
 



 

Llwybrau Dysgu Blwyddyn 9 
Ar ddechrau blwyddyn 10, bydd disgyblion yn dechrau cyrsiau arholi am ddwy flynedd a fydd yn 

arwain at gymhwysterau lefel genedlaethol ½ TGAU a'r tystysgrifau lefel mynediad. 

Mae'n rhaid i'r holl gyrsiau a gynigir yn y cyfnod hwn gydymffurfio â meini prawf a gytunwyd a 

chymeradwyd gan awdurdod cwricwlwm ac asesu'r ysgol (ACAY). 

Mae dal rhywfaint o ryddid i ddewis cyrsiau astudio. Bydd y pynciau a ddewisir yn bwysig ar gyfer 

datblygiad addysgol pob disgybl unigol. Dylai'r dewisiadau a wneir adlewyrchu diddordeb 

pynciol, yr angen am bwnc ar gyfer llwybrau yn y dyfodol neu hyder y gall y cymhwyster helpu 

dewisiadau yn y dyfodol. 

Bwriad y llyfryn hwn yw rhoi gwybodaeth am y cyrsiau a gynigir yn Ysgol Dyffryn Aman eleni, a 

helpu i’ch cynorthwyo i wneud penderfyniadau addas wrth ddewis llwybr synhwyrol. 

Mae'r cwricwlwm CA4 wedi'i rannu'n 5 Adran: 
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          Beth yw TGAU? 
Cwrs 2 flwyddyn yw TGAU (Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd) sy'n arwain at ddyfarniad ac 
ardystiwyd gan fwrdd arholi, ym mhob achos CBAC (Cyd Bwyllgor Addysg Cymru). 

Yn aml, mae gan gyrsiau 2 haen: 

Uwch - sy'n cyfrif am raddau A * i C 

Sylfaen - sy'n amrywio o C i G. 

Yn achos Mathemateg, mae 3 haen erbyn hyn: 

Uwch 

Canolradd 

Sylfaenol 

Mae rhai cyrsiau TGAU yn cynnwys asesiadau dan reolaeth yn yr ysgol. Gall y rhain fod yn 
gyfwerth i 60% o'r cwrs a tueddir eu defnyddio yn yr arholiadau TGAU mwy 
galwedigaethol/ymarferol. 

 

Beth yw cwrs Lefel 2? 
Mae cyrsiau lefel 2 yn bynciau galwedigaethol sy'n cael eu cynnig drwy amrywiaeth o wahanol 
fyrddau arholi, ac yn y rhan fwyaf o achosion maent yn gyrsiau BTEC. 

Mae'r cyrsiau'n fwy strwythuredig ac yn canolbwyntio ar lwybr mwy penodol. Mae’r cyrsiau 
gyfwerth â TGAU ond gyda graddio gwahanol sef pas, teilyngdod neu ragoriaeth sy’n cyfateb i 
radd C neu uwch. Y prif wahaniaeth o ran y cwrs hwn yw bod canran uwch o'r asesiad yn 
seiliedig ar asesu yn yr ysgol, gan edrych ar waith portffolio neu ymarferion ymarferol. Mae gan y 
cyrsiau hyn lwybrau ardderchog wedi'u sefydlu yn y chweched dosbarth ac mae natur cwrs 
galwedigaethol hefyd yn caniatáu datblygu diddordebau penodol.  

