynhawn am 

1.30, oni bai y dywedir yn wahanol ar eich amserlen.

Rhan amlaf, bydd eich arholiadau yn digwydd yn y 

Theatr neu’r Gampfa.  Weithiau, efallai bydd angen 

defnyddio ystafelloedd ychwanegol.  Bydd unrhyw 

newidiadau yn cael ei arddangos ar yr hysbysfwrdd. 

Cofiwch ofyn i aelod o staff os nad ydych yn siŵr.

Ewch i’r toiled CYN yr arholiad.  Os oes wir raid i chi 

fynd yn ystod yr arholiad, ni fydd y 

cloc yn stopio. Bydd arolygwr yn eich 

tywys i’r toiled – mae’n rhaid i chi 

aros o dan oruchwyliaeth drwy gydol 

cyfnod yr arholiad.  Ni fydd hawl i neb 

fynd i’r toiled yn ystod awr cyntaf yr 

arholiad, na’r hanner awr olaf (heb 

reswm digonol).

Nid oes hawl i chi gymryd unrhyw ddeunyddiau 

diawdurdod i fewn i’r ystafell arholiad e.e. bag, 

ffôn symudol, oriawr glyfar, offer electroneg o 

unrhyw fath (gan gynnwys ategolion), nodiadau 

– gan gynnwys ysgrifen ar eich dwylo.  Os ydych 

yn cael eich darganfod gydag 

unrhyw beth fel hyn yn ystod 

yr arholiad, BYDDWCH YN 

CAEL EICH DIARDDEL!

Rhaid gadael bagiau a 

chotiau tu allan i’r ystafell 

arholiad.  Os oes gennych unrhyw beth 

gwerthfawr nad ydych eisiau ei adael yn eich bag, 

ewch a fo i’r Hwb i’w gadw yn ddiogel.  Ni fydd yr 

ysgol yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am eiddo aiff ar 

goll o fagiau.

Os ydych yn cerdded i mewn i’r ystafell ac yn 

sylweddoli fod gennych offer diawdurdod (e.e ffôn) 

yn eich meddiant, rhowch wybod i arolygwr yn 

syth.  Unwaith fydd yr arholiad wedi dechrau, bydd 

hi’n rhy hwyr, a byddwn yn ei gysidro fel ymgais i 

dwyllo, hyd yn oed heb fwriad i’w ddefnyddio!

O fewn yr ystafell arholiad, mae’n 

rhaid cadw tawelwch llwyr, a 

dilyn canllawiau’r bwrdd arholi. 

Mae copi o’r canllawiau tu allan i 

bob ystafell arholi, ac yng nghefn 

y llyfryn hwn. Mae’n rhaid 

dilyn cyfarwyddiadau staff ac 

arolygwyr.  Mae nhw yn atebol i’r byrddau arholi.

Bydd rhai achlysuron ble mae mwy nag un arholiad 

yn cael ei gynnal yn yr un ystafell.  Mae pob gofal yn 

ei le i sicrhau eich bod yn derbyn y papur cywir, ond 

eich cyfrifoldeb chi yw gwirio fod gennych y papur 

cywir (gan gynnwys yr haen).  Os nad ydych yn siŵr, 

rhowch eich llaw i fyny.

Os ydych yn gwisgo oriawr, dylech ei roi ar y bwrdd 

dros gyfnod yr arholiad.

Bydd cerdyn arholiad ar y ddesg sydd 

wedi ei benodi i chi.  Dewch o hyd 

i’ch desg yn dawel a diffwdan, a heb 

siarad na chyfathrebu gyda’ch cyd-

ddisgyblion. 



Offer
Dim ond yr offer angenrheidiol ar gyfer yr arholiad 

penodol hwnnw sydd yn cael dod i mewn i’r 

ystafell, mewn bag neu gas pensiliau clir.  Rhaid i 

chi ddod a’ch offer eich hyn.  Dylid dod a’r canlynol 

i bob arholiad:

• Beiro neu inc DU.  Mae hyn yn BWYSIG. Ni 

 fydd unrhyw liw inc arall yn dderbyniol – 

 mae nifer fawr o bapurau yn cael eu sganio a’u 

 marcio’n electroneg; nid yw lliwiau eraill bob tro 

 yn ymddangos yn glir wrth sganio. Gall 

 defnyddio lliw arall olygu colli marciau.  Nid 

 yw beiro gel yn dderbyniol chwaith,   

 oherwydd yr un rhesymau.

