Paratoi ar gyfer TGAU
ym Mlwyddyn 11
Llyfryn Gwybodaeth

‘C y f l a w n i R h a g o r i a e t h G y d a’ n G i l y d d ’

Paratoi ac Adolygu - Cynghorion Clir
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 – nid 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.

Yn y dosbarth
 Gwrandewch yn ofalus ar gyfarwyddiadau gan eich athro/athrawes.
 Gwnewch nodiadau drwy gydol y wers.
 Gwnewch gofnod manwl yn eich dyddiadur 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 ffordd yn
y pen draw.
 Penderfynwch wneud pethau i’ch helpu i ymlacio ar benwythnosau, drwy gadw’n heini a
chymdeithasu, yn ogystal â min nos.
 Trefnu 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.
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Ychydig o Gynghorion gyda’r Arholiadau
Bydd yr arholiadau TGAU eleni yn uchafbwynt eich holl waith dros y ddwy flynedd diwethaf yma, ac ers ichi
gychwyn yn Ysgol Glan Clwyd.
Cyn yr arholiad







Edrychwch ar hen bapurau arholiad.
Gwnewch amserlen adolygu – a cadwch ati!
Adolygwch am gyfnodau byr, yn hytrach na gadael i’ch meddwl grwydro yn ystod
cyfnodau hirach.
Mae nodiadau adolygu yn ddefnyddiol – gwnewch nodyn o’r rhannau mwyaf sylfaenol neu’r
rhannau pwysicaf.
Cymerwch seibiant bob hyn a hyn wrth adolygu. Ewch allan i gael awyr iach – ewch am dro neu i
chwarae pêl-droed. Cofiwch fwyta bwydydd maethlon.
Y noson cyn yr arholiad, gofalwch fod yr offer cywir gennych ar gyfer y diwrnod canlynol.

Ar ddiwrnod yr arholiad
 Bwytwch frecwast iachus, da.
 Darllenwch drwy’r nodiadau.

Yn ystod yr arholiad







Rheolwch eich amser – gofalwch eich bod yn gwybod faint yw hyd yr arholiad a faint o gwestiynau
sydd i’w hateb. Peidiwch â threulio gormod o amser ar y cwestiynau cyntaf ac wedyn gweld bod
eich amser wedi dod i ben. Darllenwch y papur cyn i chi ddechrau ateb cwestiynau.
Darllenwch y cwestiynau’n drwyadl – gofalwch eich bod yn gwybod pa gwestiynau sy’n rhaid eu
hateb.
Lle mae’n briodol, cynlluniwch eich ateb gyntaf, e.e. traethawd Saesneg.
Ysgrifennwch eich ateb mor glir â phosib.
Pan fyddwch wedi gorffen y papur arholiad, darllenwch drwy’ch atebion eto.

Ar ôl yr arholiad
 Ymlaciwch – peidiwch â phoeni am yr arholiad. Gwnewch rhywbeth i’ch helpu i ymlacio a pharatoi
at yr arholiad nesaf.
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Cyfarwyddiadau ar gyfer Arholiadau Allanol



Eich cyfrifoldeb chi yw gwybod eich amserlen, hyd yr arholiadau, amseroedd cychwyn ayyb.
Byddwch yn yr ysgol mewn da bryd, mewn gwisg ysgol.
COFIWCH EDRYCH AR YR HYSBYSFWRDD I WIRIO AMSER CYCHWYN YR ARHOLIAD
Arholiad bore: yn yr ystafell 9.05, barod i ddechrau 9.15
Arholiad prynhawn: cychwyn 1.00 neu 1.15, dibynnu ar hyd yr arholiad






Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod eich rhif arholiad.
Gofalwch bod yr offer angenrheidiol gennych ar gyfer arholiad y diwrnod hwnnw.
Cofiwch fod yn rhaid cael beiro neu ben inc DDU.
Edrychwch i weld ym mha ystafell mae eich arholiad ar yr hysbysfwrdd arholiadau yn y cyntedd.



Pan gyrhaeddwch yr ystafell arholiadau dylech:
 ddod o hyd i’ch desg - bydd cerdyn gyda’ch enw a’ch rhif personol arno.
 eistedd wrth y ddesg a nodwyd ar eich cyfer.
 estyn eich offer.
 cadw eich cotiau a’ch bagiau y tu allan i’r ystafell.
 sicrhau nad oes gennych ffôn symudol/ipod/chwaraewr MP3/”smart watch” – bydd
trefniadau i chi eu gadael yn y dderbynfa.
 sicrhau mae dim ond câs pensilau clir sydd gennych ar y bwrdd.
 sylwi nad oes gennych hawl i ddod a photel ddiod i’r arholiad.
 gofio nad oes hawl ichi ddefnyddio hylif cywiro (e.e. Tippex) mewn arholiad.

 Wedi i chi i setlo rhaid gwrando ar y cyfarwyddiadau yn ofalus.
 Yn ystod yr arholiad rhaid canolbwyntio’n llwyr ar eich gwaith a pheidio:
 siarad
 twyllo e.e. trwy edrych ar bapur rhywun arall
 tarfu ar eraill yn yr ystafell
Gallwch golli’r cwbl os wnewch chi hyn drwy gael eich di-arddel o’r arholiad a phob arholiad arall!





Rhaid aros yn ddistaw a llonydd tan i’r papurau gael eu casglu, ac i’r swyddog arholiadau roi
caniatád i chi godi a gadael.
Os ydych yn sâl
 Ffoniwch yr ysgol ar fore’r arholiad i egluro’r sefyllfa.
 Rhaid dod a llythyr neu dystysgrif gan feddyg i’r ysgol.
Rhaid cael ymddygiad priodol o gwmpas yr ysgol tra nad ydych mewn arholiad - cofiwch fod y
disgyblion eraill yn eu gwersi arferol ac ni ddylid amharu arnynt mewn unrhyw fodd.
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Polisi Camymddwyn wrth Asesu
Mae’r polisi hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am ymddygiad nad yw’n dderbyniol mewn gwaith sy’n cael ei
asesu o fewn cwrs allanol, a sut y gallwch gael eich cosbi.
Nôd: Safoni a chofnodi unrhyw ymchwiliad i gamymddwyn i sicrhau didwylledd a thegwch.
Diffiniad o gamymddwyn gan ddysgwyr:
Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn a gallai’r ysgol hon ystyried achosion eraill o gamymddwyn fel y gwêl yn
ddoeth:



llên-ladrad o unrhyw fath.
cyd-gynllwynio drwy gydweithio â dysgwyr eraill i gynhyrchu gwaith a gyflwynir fel gwaith dysgwr
unigol.
copïo (gan ddefnyddio TGCh i gynorthwyo’r copïo).
dinistrio gwaith rhywun arall yn fwriadol.
ffugio canlyniadau neu dystiolaeth.
datgan yn ffug bod cynnwys portffolio neu waith cwrs yn ddilys.
esgus bod yn rhywun arall er mwyn cynhyrchu gwaith i rywun, neu drefnu i rywun gymryd lle
ymgeisydd arall, mewn asesiad/arholiad/prawf.