       Cwricwlwm Craidd  
Cwricwlwm gorfodol i bob disgybl yw hwn. Disgwylir i leiafswm o 5 TGAU gael eu cymryd ac y 
bydd y mwyafrif yn ennill gradd C neu uwch. Gall disgyblion sydd a’r modd i gymryd y cyrsiau 
Llenyddiaeth a phynciau gwyddoniaeth ychwanegol gyflawni cyfanswm o hyd at 9 TGAU o'r 
craidd yn unig. Bydd disgwyl i unrhyw fyfyriwr sy'n dymuno dilyn cyrsiau Safon Uwch yn yr ysgol neu 
mewn coleg lleol gyflawni graddau C mewn mathemateg a naill ai Cymraeg iaith gyntaf neu 
Saesneg. Mae tua hanner yr amserlen yn cael ei neilltuo i'r cwricwlwm craidd. 
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Mathemateg 
Mae mathemateg yn rhan hanfodol o fywyd bob dydd. Mae'n bwysig felly cael y sgiliau 
mathemategol sylfaenol er mwyn bod yn aelod defnyddiol o'r gymdeithas. Pwrpas y cwrs 
mathemateg yw datblygu gwybodaeth a sgiliau mathemategol i annog hyder a mwynhad yn y 
pwnc. Bydd hyn yn caniatáu i ddisgyblion gyfathrebu'n glir a chryno gan ddefnyddio iaith a 
nodiant mathemategol. 

Nid yw TGAU mathemateg yn cynnwys gwaith cwrs. 

Mae tair haen; 

Haen uwch - graddau A *-D 

Haen ganolradd - graddau B-E 

Haen sylfaenol - graddau D-G. 

Ar gyfer pob un o'r haenau, mae arholiad di-gyfrifiannell ac arholiad cyfrifiannell. Mae cyfleoedd i 
sefyll yr arholiadau TGAU allanol ym mis Mehefin a mis Tachwedd bob blwyddyn.  Mae cyfle hefyd 
i'r disgyblion mwy abl (MATh) yn y flwyddyn i astudio mathemateg ychwanegol, mae'r gwaith hwn 
yn debyg i fodiwl cyntaf mathemateg Safon Uwch.  Ar gyfer disgyblion eithriadol, rhoddir cyfle i 
sefyll y modiwl cyntaf Mathemateg safon uwch. 

Bydd disgyblion hefyd yn sefyll TGAU Rhifedd. Cymhwyster TGAU ar wahân yw hwn gyda 
chwestiynau mathemategol mewn cyd-destunau "bywyd go iawn". 

Mae’r tair haen yma yn dilyn strwythur mewn mathemateg. Ar gyfer pob un o'r haenau, mae 
arholiad di-gyfrifiannell ac arholiad cyfrifiannell. 

Mae dau gynllun astudio posibl:- 

Bydd y rhai sy'n dewis TGAU yn dilyn cyrsiau CBAC mewn Mathemateg a Rhifedd yn arwain at 
raddau TGAU i'r rhai sydd wedi cyrraedd y safon angenrheidiol. Dylai'r rhai sy'n dilyn y cwrs Lefel 
Mynediad fod yn gymwys i gael ardystiad mewn mathemateg ar lefel pas neu safon teilyngdod. 

Gwyddoniaeth 
Rydym yn byw mewn cymdeithas dechnolegol a gwyddonol gynyddol lle mae dealltwriaeth o 
wyddoniaeth yn bwysig i bawb. Mae gwyddoniaeth yn bwnc gorfodol yng Nghyfnod Allweddol 
4. 

Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael yng Nghyfnod Allweddol 4, ac mae pob un ohonynt yn 
gymwysterau TGAU llawn.  Bydd disgyblion yn cael eu dewsi ar gyfer cyrsiau ar sail eu safonau 
cyrhaeddiad ym mlwyddyn 9. 
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I nifer o ddisgyblion, y cwrs gorau fydd cwrs gwyddoniaeth ddwbl.  Mae'r cwrs hwn yn cynnwys 
asesiad ymarferol o 10% (yn ystod blwyddyn 11) ac mae 90% yn cael ei asesu trwy bapurau theori 
ar ddiwedd blwyddyn 10 ac 11.  Bydd y disgyblion yn astudio Bioleg, Cemeg a Ffiseg gydag 
athrawon arbenigol a dyfernir y cymhwyster hon dwy radd TGAU llawn. 