• Pensil a rhwbiwr (a miniwr os oes angen)

• Uwcholeuwr

• Pren mesur, onglydd a chwmpas (i arholiadau 

 mathemateg a rhai pynciau technolegol e.e.   

 Daearyddiaeth a Dylunio a Thechnoleg)

• Cyfrifiannell.  Rhaid i go’r gyfrifiannell (memory) 

 gael ei glirio, a rhaid gadael y clawr yn eich bag.

• Does dim hawl defnyddio hylif cywiro. 

 Nid oes hawl dod a bwyd i fewn i’r ystafell   

 arholi.  Cewch ddod a botel o ddŵr, ond rhaid 

 cael caniatâd gan Miss Roberts o flaen llaw.    

 Rhaid iddo fod a caead iawn, a dim label arno. 

 Rhaid ei gadw ar y llawr wrth ochr y ddesg, i   

 leihau risg o wlychu eich papur.

Llenwi 
tudalen flaen 
y papur 
arholiad
Mae hyn yn ymddangos yn sylfaenol iawn, efallai 

yn beth braidd yn wirion i’w restru yma, ond 

mae camgymeriadau yn cael eu gwneud gan rai 

ymgeiswyr bob blwyddyn.  Mae canllawiau’r bwrdd 

arholi wedi newid eleni, ac nid oes hawl i staff 

newid manylion ar flaen y papur os maent yn sylwi 

eu bod yn anghywir. 

Cyfenw

enw olaf (surname) – dylai hwn fod yn enw 

cyfreithiol [h.y. yr enw sydd ar eich tystysgrif geni]

Enwau eraill

eich enw cyntaf ac enw(au) canol.  Dylech 

ddefnyddio yr enw llawn e.e. Samuel, ddim Sam

Rhif y ganolfan

mae hwn yr un fath i bawb – 68171. 

Bydd wedi ei nodi ar y bwrdd gwyn ar flaen yr 

ystafell ac ar eich cerdyn arholiad.

Rhif ymgeisydd

dyma eich rhif personol chi; rhif 4 ffigwr sydd ar 

gornel eich cerdyn arholiad.

Mae’r byrddau arholi yn prosesu dros 15 miliwn o bapurau arholiad ar hyd a lled y wlad bob blwyddyn.

Mae hi’n BWYSIG IAWN eich bod yn nodi’r wybodaeth yma yn gywir.  Ni fydd yr ysgol na’r byrddau arholi yn cymryd 

cyfrifoldeb os aiff canlyniadau ar goll oherwydd gwybodaeth gwallus ar flaen unrhyw bapur arholiad papur.



Yn ystod yr arholiad
Os oes gennych unrhyw broblem, rhowch eich llaw i fyny i gael sylw’r arolygwyr – peidiwch 

a trio tynnu sylw disgybl.

Os ydych yn teimlo’n sâl, rhaid gadael i arolygwr wybod – ni fydd posib gwneud unrhyw 

beth i helpu os ydych yn dweud rhywbeth ar ôl i’r arholiad orffen.

Mewn argyfwng (e.e. larwm tân), stopiwch ysgrifennu ac arhoswch yn eich 

sedd tan i chi gael cyfarwyddyd bellach.  Rhaid gadael y papur arholiad a’ch 

offer ar y ddesg, a rhaid gadael yr ystafell arholiad yn drefnus a heb siarad 

– bydd yr arolygwyr yn eich tywys.   Byddwch yn parhau o dan amodau 

arholiad, er nad ydych o fewn yr ystafell arholiad.

Peidiwch ysgrifennu unrhyw beth ychwanegol, na dŵdlo ar eich papur mewn unrhyw ffordd – gallwch 

golli marciau.

Ar ddiwedd yr arholiad
Cofiwch wirio eich bod wedi rhoi’r wybodaeth llawn a chywir ar flaen eich llyfr ateb.

Mae’n RHAID aros yn eich sedd yn dawel tan ddiwedd y cyfnod.