Pan fydd camymddwyn wedi’i brofi, bydd yr ysgol yn defnyddio’r cosbau canlynol, yn unol â Pholisiau a
Gweithdrefnau y Cydgyngor Cymwysterau (Amau Camymddwyn mewn Arholiadau ac Asesiadau):











Rhybudd.
Colli’r marciau a enillwyd am yr adran.
Colli’r marciau i gyd a enillwyd am yr adran.
Colli’r marciau i gyd a enillwyd am yr uned.
Diarddel o’r uned.
Diarddel o’r holl unedau mewn un cymhwyster neu fwy a gymerwyd yn y gyfres.
Diarddel o’r cymhwyster cyfan.
Diarddel o’r holl gymwysterau a gymerwyd yn y gyfres honno.
Gwahardd rhag cofrestru am arholiadau am gyfnod penodol o amser.
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CALENDR – DYDDIADAU PWYSIG
MEDI

MEDI

HYDREF

1

25

18

2

26

Noson
Gwybodaeth

TACHWEDD

RHAGFYR

10

3

19

11

4

3

HMS

27

20

12

5

4

HMS

28

21

13

6

5

29

22

14

7

6

30

23

15

8

24

16

9

17

10

18

11

7

HYDREF

8

1

25

9

2

26

10

3

27

19

11

4

28

20

13

12

5

29

21

14

13

6

30

22

15

14

7

31

23

16

15

8

24

17

16

9

25

18

HMS

HANNER TYMOR

TACHWEDD
1

Arholiadau
Mewnol

Noson Dewisiadau
ôl-16

12

HANNER TYMOR
17

10

2

26

19

18

11

3

27

20

19

12

4

28

21

20

13

5

29

21

14

6

30

22

15

7

23

16

8

1

24

17

9

2

RHAGFYR
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GWYLIAU’R NADOLIG
24.12.18 – 07.01.19

IONAWR
7

Adroddiad

IONAWR
31

8

CHWEFROR

CHWEFROR

MAWRTH

EBRILL

23

18

10

24

19

11
12

9

1

25

20

10

2

26

21

11

3

27

22

12

4

28

23

13

5

14

6

1

15

7

2

26

16

8

3

27

9

4

28

18

10

5

29

19

11

6

30

20

12

7

31

21

13

8

22

14

9

1

23

15

10

2

24

16

11

3

25

17

12

4

26

18

13

5

27

19

14

28

20

15

7

29

21

16

8

30

22

17

9

HANNER TYMOR

17

Noson Rhieni

HMS

MAWRTH

24

HANNER TYMOR

25

GWYLIAU PASG
15.04.18 – 29.04.18

EBRILL

Noson
Gwybodaeth

6
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EBRILL

MAI

MEHEFIN

GORFFENNAF

29

22

14

7

30

23

15

8

24

16

9

1

25

17

10

2

26

18

11

3

27

19

12

4

28

20

13

5

29

MAI

HANNER TYMOR

21

Cyflwyno Cofnod
Cyrhaeddiad

14

6

GWYL Y BANC

30

22

15

7

Arholiadau TGAU

31

23

16

24

17

8

MEHEFIN

9

1

25

18

10

2

26

19

11

3

27

20

12

4

28

21

13

5

29

14

6

30

15

7

16

8

1

17

9

2

18

10

3

19

11

4

20

12

5

21

13

6

GORFFENNAF

GWYLIAU’R HAF

AWST
22

Canlyniadau TGAU

**PWYSIG - Mae dyddiadau Amserlen Wrth Gefn wedi'u trefnu gan y bwrdd arholi hyd at ac yn cynnwys dydd
Mercher 26 Mehefin 2019. Bydd y dyddiadau hyn yn cael eu defnyddio pe bai amhariad eang, barhaus yn
genedlaethol neu’n lleol i arholiadau.
Felly mae'n rhaid i ni atgoffa ymgeiswyr y bydd yn rhaid iddynt barhau i fod ar gael tan ddydd Mercher 26 Mehefin
2019 pe bai angen i’r corff dyfarnu orfod defnyddio eu cynllun wrth gefn.
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CYMRAEG IAITH
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen - bydd pawb yn sefyll yr un papur
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad diarholiad
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
UNED 1: ASESIAD DI-ARHOLIAD
TASGAU LLAFAR
Tasg 1 (15%) – Cyflwyniad Unigol ar Sail Ymchwil
Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil, a all gynnwys ymateb i gwestiynau ac adborth wedi’u selio ar themau
gosod gan CBAC.

30%

Tasg 2 (15%) – Ymateb a Rhyngweithio
Un trafodaeth grwp yn ymateb i sbardunau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i symbylu
trafodaeth.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 08.05.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Disgrifio, naratif ac esbonio
Adran A (15%): Deall o leiaf un testun disgrifio, un naratif ac un esbonio yn cynnwys testunau di-dor a
phytiog. Asesir y darllen drwy ystod o gwestiynau strwythuredig. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys tasg
golygu testun a fydd yn canolbwyntio ar ddeall testun byr ar lefel gair, brawddeg a thestun (2.5% o’r
cymhwyster cyfan)
Adran B (20%): Un dasg ysgrifennu o ddewis o ddau. Gall fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg
esbonio. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys un dasg prawf darllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu’n gywir
(2.5% o’r cymhwyster cyfan)
Dyfernir hanner y marciau yn yr adran hon am gyfathrebu a threfn (ystyr, pwrpasau, darllenwyr a strwythur)
a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atanoldi a sillafu)

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 10.05.2019

Amser BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Trafod, perswâd a chyfarwyddiadol
Adran A (15%): Deall o leiaf un testun trafod, un cyfarwyddiadol ac un perswâd, yn cynnwys testunau di-dor
a phytiog. Asesir y darllen trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.
Adran B (20%): Un dasg ysgrifenedig orfodol – trafod ac un dasg ysgrifenedig orfodol – perswâd.
Dyfernir hanner y marciau yn yr adran hon am gyfathrebu a threfn (ystyr, pwrpasau, darllenwyr a strwythur)
a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atalnodi a sillafu)
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35%

35%

LLENYDDIAETH GYMRAEG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D;
Graddau posib haen sylfaenol:
C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Asesiad diarholiad
Uned 4: Asesiad diarholiad
UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.01.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1¼ awr
Barddoniaeth – bydd disgwyl i’r ymgeiswyr werthfawrogi a chymharu un o’r cerddi gosod â cherdd nas
astudiwyd o’r blaen

25%

Bydd cyfle i ailsefyll yr arholiad hwn ar 11.06.2019 os fydd angen

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 13.06.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1¼ awr
Nofel – cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testun gosod

25%

Dyddiad: 08.04.2019 (Haen Sylfaenol)
09.04.2019 (Haen Uwch)

UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

25%

Tasg llafar – tua 20 munud
Trafod a beirniadu testun llunyddiaeth - Tylluan Wen NEU Y Mynydd Grug

UNED 4: ASESIAD DIARHOLIAD
Dwy dasg ysgrifenedig:
Tasg 1: Straeon byrion – gwerthfawrogi rhyddiaith
Tasg 2: Drama – dehongli testun yn greadigol
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25%

Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen - bydd pawb yn sefyll yr un papur
GRADDAU POSIB: A*; A; B; C; D; E; F; G

SAESNEG IAITH

Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen - bydd pawb yn sefyll yr un papur
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad diarholiad
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
UNED 1: ASESIAD DI-ARHOLIAD

Dyddiad: i’w gwblhau erbyn Tachwedd 2018

TASGAU LLAFAR
Tasg 1 (10%) – Cyflwyniad Unigol ar Sail Ymchwil – WEDI EI GWBLHAU YM ML.10
Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil, a all gynnwys ymateb i gwestiynau ac adborth wedi’u selio ar themau
gosod gan CBAC.
Tasg 2 (10%) – Ymateb a Rhyngweithio
Un trafodaeth grwp yn ymateb i sbardunau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i symbylu
trafodaeth.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 04.06.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Disgrifio, naratif ac esbonio
Adran A (20%): Deall o leiaf un testun disgrifio, un naratif ac un esbonio yn cynnwys testunau di-dor a
phytiog. Asesir y darllen drwy ystod o gwestiynau strwythuredig. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys tasg
golygu testun a fydd yn canolbwyntio ar ddeall testun byr ar lefel gair, brawddeg a thestun (2.5% o’r
cymhwyster cyfan)
Adran B (20%): Un dasg ysgrifennu o ddewis o ddau. Gall fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg
esbonio. Bydd yr adran hon hefyd yn cynnwys un dasg prawf darllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu’n gywir
(2.5% o’r cymhwyster cyfan)
Dyfernir hanner y marciau yn yr adran hon am gyfathrebu a threfn (ystyr, pwrpasau, darllenwyr a strwythur)
a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atanoldi a sillafu)

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 07.06.2019

40%

Amser: BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Trafod, perswâd a chyfarwyddiadol
Adran A (20%): Deall o leiaf un testun trafod, un cyfarwyddiadol ac un perswâd, yn cynnwys testunau di-dor
a phytiog. Asesir y darllen trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.
Adran B (20%): Un dasg ysgrifenedig orfodol – trafod ac un dasg ysgrifenedig orfodol – perswâd.
Dyfernir hanner y marciau yn yr adran hon am gyfathrebu a threfn (ystyr, pwrpasau, darllenwyr a strwythur)
a’r hanner arall am ysgrifennu’n gywir (iaith, gramadeg, atalnodi a sillafu)
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20%

40%

LLENYDDIAETH SAESNEG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D;
Graddau posib haen sylfaenol:
C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Asesiad diarholiad
UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 09.01.2019

Amser BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Rhyddiaith o wahanol ddiwylliannau a barddoniaeth gyfoes
Adran A: Testun unigol mewn cyd-destun (astudir un o’r canlynol):
Of Mice and Men (Steinbeck);
Anita and Me (Syal);
To Kill a Mockingbird (Lee);
I Know Why the Caged Bird Sings (Angelou);
Chanda’s Secrets (Stratton)
Adran B: astudiaeth gymharol
Barddoniaeth gyfoes heb ei weld. Byddant yn astudio barddoniaeth gyfoes i baratoi.

35%

Mae’r arholiad how wedi cael ei gwblhau ym mlwyddyn 10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod. Bydd cyfle i
ailsefyll yr arholiad 15.05.2019 hefyd os fydd angen

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 23.05.2019

Amser BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Uned 2b: Drama gyfoes a rhyddiaith o dreftadaeth
lenyddol
(un o bob un)
Drama gyfoes:
The History Boys (Bennett);
Blood Brothers (Russell);
A View from the Bridge (Miller);
Be My Baby (Whittington);
My Mother Said I Never Should (Keatley)
Rhyddiaith o dreftadaeth lenyddol Saesneg / Cymraeg /
Gwyddelig:
Silas Marner (Eliot);
Pride and Prejudice (Austen);
A Christmas Carol (Dickens);
Lord of the Flies (Golding);
Ash on a Young Man’s Sleeve (Abse)

Uned 2a: Drama o dreftadaeth lenyddol a rhyddiaith
gyfoes (un o bob un)
Drama o dreftadaeth lenyddol
Saesneg/Cymreig/Gwyddelig:
Othello (Shakespeare);
Much Ado About Nothing (Shakespeare);
An Inspector Calls (Priestley);
Hobson’s Choice (Brighouse);
A Taste of Honey (Delaney)
Rhyddiaith Gyfoes:
Paddy Clarke, Ha Ha Ha (Doyle);
Heroes (Cormier);
Never Let Me Go (Ishiguro);
About a Boy (Hornby);
Resistance (Sheers) (20%)

NEU

UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: I’w gwblhau erbyn Chwefror 2019

Adran A: Shakespeare
Drama gan Shakespeare a ddewisir gan y ganolfan (ond nid Othello na Much Ado About Nothing).
Adran B: Ysgrifennu Cymreig yn y Saesneg
Barddoniaeth o ddetholiad y Llyfrgell Genedlaethol - Poetry 1900-2000: One Hundred Poets from Wales. Mae
ymgeiswyr yn astudio pymtheg cerdd o thema benodol.
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40%

25%

MATHEMATEG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys tri haen – haen uwch, haen ganolradd a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C;
Graddau posib haen ganolradd:
B; C; D; E
Graddau posib haen sylfaenol:
D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 21.05.2019

Amser: BORE
50%

Hyd arholiad: 1½ awr (haen sylfaenol) / 1¾ awr (haen ganolradd ac uwch)
Ni chaniateir cyfrifiannell yn y papur hwn.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 06.06.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1½ awr (haen sylfaenol) / 1¾ awr (haen ganolradd ac uwch)
Caniateir cyfrifiannell yn y papur hwn.

PWYSIG:Dylai fod gan bob ymgeisydd bensil, pren mesur, cwmpasau, ac onglydd
ar gyfer POB papur.
Mae angen cyfrifiannell ar gyfer Uned 2 yn unig.
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50%

MATHEMATEG - RHIFEDD
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys tri haen – haen uwch, haen ganolradd a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C;
Graddau posib haen ganolradd:
B; C; D; E
Graddau posib haen sylfaenol:
D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 07.05.2019

Amser: BORE
50%

Hyd arholiad: 1½ awr (haen sylfaenol) / 1¾ awr (haen ganolradd ac uwch)
Ni chaniateir cyfrifiannell yn y papur hwn.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 09.05.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1½ awr (haen sylfaenol) / 1¾ awr (haen ganolradd ac uwch)
Caniateir cyfrifiannell yn y papur hwn.