Dewis arall yw’r cwrs TGAU gwyddoniaeth gymhwysol sydd a mwy o asesu ymarferol -30% o'r dasg 
ymarferol a'r arholiad ymarferol (yn ystod blwyddyn 11) a 70% o bapurau theori ar ddiwedd 
blwyddyn 10 ac 11.  Bydd disgyblion yn astudio'r cwrs hwn mewn setiau Gwyddoniaeth gydag 
athrawon Bioleg, Cemeg a Ffiseg arbenigol.  Mae'r cwrs cymhwysol yn werth un cymhwyster 
TGAU. 

Bydd y disgyblion sy'n cyflawni'r canlyniadau uchaf mewn asesiadau blwyddyn yn cael eu 
cofrestru ar y cwrs gwyddoniaeth driphlyg.  Dyma'r paratoad gorau ar gyfer safon uwch mewn 
gyrfaoedd sy'n seiliedig ar y Gwyddorau.  Bydd y disgyblion yn cael gwersi gwyddoniaeth 
ychwanegol i ddarparu ar gyfer cynnwys ehangach a golygir y gallant ddewis un pwnc opsiwn 
yn llai. Gwobrwyir graddau TGAU ar wahân mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg yn yr opsiwn hwn. 

Cymraeg 
Ceir dwy raglen astudio-Cymraeg a Chymraeg ail iaith. 

Astudir Cymraeg gan y disgyblion hynny y mae'r Gymraeg yn iaith gyntaf iddynt, lle’r Gymraeg yw 
iaith y cartref  neu i ddisgyblion sydd wedi derbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Pwrpas y cwrs Cymraeg yw datblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu. Mae'n anelu at 
ddatblygu llafaredd y disgyblion mewn trafodaethau grŵp a dosbarth. Fe'u cyflwynir i 
ddeunyddiau darllen amrywiol gan awduron o’r gorffennol a rhai cyfoes, ac fe'u hanogir i 
ysgrifennu'n greadigol, yn ffeithiol ac yn feirniadol. 

Bydd lleiafrif o ddisgyblion iaith gyntaf hefyd yn dilyn cwrs llenyddiaeth, ac yn astudio 
barddoniaeth, nofelau a storïau. Mae gwylio cynyrchiadau dramatig, ffilmiau ac ati hefyd yn rhan 
bwysig o'r cwrs hwn. 

Astudir Cymraeg ail iaith gan y disgyblion hynny nad Cymraeg yw iaith yr aelwyd a’r sawl sydd 
heb dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Diben y cwrs Cymraeg ail iaith yw datblygu sgiliau llafar, darllen ac ysgrifennu y disgyblion. Mae'n 
anelu at ddatblygu llafaredd disgyblion yn unigol, ac mewn trafodaethau grŵp a dosbarth.  

Maen nhw'n cael eu cyflwyno i amrywiaeth eang o ddeunyddiau darllen ac yn cael eu hannog i 
ysgrifennu'n greadigol, yn ffeithiol ac yn feirniadol. 
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Saesneg 
Nod y cwrs Saesneg yw sicrhau dealltwriaeth glir o'r hyn sy'n cael ei glywed neu ei ddarllen a 
hyrwyddo mynegiant da wrth siarad ac ysgrifennu. 

Yn CA4 bydd y sgiliau a'r technegau a ddatblygwyd eisoes yn CA3 yn cael eu cyfnerthu a'u 
hymestyn. Y nod yw datblygu cymhwysedd yn gyffredinol wrth ddefnyddio iaith a chyflawni 
graddau TGAU sy'n dangos gwir botensial disgyblion. 