Pan cewch eich rhyddhau, mae’n rhaid i chi adael yr ystafell yn dawel, a peidio a siarad nes fyddwch wedi 

gadael yr ardal – mae’n bosib y bydd rhai yn parhau gydag arholiad gwahanol.

YMLACIWCH! Mae’r gwaith caled drosodd!



Absenoldeb / 
salwch
NID OES modd ail-drefnu unrhyw arholiad allanol.  

Mae disgwyl i bawb droi fyny i bob arholiad lle bo’r 

modd.

Os ydych yn teimlo’n sâl ar fore’r arholiad, dewch i 

egluro wrth Miss Roberts neu 

Mrs Dona Jones -  byddwn 

bob amser yn ceisio newid 

darpariaeth lle bynnag mae 

hynny’n bosib. Er hyn, nid 

yw’n bosib gwneud trefniadau 

amgen bob tro.

Os ydych yn wirioneddol sâl ac yn methu dod 

i’r arholiad, mae’n RHAID i chi ffonio’r ysgol cyn 

gynted a phosib.  Bydd Miss Roberts yn medru 

trafod y cam nesaf gyda chi.

Weithiau, mae gan disgyblion broblemau personol 

eraill, ar wahân i salwch, sydd yn effeithio eu 

arholiadau.  Ni fydd modd gwneud addasiadau 

ym mhob achos, ond os oes gennych unrhyw 

broblemau neu bryderon yn ystod yr arholiadau, 

dewch i drafod gyda Miss Roberts, Mrs Tudur 

neu Mrs Dona Jones.  Mae’n bwysig bod unrhyw 

broblem yn cael ei drafod cyn dechrau’r arholiad; ni 

fydd modd gwneud dim ar ôl yr arholiad.

Cyrraedd 
yn hwyr
Dylech gymryd pob gofal i 

sicrhau nad ydych yn hwyr 

ar ddiwrnod arholiad, ond 

rydym yn sylweddoli bod 

amgylchiadau tu hwnt 

i’ch rheolaeth weithiau 

yn golygu y byddwch 

yn cyrraedd ar ôl 

amser dechrau’r 

arholiad; y peth 

pwysicaf ydi i 

beidio panicio! 

Dylech drio 

eich gorau i adael 

i ni wybod cyn gynted a bo 

modd.  Mae’r posibilrwydd o fedru eistedd yr 

arholiad yn ddibynnol ar yr arholiad mewn 

cwestiwn.  Bydd unrhyw achos o ddechrau’n 

hwyr yn cael ei adrodd yn ôl i’r bwrdd arholi, 

ac mae ganddynt yr hawl i wrthod y papur.

Methu 
arholiad
Ni fydd yr ysgol yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb os 

yw disgybl yn methu arholiad gan eu bod wedi 

camddeall yr amserlen - GWNEWCH YN SIWR EICH 

BOD YN GWIRIO EICH AMSERLEN YN OFALUS.

Os ydych wedi colli eich amserlen, dewch i ofyn 

am gopi newydd gan Miss Roberts.  Peidiwch a 

dibynnu ar eich ffrindiau – gall mân newidiadau yn 

yr amserlen effeithio rhai disgyblion ond nid eraill.



Gwrthdaro
Bob blwyddyn, mae nifer fechan o ddisgyblion yn cael eu heffeithio gan gwrthdaro ar yr amserlen, sef dau 

arholiad ar yr un pryd.  

Pan mae cyfanswm y ddau arholiad yn 3 awr neu llai, byddwch yn gwneud un arholiad ar yr amser arferol, 

yna cewch doriad o ryw 20 munud, cyn gwneud yr ail arholiad.  Ni fydd hawl i chi adael yr ystafell yn 

ystod y toriad, os nad oes arolygwr gyda chi. 

Os yw cyfanswm y ddau arholiad yn fwy na 3 awr, bydd un o’r arholiadau yn cael ei symud i’r sesiwn arall 

yn y dydd.  Byddwch o dan oruchwyliaeth o ddiwedd yr arholiad cyntaf tan ddechrau’r ail sesiwn – ni fydd 

modd i chi gael eich ffôn, na gadael yr ystafell heb aelod o staff, na siarad gyda neb sydd wedi gwneud yr 

arholiad yn barod.  Bydd angen i chi ddod a bwyd a diod efo chi; cewch adolygu yn ystod y cyfnod hwn.