PWYSIG:Dylai fod gan bob ymgeisydd bensil, pren mesur, cwmpasau, ac onglydd
ar gyfer POB papur.
Mae angen cyfrifiannell ar gyfer Uned 2 yn unig.
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50%

GRADDAU POSIB

GWYDDONIAETH DWYRADD

Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol.
Mae posib sefyll gwahanol haenau yn y tri pwnc gwahanol.
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D
Graddau posib haen sylfaenol:
C; D; E; F; G
Bydd yr arholiadau yma yn arwain at DDWY radd TGAU Gwyddoniaeth
Unedau 1 - 6: Arholiad ysgrifenedig
Uned 7: Asesiad Diarholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 07.06.18

Amser: PRYNHAWN

Bioleg 1
Hyd arholiad: 1¼ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 12.06.19

15%

Amser: BORE

Cemeg 1
Hyd arholiad: 1¼ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.06.19

15%

Amser: BORE

Ffiseg 1
Hyd arholiad: 1¼ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.

UNED 4: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.05.19

15%

Amser: PRYNHAWN
15%

Bioleg 2
Hyd arholiad: 1¼ awr

UNED 5: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 16.05.19

Amser: BORE
15%

Cemeg 2
Hyd arholiad: 1¼ awr

UNED 6: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 22.05.19

Amser: PRYNHAWN
15%

Ffiseg 2
Hyd arholiad: 1¼ awr

UNED 7: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Ionawr – Chwefror 2019

Asesiad ymarferol.
Cynhelir yr asesiad yn ystod hanner cyntaf tymor y Gwanwyn (Ionawr – Chwefror)
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10%

GWYDDONIAETH TRIPHLYG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol.
Mae posib sefyll gwahanol haenau yn y tri pwnc gwahanol.
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D
Graddau posib haen sylfaenol:
C; D; E; F; G
Bydd yr arholiadau yma yn arwain at radd TGAU Gwyddoniaeth unigol i Bioleg, Cemeg a Ffiseg
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Asesiad diarholiad

BIOLEG
UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 07.06.19

Amser: BORE
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.
UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.05.19

Amser: PRYNHAWN
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Ionawr – Chwefror 2018
10%

Asesiad ymarferol

CEMEG
UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 12.06.19

Amser: BORE
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Bydd cyfle i ailsefyll os oes angen.
UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 16.05.19

Amser: BORE
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Ionawr – Chwefror 2018
10%

Asesiad ymarferol

FFISEG
UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.06.19

Amser: BORE
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Bydd cyfle i ailsefyll os oes angen
UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 22.05.19

Amser: PRYNHAWN
45%

Hyd arholiad: 1¾ awr
UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Ionawr – Chwefror 2018
10%

Asesiad ymarferol
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ADDYSG GORFFOROL
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen - bydd pawb yn sefyll yr un papur
Graddau posib:
A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Asesiad diarholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 15.05.2019

Amser: BORE
50%

Hyd arholiad: 2 awr
Cyflwyniad i Addysg Gorfforol

UNED 2: ASESIAD DIARHOLIAD

Tymor yr Haf 2019

Asesir dysgwyr mewn tri gweithgaredd gwahanol yn rôl perfformiwr mewn o leiaf un gamp ar gyfer
unigolyn, un gamp ar gyfer tîm ac un arall.
Bydd un gweithgaredd yn brif weithgaredd fydd â rhaglen ffitrwydd bersonol yn gysylltiedig â’r
gweithgaredd.
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50%

ASTUDIAETHAU CREFYDDOL
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen - bydd pawb yn sefyll yr un papur
Graddau posib:
A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 13.05.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 2 awr
Crefydd a Themâu Athronyddol
Rhan A: Mae’n rhaid i bob ymgeisydd astudio dwy gred/dysgeidiaeth greiddiol benodedig a dwy arfer
benodedig crefyddau Cristnogaeth NEU Gristnogaeth Gatholig. Hefyd, mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n
astudio Cristnogaeth astudio'r ddwy gred/dysgeidiaeth greiddiol benodedig a’r ddwy arfer benodedig o
un arall o chwe phrif grefyddau’r byd*: Iddewiaeth NEU Islam NEU Hindŵaeth NEU Sikhiaeth NEU
Fwdhaeth
Rhan B: Mae’n rhaid i bob ymgeisydd astudio ddwy thema athronyddol o safbwynt Cristnogaeth NEU
Gristnogaeth Gatholig, sef “Bywyd a Marwolaeth” a “Daioni a Drygioni”
Hefyd, mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n astudio Cristnogaeth astudio'r ddwy thema athronyddol o
safbwynt un arall o chwe phrif grefyddau’r byd*: Iddewiaeth NEU Islam NEU Hindŵaeth NEU Sikhiaeth
NEU Fwdhaeth Mae’n rhaid i ymgeiswyr sy’n astudio Cristnogaeth Gatholig hefyd astudio’r ddwy thema
athronyddol o’r safbwynt Iddewig yn unig. Hefyd, mae’n rhaid i bob ymgeisydd ystyried credoau
anghrefyddol, megis y rhai sy'n cael eu harddel gan Ddyneiddwyr ac Anffyddwyr (bydd hyn yn cael ei
asesu’n benodol yng nghwestiynau (ch) o dan thema Bywyd a Marwolaeth).
**Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 20.05.2019

50%

Amser: BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Crefydd a Themâu Moesegol
Rhan A: Mae’n rhaid i ymgeiswyr astudio dwy gred/dysgeidiaeth greiddiol benodedig a dwy arfer
benodedig y grefydd Cristnogaeth AC un arall o chwe phrif grefyddau’r byd*: Iddewiaeth NEU Islam
NEU Hindŵaeth NEU Sikhiaeth NEU Fwdhaeth
Rhan B: Mae'n rhaid i ymgeiswyr hefyd astudio dwy thema foesegol o bersbectif Cristnogaeth AC o
bersbectif un arall o chwe phrif grefyddau'r byd*: Iddewiaeth NEU Islam NEU Hindŵaeth NEU Sikhiaeth
NEU Fwdhaeth, sef “Perthnasoedd” a “Hawliau Dynol”

50%

Wrth adolygu cofiwch eich bod yn:
 Darllen eich nodiadau.
 Dysgu’r 6 term ar gyfer pob uned gwaith.
 Ymarfer ateb cwestiynau arholiad.
 Ateb pob cwestiwn yn y papur arholiad.
 Darllen y geiriau gorchymyn yn ofalus.
 Defnyddio dyfyniadau a chofiwch mai Astudiaethau Crefyddol ydi’r pwnc – mae’n rhaid cyfeirio at
yr hyn mae credinwyr crefyddol yn ei gredu!
 Cofio bod y cwestiynau 8 marc yn gofyn am fwy nag un safbwynt yn yr ateb a bod sillafu, atalnodi:
a gramadeg yn cael ei farcio ac yn werth 5 marc.
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BUSNES
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G;
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 24.05.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 2 awr
Byd Busnes
Cymysgedd o atebion byr a chwestiynau strwythuredig yn seiliedig ar ddeunydd ysgogi yn
ymdrin â holl gynnwys y fanyleb
UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 04.06.2019