Mae cymhwysedd iaith yn tyfu drwy gyfuniad o ddatblygu sgiliau darllen, ysgrifennu, gwrando a 
siarad a rhaid i bob disgybl gymryd rhan ym mhob un o'r pedwar gweithgaredd os ydynt am 
sicrhau canlyniad da ar ddiwedd cyfnod allweddol 4.  Bydd rhai disgyblion sy'n dilyn y cwrs TGAU 
hefyd yn cael cyfle i astudio llenyddiaeth Saesneg, os dangosant y diddordeb a'r gallu 
angenrheidiol. Mae Saesneg iaith yn ennill 80% o’r graddau drwy arholiad allanol a’r 20% sy'n 
weddill yn cael ei gyflawni trwy gyfrwng asesiad siarad a gwrando.  

Pwysolwyd Llenyddiaeth Saesneg yn 75% o ran arholiad allanol a 25% o'r radd derfynol drwy 
asesiadau dan reolaeth a gwblhawyd yn yr ystafell ddosbarth. 
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Cwricwlwm Statudol 
Mae'r cwricwlwm statudol yn gwricwlwm gorfodol  s’yn cynnwys 3 gwers bob pythefnos mewn 
pynciau megis Tystysgrif sgiliau he Bagloriaeth Cymru, Astudiaethau Crefyddol ac Ymarfer Corff 
(Gêmau) 

Yn y gwersi hyn, bydd disgyblion yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau ehangach a byddant hefyd yn 
ennill dealltwriaeth o bwysigrwydd cyfrannu, cyfathrebu a chyflwyniad. 

 

Astuidaethau Crefyddol Statudol 
Mae astudiaethau crefyddol yn darparu cyfleoedd i ymgeiswyr ddilyn cwrs cydlynol sy'n 
cydbwyso gwybodaeth am gredoau, dysgeidiaethau ac arferion craidd o ddwy grefydd o leiaf, 
gyda dealltwriaeth o sut y gellir eu cymhwyso i themâu athronyddol a moesol. 

Rhan A: dau o gredoau/dysgeidiaethau craidd penodedig a dau arfer penodedig o fewn 
Cristnogaeth ac Iddewiaeth (Bywyd ar ôl marwolaeth, cyfrifoldeb amgylcheddol, ewthanasia, 
ansawdd bywyd, esblygiad, sancteiddrwydd bywyd, erthyliad, enaid). 

Rhan B: dwy thema athronyddol o safbwynt Cristnogaeth ac Iddewiaeth (da/drwg, moesoldeb, 
maddeuant, heddychiaeth, ewyllys rydd, cydwybod, cyfiawnder). Rhaid i bob ymgeisydd ystyried 
credoau nad ydynt yn rhai crefyddol hefyd, fel y rhai a ddelir gan ddyngarwyr ac Anffyddwyr. 

 

Addysg Gorfforol a Gemau Statudol 
Cyfnod allweddol 4 (blwyddyn 10 ac 11)-yn ystod cyfnod allweddol 4, bydd y disgyblion yn 
derbyn gwers awr bob pythefnos. 

Anogir disgyblion i ymrwymo at weithgareddau corfforol er mwyn dilyn ffordd o fyw sy'n iach a 
phleserus. Bydd amrywiaeth o weithgareddau at ddant oedolion ifanc. 

Bydd grwpiau cymysg yn cylchdroi fesul hanner tymor yn cynnwys y modiwlau canlynol: 

BLWYDDYN 10: Badminton, pêl fasged, aerobeg, nofio, hyfforddi codi pwysau, athletau, tenis, 
rownderi, pêl-rwyd, rygbi, ffitrwydd. 

BLWYDDYN 11: dawns, pêl foli, gymnasteg/trampolinio, hoci, pêl-rwyd, rygbi, ffitrwydd. 

Bydd yr ysgol hefyd yn cynnig cyfle ar gyfer cystadleuaeth rhwng ysgolion yn yr holl gemau a’r prif 
weithgareddau gyda hyfforddiant/hyfforddi yn digwydd yn ystod amser cinio/ar ôl ysgol. 
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Profiad Gwaith 
Mae profiad gwaith hefyd yn rhan annatod o'r rhaglen ABCh (addysg bersonol a chymdeithasol) 
a Bagloriaeth Cymru. 