Trefniadau Mynediad
Mae gan rhai disgyblion hawl i drefniadau mynediad (e.e. amser ychwanegol) o ganlyniad i asesiad 

addysgol neu feddygol. Os yw hyn yn berthnasol i chi, byddwch mewn ystafell ar wahân.   Os oes gennych 

unrhyw gwestiwn ynglŷn a’r trefniadau yma, dewch i holi Miss Gwennan Roberts, Mrs Eleri Jones neu Mrs 

Nia Brady.

Byddwch yn medru gadael yr ystafell ar ddiwedd yr amser penodedig os ydych yn teimlo nad oes angen yr 

amser ychwanegol arnoch.

Canlyniadau
Dyddiad cyhoeddi canlyniadau TGAU ydi 

Dydd Iau, Awst 23ain 2018.

Bydd modd i chi gasglu eich canlyniadau o’r ysgol 

rhwng 9:00am a 12:00pm.

Os nad ydych yn medru dod i gasglu eich 

canlyniadau, gallwch:

• Ffonio’r ysgol - 01745 582611

• Ofyn i ffrind/perthynas – gall ffrind neu berthynas   

gasglu eich canlyniadau ar eich rhan, ond mae’n rhaid 

 iddynt ddangos llythyr wedi ei arwyddo gennych chi yn 

 rhoi caniatâd.

• Post – rhowch amlen gyda eich cyfeiriad a stamp i Miss Roberts



Ymholiadau am Ganlyniadau
Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau, mae’r byrddau arholi yn cynnig nifer o wasanaethau os oes gennych 

bryder.  Dylech drafod eich pryderon gyda’r athro pwnc a’ch rhieni cyn gwneud cais.

Nid yw hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim - trafodwch a cysidrwch yn ofalus os ydych eisiau gwneud 

cais.  Mae ffioedd yn cael eu codi fesul papur (felly os oes mwy nag un papur ar gyfer uned, bydd rhaid talu 

am y ddau bapur).

- YAG1: Gwiriad clerigol (gwirio bod y marciau wedi eu cyfrifo’n gywir)

- YAG2: Ail-wiriad clerigol (adolygiad o’r marcio – sicrhau bod yr arholwr wedi dilyn y cynllun marcio)

- DS: mynediad at sgript 

Bydd Arweinydd Maes pob pwnc yn cael ffurflen gan y Swyddog Arholiadau i nodi pob cais sydd i’w 

wneud i’r Gwasanaeth Ymholiadau am Ganlyniadau.  Unwaith fydd cais wedi ei wneud, ni fydd modd ei 

ganslo – bydd rhaid talu.  Os yn berthnasol, bydd unrhyw ffi yn cael eu rhoi ar ParentPay.  Ni fydd unrhyw 

sgript neu ganlyniad yn cael ei ryddhau tan fydd taliad wedi ei dderbyn.

PWYSIG – mae gwneud cais am YAG1 a YAG2 yn golygu gall eich marc aros yr un fath, gall fynd i fyny, 

neu gall fynd i lawr.  Mae’r risg o golli marciau yn golygu bod rhaid cael eich caniatâd ysgrifenedig cyn 

gwneud y cais yma. Os nad ydych yn cytuno â’r ymateb i’r ymholiad, mae’n bosib apelio – dylid trafod hyn 

ymhellach os bydd angen.

Bydd mwy o wybodaeth am y broses YAG ar gael ar ddiwrnod canlyniadau.

Tystysgrifau
Mae tystysgrifau fel arfer yn cyrraedd yr ysgol 

erbyn diwedd mis Tachwedd.  Byddant ar gael i chi 

eu casglu o’r ysgol am un flwyddyn ar ôl cyhoeddi 

canlyniadau. 

Ar ôl blwyddyn, bydd eich tystysgrif        

  yn cael ei yrru yn ôl i’r bwrdd arholi.  Nid oes 

modd cael copi – bydd rhaid i chi gysylltu 

â’r bwrdd arholi i gael ‘Datganiad Ardystio 

Canlyniadau’ neu ‘Llythyr Cadarnhad’.  Bydd y 

bwrdd arholi yn codi tâl am hyn.