Hyd arholiad: 1½ awr
Canfyddiadau Busnes

62.5%

Amser: PRYNHAWN
37.5%

Cwestiynau ymateb i ddata yn ymdrin â holl gynnwys y fanyleb
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BYD GWAITH (BTEC)
Strwythur y pwnc
Tystysgrif neu Tystysgrif Estynedig mewn Sgiliau Gwaith Lefel 2
Graddau posib: Rhagoriaeth; Teilyngdod; Llwyddo
Does DIM arholiad, asesiadau mewnol
2 awr (tystysgrif) neu 4 awr (tystysgrif estynedig) o wersi yr wythnos.
Mae llawer o’r gwaith yn ymarferol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn rhoi profiadau i’r disgyblion, yn ogystal a
datblygu eu sgiliau bywyd.
Mae nifer o dasgau yn cael eu gwneud y tu allan i’r ysgol, er mwyn paratoi y disgyblion at fywyd ar ôl ysgol.

ASESIAD MEWNOL
UNEDAU

100%
Nifer o gredydau

Rheoli arian fy hun

2 gredyd

Chwilio am swydd

1 credyd

Gwneud cais am swydd

1 credyd

Paratoi ar gyfer cyfweliad

1 credyd

Sgiliau cyfweliad

1 credyd

Gweithio fel gwirfoddolwr

1 credyd

Datblygu sgiliau personol i arwain

2 gredyd

Gweithio mewn tîm

3 credyd

Diogelwch yn y gweithle

1 credyd

Cynllunio gweithgaredd menter

1 credyd

Rheoli eich iechyd yn y gweithle

2 gredyd
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CELF A DYLUNIO
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad Diarholiad - portffolio
Uned 2: Arholiad ymarferol - aseiniad wedi’i osod yn allanol

UNED 1: Portffolio

Dyddiad: 18.12.2018 neu 20.12.2018

Bydd y disgyblion yn datblygu sgiliau lliniadu, teipograffeg, ffotograffiaeth, a gwaith cyfrifiadurol. Yn ogystal
byddent yn casglu gwybodaeth weledol, a dadansoddi a gwerthuso gwaith arlunwyr eraill. Bydd y gwaith
hyn yn datblygu sgiliau’r dysgwyr mewn:-De
alltwriaeth gyd-destunol
Dealltwriaeth Gyd destunol - Datblygu eu syniadau trwy ymchwiliadau wedi’u cyfoethogi gan ffynonellau
cyd-destunol a ffynonellau eraill, gan ddangos dealltwriaeth ddadansoddol a diwylliannol.
Gwneud creadigol - Addasu eu syniadau trwy arbrofi gydag adnoddau, cyfryngau, defnyddiau, technegau a
phrosesau priodol a’u dewis.

60%

Cofnodi Myfyriol - Cofnodi ar ffurfiau gweledol a/neu ffurfiau eraill syniadau, arsylwadau a
mewnwelediadau sy’n berthnasol i’w bwriadau.
Cyflwyno personol - Cyflwyno ymateb personol, gwybodus ac ystyrlon gan amlygu dealltwriaeth
ddadansoddol a beirniadol, gwireddu bwriadau a, lle bo’n briodol, gwneud cysylltiadau rhwng elfennau
gweledol, ysgrifenedig a llafar neu elfennau eraill.

UNED 2: Aseiniad wedi’i Osod yn Allanol

Dyddiad: 11.04.2018 neu 12.04.2018

Rhaid i’r disgyblion ddewis un aseiniad yn unig o’r papur a osodir gan CBAC.
Bydd ganddynt amser i baratoi ac yna bydd yr ysgol yn trefnu arholiad o 10 awr o dan amodau arholiad i
gwblhau darn o waith terfynol.
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40%

CERDDORIAETH
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad Diarholiad
Uned 2: Asesiad Diarholiad
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Tymor y Gwanwyn

Perfformio (cyfanswm hyd perfformiadau: 4-6 munud)
Adran A
- O leiaf dau berfformiad gwrthgyferbyniol. Un unawd ac un fel aelod o ensemble.
- Cyfanswm yr amser perfformio yn ddim mwy na 10 munud.
35%
- Dylai un darn fod yn gysylltiedig â Maes Astudiaeth o Uned 3.
- Asesir y gwaith gan yr athro a’i safoni gan safonwr allanol.
- Mae angen ymarfer wythnosol ar eich darnau a chadw log ymarfer.
Adran B
- Nodiadau Rhaglen ar gyfer un o’r darnau a ddewiswyd ar gyfer y perfformiad, wedi ei gysylltu a maes
astudiaeth o Uned 3
Mae’n holl bwysig fod pob disgybl sydd yn dilyn y cwrs yma yn cael gwersi offerynnol neu ganu yn wythnosol – yn yr
ysgol neu y tu allan i’r ysgol. Bydd asesiadau rheolaidd i wirio fod y disgyblion yn gweithio’n gydwybodol ar yr agwedd
yma o’r cwrs. Bydd yr arholiad terfynol yn cael ei recordio a’i uwchlwytho i CBAC.

UNED 2: ASESIAD DIARHOLIAD

Dyddiad: Tymor y Gwanwyn

Cyfansoddi (cyfanswm hyd cyfansoddiadau: 3-6 munud)
Adran A
- Dau gyfansoddiad, ac mae’n rhaid i un fod yn ymateb i friff a osodwyd gan CBAC. Bydd dysgwyr yn dewis
35%
un briff o ddewis o bedwar, a phob un yn gysylltiedig a maes astudiaeth. Bydd y briffiau’n cael eu rhyddhau
yn ystod wythnos gyntaf Medi 2018.
- Mae’r ail gyfansoddiad yn gyfansoddiad rhydd y mae’r dysgwyr yn gosod eu briff eu hunain ar ei gyfer.
Adran B
- Gwerthusiad o’r darn a gyfansoddwyd fel ymateb i friff a osodwyd gan CBAC.
Rydym yn defnyddio meddalwedd Sibelius 7 yn yr adran i ysgrifennu sgôr. Mae’r adran ar gael i ddisgyblion TGAU
bron pob nos tan 5 o’r gloch. Un noson yr wythnos bydd o leiaf un o’r athrawon cerdd ar gael yn bwrpasol i helpu
gyda’r gwaith cyfansoddi. Bydd y disgyblion yn ymwybodol o ba noson fydd hyn ar gael.