Mae gwersi gyrfaoedd yn gefnogaeth werthfawr wrth ddewis darpar swyddi ac ar gyfer y 
paratoad cyn dechrau'r profiad. 

Cynhelir asesiadau a gwerthusiadau o'r lleoliad gwaith hefyd yn ystod sesiynau ar ôl y profiad I’w 
cynnwys yn ffeil cynnydd y disgyblion. 

 

Astudiaethau Iechyd 
Bydd disgyblion yn derbyn rhaglen o astudiaethau iechyd yn ystod y flwyddyn academaidd a 
bydd nifer o themâu yn cael eu trafod e.e. alcohol, cyffuriau, ysmygu, camddefnyddio 
toddyddion, perthnasau, bod yn rhiant a byw'n annibynnol. Bydd siaradwyr gwadd hefyd yn 
ymweld â'r ysgol i gynnal gweithdai. 

 

Bagloriaeth Cenedlaethol Cymru 
Er mwyn cyflawni Bagloriaeth Cymru rhaid i ddysgwyr gwblhau'r her sgiliau cenedlaethol. 

* TGAU Saesneg iaith neu TGAU Cymraeg Iaith (gradd A *-C) 

* TGAU rhifedd – Rhifedd ar radd A *-C 

* O leiaf tri TGAU arall gradd A *-C, gall dau ohonynt fod yn gymwysterau galwedigaethol 
cyfatebol. 

I gyflawni'r Bagloriaeth Cymru sylfaenol, rhaid i'r dysgwyr gyflawni naill ai'r dystysgrif her sgiliau 
cenedlaethol neu sylfaenol ynghyd â'r cymwysterau ategol canlynol: 

* TGAU Saesneg iaith neu TGAU Cymraeg iaith gyntaf gradd A *-G 

* TGAU rhifedd – Rhifedd ar radd A *-G 

* O leiaf tri TGAU arall gradd A *-G, gall dau ohonynt fod yn gymwysterau cyfwerth. 

Amserlenwyd y Fagloriaeth Cymru am hyd at 2 awr bob pythefnos ynghyd â heriau penodol a 
gwblheir yn ystod wythnosau sgiliau drwy gydol y cwrs TGAU ar draws y ddwy flynedd. Mae 
Bagloriaeth Cymru ei hun yn cael ei hystyried yn gymhwyster hanfodol ar gyfer symud ymlaen i 
lefel uwch yn yr ysgol neu'r coleg. Yn ogystal, mae'r her sgiliau, os caiff ei chyflawni'n llwyddiannus 
yn cyfrif fel TGAU ychwanegol. 
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Her sgiliau  Cymalau’r 
dystysgrif 

Asesiad 
Mewnol 

Asesu 
Allanol 

Prosiect 
Unigol  - 

50% 
  

  

* cynllunio a 
threfnu 
* Meddwl 
dadansoddol/ 
Datrys 
problemau 
* Llythrennedd 
digidol 

√  √ 

Her 
Menterga

rwch a 
chyflogad
wyedd - 

20% 

* Creadigrwydd/ 
Arloesoedd 
* Effeitholrwydd 
personol 
* Llythrennedd 
digidol 

√ 

 

√ 

  

Her 
Dinasyddi
aeth byd 

eang - 
15% 

* Meddwl 
dadansoddol a 
datrys 
problemau 
* Creadigrwydd/ 
Arloesedd 

√ 

  

√ 

Her 
Gymuned

ol- 15%  

* Trefnu a 
chynllunio 
* Effeithiolrwydd 
personol 

√  √ 
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Tystysgrif Her Sgiliau 

Bwrdd Arholi: CBAC 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei Ddysgu 

Mae tystysgrif her sgiliau Bagloriaeth Cymru yn gwrs gorfodol i bob dysgwr yng 
nghyfnod allweddol 4 sy'n seiliedig ar gyfres o heriau a gynlluniwyd i ddatblygu 
sgiliau personol a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer astudio pellach a’r byd gwaith. 