Mae eich tystysgrif yn ddogfen gyfreithiol.  Os nad 

ydych yn medru dod i’w gasglu eich hun ac eisiau 

gyrru ffrind/perthynas i’w gasglu, rhaid gweld 

llythyr wedi ei arwyddo gennych yn rhoi caniatâd.   



Am Fwy o Wybodaeth:
Mae’r holl ganllawiau ar gael ar wefan CGC: www.jcq.org.uk

Mae mwy o wybodaeth gyffredinol a pynciol ar wefan CBAC: www.cbac.co.uk

Mae croeso i unrhyw un gysylltu a Miss Gwennan Roberts, y Swyddog Arholiadau, gyda’u cwestiwn ar: 

01745 582611 neu  ysgol.glanclwyd@sirddinbych.gov.uk
 

Camymddwyn
Camymddwyn arholi ac asesu yw twyllo mewn unrhyw ffordd cyn, yn ystod neu ar ôl arholiad

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gamymddwyn.  Esiamplau o gamymddwyn:

• Cyfathrebu, neu ceisio cyfathrebu, gyda ymgeiswyr eraill o fewn yr ystafell neu tu allan i’r ystafell yn 

ystod yr arholiad.

• Dod a unrhyw ddeunyddiau diawdurdod (fel restrir gynt) i fewn i’r ystafell arholiad.

• Dwyn gwaith person arall; gadael i’ch gwaith gael ei gopïo; rhannu gwaith ar wefannau cymdeithasol 

cyn yr arholiad.

• Parhau i ysgrifennu pan mae’r arolygwyr wedi dweud wrthych am beidio.

• Amharu ar yr arholiad mewn unrhyw ffordd.

• Ymddwyn mewn unrhyw ffordd sydd yn tanseilio yr arholiad, neu mewn unrhyw ffordd anonest neu 

twyllodrus.

• Bydd unrhyw ymddygiad all rhoi fantais annheg i ddisgybl yn cael ei gysidro’n gamymddwyn.  Gall hyn 

ddigwydd tu allan neu tu fewn i’r ystafell arholi.

Mae rheolau camymddwyn yn berthnasol i arholiadau ysgrifenedig ac unrhyw asesiadau di-arholiad neu 

asesiad dan reolaeth.

Os bydd unrhyw dwyllo, neu amheuaeth o dwyllo, mae’n rhaid i’r ysgol hysbysu’r bwrdd arholi yn syth.

Gall y bwrdd arholi roi unrhyw un o’r canlynol fel ymateb i’r camymddwyn:

• Rhybudd – os bydd unrhyw amheuaeth bellach o gamymddwyn, bydd cosb bellach yn bosib.

• Colli marciau – gallwch golli’r marciau am yr uned, neu’r papur (yn ddibynnol ar y pwnc).  

 Bydd posib cael gradd am y pwnc, ond bydd marc yr uned yn 0.

• Diarddel o’r pwnc – gallwch golli marciau am bob uned yn y pwnc hwnnw

• Diarddel o bob pwnc – gallwch golli’r hawl i eistedd unrhyw arholiad.

Mae’r byrddau arholi yn rhannu gwybodaeth – bydd unrhyw gofnod o dwyllo yn cael ei rannu gyda’r holl 

gyrff arholi yn y wlad.
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DIM iPOD, FFONAU SYMUDOL 
CHWARAEWYR MP3/4

ORIAWR CLYFAR

DIM FFYNONELLAU GWYBODAETH 
TECHNOLEGOL / A ALLAI GAEL EU 

GALLUOGI GAN Y WE
Mae bod ag eitemau fel ffonau symudol yn eich 

meddiant yn fater difrifol gan nad ydynt yn cael eu 
caniatáu. Gallech gael eich 

DIARDDEL
o'ch arholiad ac o'r cymhwyster yn gyffredinol.