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 04.06.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1 awr
Asesir yr uned hon drwy arholiad gwrando.
Cyfanswm o wyth cwestiwn, dau ar bob un o'r pedwar maes astudiaeth.
Maes astudiaeth 1: Ffurfiau a Dyfeisiau Cerddorol
Maes astudiaeth 2: Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble
Maes astudiaeth 3: Cerddoriaeth Ffilm
Maes astudiaeth 4: Cerddoriaeth Boblogaidd
Mae dau o'r wyth cwestiwn yn seiliedig ar ddyfyniadau wedi'u paratoi a osodwyd gan CBAC sef
Abdelazer Suite II: Rondeau: Purcell (1695) a Handbags and Gladrags: Stereophonics (2001)
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30%

CYFRIFIADUREG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Asesiad Diarholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 13.05.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1¾ awr
Deall Cyfrifiadureg
Mae'r uned hon yn ymchwilio i galedwedd, gweithrediadau rhesymegol, cyfathrebu, cynrychiolaeth data a
mathau o ddata, gweithredu systemau, egwyddorion rhaglennu, peirianneg meddalwedd, adeiladu
rhaglenni, diogelwch a rheoli data a effeithiau technoleg ddigidol ar gymdeithas ehangach.

UNED 2: ARHOLIAD AR SGRIN

Dyddiad: 16.05.2019

50%

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 2 awr
Meddwl a Rhaglennu Cyfrifiadurol
Mae'r uned hon yn ymchwilio i ddatrys problemau, algorithmau a perfformiadau rhaglenni, ieithoedd
rhaglennu, data strwythurau a mathau o ddata a diogelwch a dilysu.

30%

UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD
Datblygu Meddalwedd
Mae'r uned hon yn gofyn i ddysgwyr gynhyrchu ateb wedi'i raglennu i broblem. Rhaid iddynt
ddadansoddi'r broblem, dylunio datrysiad i’r broblem, datblygu ateb wedi'i raglennu terfynol, profi'r ateb a
rhoi awgrymiadau ar gyfer datblygiad pellach. Trwy gydol y broses o gynhyrchu'r ateb mae'n ofynnol i
ddysgwyr gynhyrchu cofnod mireinio sy’n dangos datblygiad yr ateb.
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20%

DAEARYDDIAETH
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C
Graddau posib haen sylfaenol: C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Asesiad Diarholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 21.05.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1½ awr
1. Tirweddau Cymru - Prosesau Ffisegol e.e afonydd
2. Cysylltiadau gwledig a threfol
3. Peryglon Arfordirol a’u Rheolaeth

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 05.06.2019

40%

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1½ awr
1. Y Tywydd, yr Hinsawdd ac Ecosystemau
2. Datblygiad Cymdeithasol Bydol
3. Adnoddau Dŵr
4. Poblogaeth newidiol

UNED 3: ASESIAD DIARHOLIAD

40%

Dyddiad: I’w gwblhau Tachwedd - Rhagfyr 2018

Ymholiad Gwaith Maes
Bydd gofyn i'r dysgwr ddarparu adroddiad ysgrifenedig sy'n cynnwys tystiolaeth o'i ddealltwriaeth o'r broses
ymholi a'i allu annibynnol i brosesu/cyflwyno data a chwblhau gwaith ysgrifennu estynedig. Rhaid
ysgrifennu'r adroddiad mewn ymateb i gwestiynau penodol a osodir gan CBAC.

Cofiwch wrth ADOLYGU:
 Mae sgiliau map ac atlas yn bwysig yn y ddau bapur.
 Bydd angen gwneud llinfapiau a diagramau syml - rhaid eu hymarfer.
 Rhaid defnyddio cymaint o enghreifftiau o leoedd a/neu data.
 Dysgwch dermau daearyddol i’w defnyddio yn eich atebion
Cofiwch yn yr ARHOLIAD:
 Ateb POB cwestiwn ar bapur 1 a dewis y 3 uned cywir ym mhapur 2.
 Defnyddiwch yr holl linellau sydd ar gael wrth ateb cwestiwn.
 Ceisiwch gynnwys gwybodaeth am eich gwaith cwrs, os yn addas.
 Darllenwch y geiriau gorchymyn yn ofalus e.e disgrifio neu egluro neu cyfiawnhau.
Llyfr adolygu – TGAU Daearyddiaeth CBAC a Llyfr Adolygu @ebol ISBN 9781908574268
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20%

DATBLYGIAD PLENTYN
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Asesiad Diarholiad
Uned 3: Asesiad Diarholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 10.06.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1½ awr
EGWYDDORION DATBLYGIAD PLENTYN
Gwaith Adolygu:
 Y Teulu a’r Plentyn - Mathau o deulu, swyddogaethau/cyfrifoldeb, rolau, perthnasoedd, anabledd,
cefnogaeth i’r teulu a’r plentyn.
 Bwyd a Iechyd - Egwyddorion Deiet Iach, nodau a thargedau deietegol, anghenion deietegol arbennig,
diogelwch bwyd.
 Beichiogrwydd - Paratoi am feichiogrwydd, datblygiad y ffoetws, gofal cyn-geni, geni’r babi, gofal ôl-eni.
 Datblygiad Corfforol - Camau datblygiad corfforol, ffactorau sy’n effeithio ar ddatblygiad corfforol.
 Datblygiad Deallusol - Camau datblygaid deallusol, cymhorthion dysgu, dysgu trwy chwarae, mathau o
chwarae, ffactorau’n effeithio ar y dysgu.
 Datblygiad Cymdeithasol ac Emosiynol - Camau datblygiad cymdeithasol ac emosiynol ar ffactorau sy’n
effeithio arnynt.

UNED 2: ASESIAD DAN REOLAETH

Dyddiad: wedi ei gwblhau ym ml.10

Astudiaeth y Plentyn - 15 awr
Un dasg i’w ddewis o dri a osodir gan CBAC i gynnwys archwiliad a chynhyrchiad yn canolbwyntio
ar ddatblygiad plentyn.
UNED 3: ASESIAD DAN REOLAETH

30%

Cwblhau erbyn: Pasg 2019

15 awr
Un dasg i'w dewis o ddwy dasg wedi'u gosod gan CBAC, i gynnwys ymchwilio, cynllunio, gwneud a
gwerthuso.





40%

Rhaid ateb POB cwestiwn - nid oes dewis.
Defnyddiwch y gofod sydd ar y papur arholiad i ateb y cwestiynau.
Sylwch sawl marc sydd am bob cwestiwn.
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30%

DYLUNIO A THECHNOLEG: DYLUNIO CYNNYRCH
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Asesiad Di-arholiad

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 24.05.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 2 awr
Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif
Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, strwythuredig ac ysgrifennu estynedig sy'n asesu
gwybodaeth a dealltwriaeth ymgeiswyr am ddylunio cynnyrch
UNED 2: ASESIAD DI-ARHOLIAD

Cwblhau erbyn: Pasg 2019

Tua 35 awr o dan amodau arholiad yn ystod y gwersi
Tasg dylunio a gwneud ddwys, yn seiliedig ar her gyddestunol a osodir gan CBAC, sy'n asesu gallu
ymgeiswyr i:



50%

nodi, ymchwilio, dadansoddi ac amlinellu posibiliadau dylunio
dylunio a gwneud prototeipiau a gwerthuso eu haddasrwydd i’r pwrpas

Deunyddiau angenrheidiol i wneud y cwrs:
pin ysgrifennu, pensil, pren mesur, pensiliau lliw, rhwbiwr, cwmpawd, cyfrifiannell, onglydd.