 
Mae'r heriau y bydd dysgwyr yn eu hwynebu, yn cynnwys Her dinasyddiaeth 
fyd-eang a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddeall mwy am faterion pwysig y byd (megis 
newid yn yr hinsawdd, Cynaliadwyedd a thlodi plant) a'r hyn y gallant wneud i godi 
ymwybyddiaeth o'r materion hyn. Bydd cyfle hefyd i ddysgwyr ddatblygu eu sgiliau 
busnes a menter drwy edrych ar syniadau arloesol i ddatblygu Bae Abertawe a 
dysgu beth sydd angen ei wneud i farchnata’r syniadau. 

 
Un o elfennau allweddol y dystysgrif her sgiliau yw'r prosiect unigol lle bydd pob 
dysgwr yn dewis pwnc i ymchwilio a chynhyrchu prosiect ysgrifenedig a fydd yn 
galluogi disgyblion i ddatblygu sgiliau cyfeiriadu, ymchwilio a dadansoddi 
beirniadol. 

 
Mae'r dystysgrif her sgiliau yn seiliedig ar waith annibynnol a bydd caffael sgiliau 
megis mentergarwch, meddwl yn feirniadol, hunanadfyfyrio a datblygu dysgu 
annibynnol, creadigol, sy'n hanfodol i'r cwricwlwm newydd, yn rhan annatod o’r 
Fagloriaeth. 

 

Sut fydda i’n cael fy asesu? 

Nid oes arholiadau sy'n golygu bod100% yn seiliedig ar heriau rheoledig 
a'r prosiect unigol (gwaith cwrs). 

Disgwylir cryn dipyn o waith annibynnol a bydd gan ddysgwyr derfynau 
amser y bydd angen iddynt lynu wrthynt. 

Bydd Heriau yn cael eu cynnal mewn wythnosau her a bydd dysgwyr yn 
cael gwersi i ddysgu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i gwblhau'r project 
unigol. 
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Llwybr Dilyniant: 
Mae'r sgiliau y bydd dysgwyr yn eu datblygu fel rhan o'r dystysgrif her sgiliau yn rhai 
sy'n cael ddisgwyliedig gan gyflogwyr a rhai sy’n hanfodol i astudio yn y dyfodol 
mewn addysg uwch a phellach yn ogystal â pharatoi dysgwyr ar gyfer dysgu 
gydol oes: 

● Y gallu i ymchwilio i ddata eilradd a chynradd mewn modd diogel ac i 
ddadansoddi deunydd hanfodol yr ymchwilir iddo; 

● Sgiliau menter a chyflogadwyedd gan gynnwys strategaeth fusnes, marchnata, 
sgiliau gyrfaoedd a chyfweliadau; 

● Deall ein lle yn y byd a’r gallu i drafod pwnc o wahanol safbwyntiau; 

● Y gallu i ddarllen, cymhathu a dadansoddi ystod eang o ddeunydd ffynhonnell; 

● Gwaith annibynnol sy'n gofyn am flaenoriaethu ac aeddfedrwydd er mwyn 
cyrraedd terfynau amser;  

● Y defnydd o ystadegau, sgiliau rhif, dehongli data; 

Bydd y sgiliau a ddatblygir yn paratoi dysgwyr ar gyfer nifer sylweddol o lwybrau 
gyrfa, gan gynnwys: 

● Rhedeg busnes a pherchnogaeth 

● Gyrfaoedd proffesiynol fel meddygaeth, y gyfraith, addysgu a Throsedd. 

● Rolau gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys yr heddlu, gwaith cymdeithasol, 
iechyd a gwaith cymdeithasol. 