Rhaid arddangos y poster hwn mewn man amlwg y tu allan i bob ystafell arholiadau.
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Rhybudd i Ymgeiswyr

Atodiad 4

1. Rhaid i chi fod yn brydlon i bob arholiad.

2. Ni ddylech wneud unrhyw beth annheg nac anonest yn unrhyw 
ran o'r arholiad.

3. Ni ddylech:

• sefyll arholiad yn enw ymgeisydd arall;

• cael unrhyw ddeunydd nac offer yn eich meddiant nad yw'n 
cael ei ganiatáu gan y gallai hyn roi mantais annheg i chi.

4. Mae cael ffôn symudol neu ddeunydd nad yw'n cael ei ganiatáu 
yn eich meddiant yn torri'r rheolau, hyd yn oed os nad ydych yn 
bwriadu ei ddefnyddio, a gallech gael eich cosbi a'ch diarddel o 
bosibl.

5. Ni ddylech siarad ag ymgeiswyr eraill, amharu arnynt na thynnu 
eu sylw unwaith y byddwch yn yr ystafell arholiadau.

6. Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddiadau'r goruchwyliwr.

7. Os oes gennych unrhyw amheuaeth am unrhyw beth siaradwch 
â'r goruchwyliwr.

Rhaid arddangos y Rhybudd i Ymgeiswyr mewn lle amlwg y tu allan i bob ystafell arholiadau. Gall 
hyn fod fel copi caled maint A3 neu drwy daflunio delwedd o’r poster ar wal neu sgrin lle gall yr 
holl ymgeiswyr ei weld.
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Gwybodaeth i ymgeiswyr
Ar gyfer arholiadau ysgrifenedig – yn weithredol o 1 Medi 2017

Ysgrifennwyd y ddogfen hon i'ch helpu chi. Dylech ei darllen yn ofalus a dilyn y cyfarwyddiadau. 
Os nad ydych yn deall unrhyw beth, yn enwedig pa gyfrifiannell i'w ddefnyddio ac ati, gofynnwch i'r 

athro/athrawes.

A Rheoliadau – Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y rheolau
1 Rhaid i chi gyrraedd pob arholiad mewn pryd.  Efallai na fydd eich gwaith yn cael ei dderbyn os byddwch yn hwyr.
2 Peidiwch â gwneud unrhyw beth annheg nac anonest yn unrhyw ran o'r arholiad.
3 Os byddwch yn ceisio camymddwyn, neu dorri’r rheolau mewn unrhyw ffordd, gallwch gael eich diarddel o’ch pynciau i gyd.
4 Ni chewch fynd â’r canlynol i mewn i’r ystafell arholi:

• nodiadau;
• ffynonellau gwybodaeth technolegol / a allai gael eu galluogi gan y we fel iPod, ffôn symudol,

chwaraewr MP3/4, oriawr clyfar neu oriawr arddwrn sydd â dyfais storio data.

Rhaid i unrhyw gasys pensiliau sy'n cael eu cymryd i mewn i'r ystafell arholi fod yn dryloyw.

Cofiwch: Mae bod â deunydd yn eich meddiant heb ganiatâd yn torri'r rheolau hyd yn oed os nad ydych yn bwriadu ei 
ddefnyddio, a gallwch gael eich cosbi a’ch diarddel o bosibl.

5 Os ydych chi'n gwisgo oriawr arddwrn bydd y goruchwyliwr yn gofyn i chi ei thynnu a'i gosod ar eich desg.
6 Peidiwch â defnyddio hylif/beiros neu dâp cywiro, beiros y mae modd eu dileu, uwch-oleuwyr na beiros gel yn eich atebion.
7 Peidiwch â siarad na chyfathrebu ag ymgeiswyr eraill na thynnu eu sylw unwaith y bydd yr arholiad wedi dechrau.
8 Rhaid i chi beidio ag ysgrifennu deunydd amhriodol, anweddus na sarhaus.
9 Os byddwch yn gadael yr ystafell arholi heb oruchwyliaeth cyn diwedd yr arholiad, ni fyddwch yn cael dod yn ôl i mewn i’r 