Llyfryn Gwybodaeth Blwyddyn 11 2018-19

50%

DYLUNIO A THECHNOLEG: FFASIWN A THECSTILAU
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi-haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Asesiad Dan Reolaeth

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 24.05.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 2 awr
Dylunio a Thechnoleg yn yr 21ain Ganrif
Cymysgedd o gwestiynau atebion byr, strwythuredig ac ysgrifennu estynedig sy'n asesu
gwybodaeth a dealltwriaeth ymgeiswyr am ffasiwn a thecstilau
UNED 2: ASESIAD DAN REOLAETH

Cwblhau erbyn: Pasg 2019

35 awr o dan amodau arholiad yn ystod y gwersi
Tasg dylunio a gwneud ddwys, yn seiliedig ar her gyddestunol a osodir gan CBAC, sy'n asesu gallu
ymgeiswyr i:



nodi, ymchwilio, dadansoddi ac amlinellu posibiliadau dylunio
dylunio a gwneud prototeipiau a gwerthuso eu haddasrwydd i’r pwrpas

PWYSIG




50%

Rhaid ateb POB cwestiwn - nid oes dewis.
Defnyddiwch y gofod sydd ar y papur arholiad i ateb y cwestiynau.
Sylwch sawl marc sydd am bob cwestiwn.
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50%

FFRANGEG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D
Graddau posib haen sylfaenol: C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad Diarholiad
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
Uned 4: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ASESIAD DI-ARHOLIAD

Dyddiad: Tymor y Gwanwyn

Tasg Llafar
Hyd: 7–9 munud (Sylfaenol) / 10-12 munud (Uwch)
 Chwarae rôl
 Trafodaeth am lun ar gerdyn
 Sgwrs – Rhan 1 a Rhan 2

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

25%

Dyddiad: 14.05.19

Amser: BORE

Gwrando
Hyd: 35 munud (Sylfaenol) / 45 munud (Uwch)
Tasgau gwrando a deall gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.05.19

25%

Amser: BORE

Darllen
Hyd: 1 awr (Sylfaenol) / 1¼ awr (Uwch)
Tasgau darllen gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig, yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Ffrangeg i'r
Gymraeg/Saesneg

UNED 4: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 17.05.19

Amser: BORE

Ysgrifennu
Hyd: 1¼ awr (Sylfaenol) / 1½ awr (Uwch)
Tasgau ysgrifennu yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Gymraeg/Saesneg i'r Ffrangeg



Ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriaduron yn unrhyw ran o'r asesiad.
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25%

25%

HANES
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
Uned 4: Asesiad Dan Reolaeth

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 03.06.2019

Amser: BORE
25%

Hyd arholiad: 1 awr
Cymru a'r persbectif ehangach - Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 06.06.2019

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1 awr
Hanes yn canolbwyntio ar Ewrop / y byd - UDA: Gwlad Gwahaniaethau, 1910-1929
**Mae’r arholiad yma wedi ei sefyll ym Ml.10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 11.06.2019

25%

Amser: PRYNHAWN

Hyd arholiad: 1¼ awr
Astudiaethau Thematig o bersbectif hanesyddol eang - newidiadau ym maes Trosedd a Chosb, tua 1500
hyd heddiw

30%

UNED 4: ASESIAD DAN REOLAETH
Yn yr asesiad di-arholiad bydd gofyn cwblhau dwy dasg wahanol, y naill yn canolbwyntio ar werthuso
ffynonellau wrth greu naratif hanesyddol a'r llall yn canolbwyntio ar ffurfio dehongliadau hanesyddol
gwahanol am hanes.

20%

Cynghorion Adolygu





Sut i sillafu enwau pobl a lleoedd pwysig.
Adolygwch y 6 llyfryn bach, yn ofalus a thrylwyr.
Adolygu achosion ac effeithiau digwyddiadau pwysig.
Ar gyfer adran 1, cofiwch adolygu a dysgu am agweddau gwahanol o dystiolaeth, e.e. nodi gwahanol fathau o
dystiolaeth - dyddiadur, papur newydd, dogfennau swyddogol.
 Pa mor ddibynadwy a defnyddiol yw gwahanol fathau o dystiolaeth. Cofiwch ymarfer drwy ateb hen bapurau.
 C.A.P: Cynnwys? Awdur? Tarddiad? Pwrpas?
 Beth yw cryfder gwahanol fathau o dystiolaeth.
 Mynychu sesiynau adolygu.
Cynghorion Arholiad







Sylwch faint o farciau sydd ar gyfer cwestiwn.
Darllenwch y cwestiwn yn ofalus. A yw’n gofyn i chi ddisgrifio neu esbonio?
Ceisiwch gynnwys dyddiadau, enwau pobl, enwau polisiau, yn eich atebion.
Peidiwch ag ysgrifennu pob peth rydych chi’n gwybod am bwnc - meddyliwch pa wybodaeth mae’r cwestiwn yn gofyn
amdano - byddwch yn berthnasol.
Cofiwch ysgrifennu am y ddwy ochr i ddadl / stori
Mae deunydd addysgu hefyd ar gael ar safle BBC, ar wefan CBAC yn yr adran adnoddau addysgol, ac ar wefan Hwb.
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IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi haen
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad Dan Reolaeth
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ASESIAD DAN REOLAETH

Wedi ei gwblhau ym ml.10

Uned 1: Iechyd, Gofal a Gwasanaethau Plant
Bydd ymgeiswyr yn dysgu am:
 anghenion gofal unigolion;
 mathau o wasanaethau gofal;
 y ffyrdd o gael gwasanaethau gofal a'r rhwystrau rhag mynediad;
 prif rolau gwaith a sgiliau pobl sy'n darparu gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol
gwasanaethau plant;
 egwyddorion gofal.