Sut alla i ddarganfod mwy am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mae CBAC wedi cynhyrchu llawlyfr defnyddiol i fyfyrwyr sydd ar gael yn 

 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/welsh-baccalaureate/welsh-bacc-from-201
5/ks4-national-foundation/National+Foundation+Student+Handbook.pdf 

I drafod y cymhwyster ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â Mr Steve Hagget, 
cydlynydd Bagloriaeth Cymru. 
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Dewisiadau Agored 
Gall y disgyblion ddewis 3 phwnc ychwanegol – un o bob un o'r tri grŵp opsiwn. 

Mae'r pynciau wedi cael eu categoreiddio'n dri llwybr: 

Llwybr melyn-pynciau TGAU traddodiadol sy'n cael eu hasesu trwy arholiad ar ddiwedd 

Blwyddyn 11. 

Llwybr gwyrdd-sy'n bynciau TGAU ag asesir hyd at 60% o asesiad dan reolaeth yn yr ysgol. Bydd y 
40% sy'n weddill yn cael ei archwilio ar ddiwedd blwyddyn 10/11. 

Llwybr glas-pynciau galwedigaethol lle mae'r rhan fwyaf o'r cwrs yn cael ei asesu drwy asesiad 
mewnol. Cymwysterau lefel 2 yw'r rhain sy'n gyfwerth â TGAU. 

Rhaid i ddisgyblion ddewis un pwnc sydd naill yn gyrsiau llwybr melyn neu'r llwybr gwyrdd TGAU. O 
dan amgylchiadau penodol byddwn yn caniatáu i unigolion ddilyn tri opsiwn yn y llwybr glas. 

Y Cyngor yw y byddai'r disgyblion hynny sy'n dewis y llwybr melyn wedi trafod eu penderfyniad 
gyda'r athro dyniaethau/ieithoedd modern. 

Dylid dewis cyrsiau yn seiliedig ar dri maen prawf: 

A oes gennych ddiddordeb yn y pwnc? 

A fydd o werth mewn gyrfa neu lwybr addysgol yn y dyfodol? 

Pa radd realistig sy'n debygol o gael ei gyflawni yn y y pwnc? 

Yn gyffredinol, dylai disgyblion ddewis dau bwnc lle maen nhw'n hyderus y byddan nhw'n ennill 
gradd TGAU  sy’n C neu'n uwch neu radd basio ar gwrs galwedigaethol. Ni ddylent ddewis mwy 
na dau bwnc galwedigaethol, oni bai eu bod yn cael eu cynghori fel arall. 

Diben y pynciau sy'n cael eu cynnig yn yr opsiynau yw ehangu dealltwriaeth a gwybodaeth 
disgyblion a'u helpu i ddiffinio llwybrau yn y dyfodol. 
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Pwnc:   Art & Design / Photography  QAN code: 601/8251/9 

Bwrdd arholi : CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Meithrin creadigrwydd, dychymyg a meddwl y tu 
allan i'r bocs. 

Annog annibyniaeth a dyfeisgarwch. 

Rheoli amser. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Uned 1: portffolio 60% o'r cymhwyster: 120 marc 

Uned 2: aseiniad wedi'i osod yn allanol 40% o'r cymhwyster: 80 
marc-Mae'r aseiniad a osodir yn allanol yn cynnwys dwy ran: 

Rhan 1: cyfnod astudio paratoadol (12 wythnos) 

Rhan 2:  10 awr o waith ffocws parhaus. 

Llwybr dilyniant: 

Safon uwch celf/ffotograffiaeth yn y chweched dosbarth. 