ystafell.
10 Peidiwch â benthyg unrhyw beth gan ymgeisydd arall yn ystod yr arholiad.
B Gwybodaeth – Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynychu eich arholiadau a'ch bod yn dod â'r hyn sydd ei angen 
arnoch
1 Dylech wybod dyddiad ac amser pob un o’ch arholiadau.  Dylech gyrraedd o leiaf ddeng munud cyn dechrau pob arholiad.
2 Os byddwch yn cyrraedd yn hwyr ar gyfer arholiad, yna rhowch wybod i’r goruchwyliwr sy’n gyfrifol am yr arholiad.
3 Os byddwch yn cyrraedd fwy nag awr ar ôl amser dechrau swyddogol yr arholiad, efallai na fyddwch yn cael sefyll yr arholiad 

hwnnw.
4 Ewch â dim ond y beiros, pensiliau, dilëwyr ac unrhyw offer arall y mae eu hangen arnoch gyda chi i’r ystafell arholi.
5 Rhaid i chi ysgrifennu'n glir ac mewn inc du.  

Dim ond ar gyfer diagramau, mapiau, siartiau ac ati y gallwch ddefnyddio pensiliau neu inciau lliw oni nodir yn wahanol yn y 
cyfarwyddiadau ar flaen y papur cwestiynau.

C Cyfrifianellau, Geiriaduron a Gwirwyr Sillafu Cyfrifiadurol 
1 Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell oni ddywedir yn wahanol wrthych.
2 Os byddwch yn defnyddio cyfrifiannell:

• gwnewch yn siŵr ei fod yn gweithio'n iawn; gwiriwch fod y batris yn gweithio'n iawn;
• cliriwch unrhyw beth sydd wedi'i storio arno;
• tynnwch unrhyw rannau megis casys, caeadau neu gloriau sydd â chyfarwyddiadau neu fformiwlâu argraffedig arnynt;
• peidiwch â dod ag unrhyw gyfarwyddiadau gweithredu na rhaglenni parod i mewn i'r ystafell arholi.

3 Peidiwch â defnyddio geiriadur na gwiriwr sillafu cyfrifiadurol oni ddywedir yn wahanol wrthych.
Ch Cyfarwyddiadau yn ystod yr arholiad
1 Gwrandewch ar y goruchwyliwr bob amser.  Dilynwch ei gyfarwyddiadau bob amser.
2 Dywedwch wrth y goruchwyliwr ar unwaith:

• os ydych yn credu nad yw’r papur cywir neu'r holl ddeunyddiau sydd wedi'u rhestru ar flaen y papur wedi’u rhoi i chi;
• os nad yw'r papur yn gyflawn neu os yw'r print yn wael.

3 Darllenwch a dilynwch gyfarwyddiadau’r papur cwestiynau a/neu'r llyfryn ateb yn ofalus.
4 Ysgrifennwch y manylion angenrheidiol i gyd ar flaen y papur cwestiynau a/neu'r llyfryn ateb cyn dechrau'r arholiad.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi’r manylion hyn ar unrhyw daflenni ateb ychwanegol rydych chi’n eu defnyddio.
5 Cofiwch ysgrifennu eich atebion yn y mannau priodol ar y llyfryn ateb.
6 Gwnewch eich gwaith bras ar y papur arholiad penodol yn unig.  Tynnwch linell drwyddo a'i roi i mewn gyda'ch atebion.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu eich manylion ymgeisydd ar unrhyw daflenni ateb ychwanegol y byddwch yn eu 
defnyddio.

D Cyngor a chymorth
1 Ar ddiwrnod yr arholiad, os ydych yn teimlo’n sâl ac y bydd hynny neu unrhyw reswm arall yn debygol o effeithio ar eich 

gwaith, dywedwch wrth y goruchwyliwr.
2 Yn ystod yr arholiad, codwch eich llaw os ydych yn teimlo:

• bod gennych broblem a ddim yn siŵr beth i'w wneud;
• yn sâl;
• bod eisiau rhagor o bapur arnoch.

3 Ni ddylech ofyn am eglurhad o'r cwestiynau, ac ni fyddwch yn cael ateb.
DD Ar ddiwedd yr arholiad
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1 Os byddwch wedi defnyddio mwy nag un llyfryn ateb a/neu unrhyw ddalenni ateb ychwanegol, rhaid eu rhoi yn y drefn gywir. 
Rhowch unrhyw daflenni ateb ychwanegol rhydd y tu mewn i'ch llyfryn ateb. 
Gwnewch yn siŵr eich bod yn ychwanegu eich manylion ymgeisydd ar unrhyw daflenni ateb ychwanegol y byddwch yn eu 
defnyddio.