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.06.2019

Hyd arholiad: 1¼ awr
Uned 2: Twf Dynol a Datblygiad
Bydd ymgeiswyr yn dysgu am:
 dwf a datblygiad dynol;
 y ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad;
 datblygiad hunangysyniad;
 newidiadau bywyd a ffynonellau cefnogaeth.
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40%

Amser: PRYNHAWN

60%

PEIRIANNEG (LEFEL 1/2 DYFARNIAD GALWEDIGAETHOL CBAC)
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi haen. Mae’n gymhwyster galwedigaethol Lefel 1 a 2; mae Lefel 2 yn gyfwerth a un TGAU.
Graddau posib: Llwyddo; Teilyngdod; Rhagoriaeth
Uned 1: Asesiad Dan Reolaeth
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ASESIAD MEWNOL
Dylunio Peirianyddol
Diben yr uned hon yw i’r dysgwyr ddadansoddi cynhyrchion peirianyddol er mwyn cynnig atebion dylunio i
fodloni gofynion.
UNED 2: ASESIAD MEWNOL
Cynhyrchu Cynhyrchion Peirianyddol
Diben yr uned hon yw i’r dysgwyr ddefnyddio’r sgiliau a feithrinwyd i gynhyrchu cynnyrch peirianyddol.
Bydd iechyd a diogelwch yn hanfodol i basio yr uned hon.
UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 17.05.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1½ awr
Diben yr uned hon yw i’r dysgwyr ddefnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o brosesau peirianyddol a
nodweddion deunyddiau i ddatrys problemau.
Caiff yr uned hon ei hasesu’n allanol. Bydd yr asesiad allanol ar gael ym mis Mehefin bob blwyddyn

Mae’r pwnc yn cael ei asesu ar safon y tasgau a gyflwynir ac arholiad.
PWYSIG: Rhaid cadw at ofynion rheolau Iechyd a Diogelwch drwy gydol y cwrs oherwydd natur y
gwaith sy’n cael ei wneud.
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TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn ddi haen.
Graddau posib: A*; A; B; C; D; E; F; G
Uned 1: Arholiad ysgrifenedig
Uned 2: Asesiad Dan Reolaeth
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
Uned 4: Asesiad Dan Reolaeth

UNED 1: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 10.01.2019

Amser: BORE

Hyd arholiad: 1½ awr
Deall TGCH
Mae’r arholiad how wedi cael ei gwblhau ym mlwyddyn 10. Cyfle i ailsefyll yw’r dyddiad uchod.
Bydd cyfle i ailsefyll yr arholiad 13.05.2019 hefyd os fydd angen

20%

UNED 2: ASESIAD DAN REOLAETH
30%

Datrys problemau gyda TGCH
22.5 awr o waith portffolio i’w gwblhau mewn oriau gwersi.
UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 16.05.2019

Amser: PRYNHAWN
20%

Hyd arholiad: 1½ awr
TGCH mewn sefydliadau
UNED 7: ASESIAD DAN REOLAETH
Datblygu datrysiadau amlgyfrwng gyda TGCH
22.5 awr o waith portffolio i’w gwblhau mewn oriau gwersi.
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30%

SBAENEG
Strwythur y pwnc
Mae’r gymhwyster hon yn cynnwys dwy haen – haen uwch a haen sylfaenol
Graddau posib haen uwch:
A*; A; B; C; D
Graddau posib haen sylfaenol: C; D; E; F; G
Uned 1: Asesiad Diarholiad
Uned 2: Arholiad ysgrifenedig
Uned 3: Arholiad ysgrifenedig
Uned 4: Arholiad ysgrifenedig

UNED 1: ASESIAD DI-ARHOLIAD

Dyddiad: Tymor y Gwanwyn

Tasg Llafar
Hyd: 7–9 munud (Sylfaenol) / 10-12 munud (Uwch)
 Chwarae rôl
 Trafodaeth am lun ar gerdyn
 Sgwrs – Rhan 1 a Rhan 2

UNED 2: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

25%

Dyddiad: 14.05.19

Amser: BORE

Gwrando
Hyd: 35 munud (Sylfaenol) / 45 munud (Uwch)
Tasgau gwrando a deall gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig

UNED 3: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 14.05.19

25%

Amser: BORE

Darllen
Hyd: 1 awr (Sylfaenol) / 1¼ awr (Uwch)
Tasgau darllen gydag ymatebion di-eiriau ac ysgrifenedig, yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Sbaeneg i'r
Gymraeg

UNED 4: ARHOLIAD YSGRIFENEDIG

Dyddiad: 17.05.19

Ysgrifennu
Hyd: 1¼ awr (Sylfaenol) / 1½ awr (Uwch)
Tasgau ysgrifennu yn cynnwys un dasg yn cyfieithu o'r Gymraeg i'r Sbaeneg



Ni chaniateir i ddysgwyr ddefnyddio geiriaduron yn unrhyw ran o'r asesiad.
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25%

Amser: BORE
25%

BAGLORIAETH CYMRU - CENEDLAETHOL
Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster cyffrous i fyfyrwyr yng Nghymru sy’n ychwanegu dimensiwn
newydd gwerthfawr at y pynciau a’r cyrsiau sydd ar gael eisioes i fyfyrwyr 14 i 19 oed.
 Mae’n cyfuno sgiliau datblygiad personol a chymhwysterau sy’n bodoli eisioes megis
TGAU a BTEC er mwyn ffurfio un dyfarniad ehangach sy’n cael ei werthfawrogi gan
gyflogwyr a phrifysgolion.
 Cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru Fagloriaeth Cymru i drawsffurfio dysg pobl
ifanc yng Nghymru. Mae’r profiadau sy’n rhan ohono’n ehangach na’r hyn a geir
mewn rhaglenni dysgu traddodiadol, er mwyn bod yn addas i amrywiol anghenion pobl ifanc.

Mae Bagloriaeth Cymru yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau ynghyd â Chymwysterau Ategol (TGAU Mathemateg – Rhifedd,
Cymraeg neu Saesneg, ac unrhyw ddau gymhwyster arall). Rhaid bodloni gofynion y Dystysgrif Her Sgiliau a'r Cymwysterau
Ategol er mwyn cyflawni Bagloriaeth Cymru yn ei chyfanrwydd.
Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn cynnwys pedair cydran a gaiff eu dilyn gan bob dysgwr:
 Project Unigol – 50%
 Her Menter a Chyflogadwyedd – 20%
 Her Dinasyddiaeth Fyd-eang – 15%
 Her y Gymuned – 15%
Asesir y cydrannau yn fewnol a’u safoni’n allanol.
Bydd ffocws y Dystysgrif Her Sgiliau ar y sgiliau hanfodol a'r sgiliau cyflogadwyedd sydd eu hangen ar bobl ifanc yn eu bywydau
yn y dyfodol a chaiff y sgiliau hyn eu meithrin a'u hasesu drwy Broject Unigol a thair Her. Mae'r saith sgil hanfodol a
chyflogadwyedd fel a ganlyn:
 Llythrennedd
 Rhifedd
 Llythrennedd Ddigidol
 Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 Cynllunio a Threfnu
 Creadigedd ac Arloesi
 Effeithiolrwydd Personol
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DYDDIAD CANLYNIADAU TGAU
Bydd y canlyniadau TGAU ar gael yn yr ysgol i chi eu casglu
Bore Iau 22.08.2019 rhwng 9.00y.b a 12.00y.p
Os na fedrwch eu casglu, gallwch ffonio’r ysgol ar y diwrnod neu
gallwn eu postio atoch, ond i chi roi amlen wedi ei chyfeirio â stamp
arni i Miss Gwennan Roberts.
Bydd y tystysgrifau swyddogol yn cyrraedd yr ysgol ar ddechrau mis
Tachwedd 2019. Bydd rhaid i chi, neu berson cyfrifol, ddod i’r ysgol
i’w casglu.
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