2 Peidiwch â gadael yr ystafell arholi hyd nes y bydd y goruchwyliwr yn dweud y cewch wneud hynny.
3 Peidiwch â mynd ag unrhyw ddeunyddiau arholiadau gyda chi o'r ystafell arholi:  Mae hyn yn cynnwys y papur cwestiynau, 

llyfrynnau ateb, p’un ai heb eu defnyddio ai peidio neu unrhyw ddeunydd arall a ddarparwyd ar gyfer yr arholiad.



Mae’r ddogfen hon wedi ei hysgrifennu i’ch helpu i aros 
o fewn rheoliadau arholi.

Dylech ei darllen yn ofalus.

Mae pawb ohonom yn hoffi rhannu ein profiadau wrth sefyll arholiadau. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig ystyried beth i’w ddweud ac i feddwl pa wybodaeth sy’n cael ei rhannu.

Gallai rhannu syniadau ar-lein ag eraill fod o gymorth wrth astudio neu adolygu. 

Fodd bynnag, mae cyfyngiadau o ran faint o wybodaeth y gallech ei rhannu ac mae 
angen i chi ofalu nad ydych yn torri’r rheolau. Hoffem ofyn i chi ymddwyn yn gyfrifol 
wrth drafod ar-lein. Os ydych chi’n ansicr o’r hyn y gallech chi ei drafod ar-lein ynglŷn 
â’ch arholiadau, mae hi wastad yn syniad da gofyn i’ch athro.

Os ydych chi’n derbyn gwybodaeth sy’n gysylltiedig ag asesiadau, neu rywbeth tebyg 
i hynny, trwy gyfryngau cymdeithasol neu trwy unrhyw gyfrwng arall, mae’n rhaid i chi 
hysbysu’ch athro neu aelod arall o staff. Rhaid i chi ddangos iddyn nhw’r hyn yr ydych 
chi wedi ei dderbyn. Byddan nhw wedyn yn rhoi gwybod i’r corff dyfarnu am yr achos 
a byddan nhw’n cynnal ymchwiliad.

Lle bo ymgeiswyr yn torri rheolau arholiadau, asesiadau dan reolaeth, gwaith cwrs neu 
asesiadau di-arholiad, mae dyletswydd ar y cyrff dyfarnu i ymchwilio, a gallan nhw 
osod cosbau.

Gwybodaeth i ymgeiswyr
Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ac arholiadau/asesiadau

Mae cosbau’r cyrff dyfarnu yn cynnwys:

• rhybudd ysgrifenedig;

• colli marciau am adran, cydran neu uned;

• cael eich diarddel o uned, pob uned neu gymhwyster; neu

• cael eich gwahardd rhag sefyll asesiadau neu arholiadau am gyfnod penodol o amser.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â rheolau’r CGC: 
http://www.cbac.co.uk/exam-officers/related-documents.html?
category=jcqDocumentation&language_id=2

Dylech fod yn ymwybodol y gellir ystyried y canlynol fel camymddwyn:

• copïo neu ganiatáu i waith gael ei gopïo – h.y. rhoi gwaith ysgrifenedig ar safleoedd
rhwydweithio cymdeithasol cyn arholiad/asesiad;

• cydgynllwynio: cydweithio ag ymgeiswyr eraill y tu hwnt i’r hyn sy’n cael ei ganiatáu;

• caniatáu i eraill helpu i gynhyrchu eich gwaith chi neu helpu eraill â’u gwaith nhw;

• cael deunydd cyfrinachol yn ymwneud ag asesiad yn eich meddiant cyn yr arholiad;

• cyfnewid, cael, derbyn neu drosglwyddo gwybodaeth am asesiad gan ddefnyddio
unrhyw ddull cyfathrebu (hyd yn oed os ydynt yn ceisio gwneud hynny);

• peidio â rhoi gwybod i’ch canolfan am wybodaeth yn ymwneud ag asesiad yn cael ei
rhannu ar-lein; neu

• rhannu sibrydion am gynnwys arholiad.
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