Mae swyddi sy'n gysylltiedig â chelf yn cynnwys: 

Athro – cynradd/uwchradd 

Cyfarwyddwr Creadigol cylchgrawn 

Arlunydd – arlunydd, cerflunydd 

Ffotograffydd 
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● Dylunydd graffig 

● Therapydd celf 

● Cyfarwyddwr celf 

● Asiant celf/rheolwr 
busnes 

● Artist masnachol 

● Animeiddiwr 

 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mrs. C Jones (Pennaeth yr adran), Mr M O'sullivan, Mr. S Ebsworth, Mrs. O Madge 
(athrawon celf) 
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Pwnc:   Busnes  QAN code: C00/1155/5 

Bwrdd arholi : CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae busnes yn help i ddatblygu llawer o sgiliau pwysig megis rhifedd, llythrennedd, TGCh, 
datrys problemau, casglu gwybodaeth, yn ogystal â sgiliau dadansoddol, gwerthusol a 
chymdeithasol. 

Mae busnes yn llawer mwy na dim ond gwahanol rannau o’r cwrs. Mae pob person ifanc yn 
rhanddeiliaid yn y gymdeithas ac wrth i bob unigolyn ymuno â'r byd gwaith, parhau ii addysg 
bellach neu hyd yn oed dewis rhedeg busnes ei hun, bydd pawb yn ymgymryd â'u rôl yn y 
gymuned fyd-eang. Bydd gan bawb yr hawl i bleidleisio o fewn ychydig flynyddoedd. Mae 
materion cymdeithasol ac amgylcheddol yn effeithio arnynt eisoes sef sut y mae darpariaeth y 
Llywodraeth o wasanaethau. Felly, wrth ddelio â'r materion hyn, mae busnes yn gwrs hynod 
bwysig, perthnasol a defnyddiol i bobl ifanc. 

Cyflwynir y cynnwys mewn chwe maes pwnc clir a phenodol: 

● Gweithgaredd busnes 

● Dylanwadau ar fusnes 

● Gweithrediadau busnes 

● Cyllid 

● Marchnata 

● Adnoddau dynol 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

100% arholiad; Dim gwaith cwrs. 

Papur 1: byd busnes 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr-62.5% o'r cymhwyster; 100 Marc 

[Cymysgedd o gwestiynau ateb byr a strwythuredig yn seiliedig ar ddeunydd ysgogi o 

holl gynnwys y fanyleb] 

Papur 2: canfyddiadau busnes 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud-37.5% o'r cymhwyster; 60 Marc 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 



 

[Cwestiynau ymateb i ddata o holl gynnwys y fanyleb] 

Llwybr dilyniant: 

Mae'r fanyleb hon yn adeiladu ar gynnwys pwnc a addysgir fel arfer yng nghyfnod allweddol 3 
acmae'n darparu sylfaen addas ar gyfer astudio busnes naill ai ar gyfer lefel 3 neu Safon Uwch 
BTEC. Yn ogystal, mae'r fanyleb yn darparu cwrs astudio cydlynol, boddhaol a gwerthfawr ar 
gyfer dysgwyr nad ydynt yn symud ymlaen i astudio ymhellach yn y pwnc hwn. 

Gyrfaoedd sy'n defnyddio astudiaethau busnes: 

Prynwr cyfryngau hysbysebu, aromatherapydd, gweinyddwr y celfyddydau, pobydd, rheolwr 
banc, cynghorydd gwasanaeth cwsmeriaid bancio, barbwr, therapydd harddwch, cynghorydd 
busnes, rheolwr prosiect busnes ac ariannol, technegydd cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur, 
swyddog marchnata digidol, hyfforddwr gyrru,gweinyddwr addysg, gwerthwr tai, cynllunydd 
digwyddiadau, perchennog masnachfraint, meddyg teulu,rheolwr adnoddau dynol, 
hypnotherapydd, rheolwr logisteg, rheolwr manwerthu, siopwr personol,prawf-ddarllenydd 
swyddog cysylltiadau cyhoeddus, prynwr manwerthu, gwerthwr Cynorthwyol, athro ysgol, 
arolygydd treth, cynhyrchydd teledu/ffilm, cynhyrchydd theatrig, cynllunydd priodasau 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

https://www.wjec.co.uk/qualifications/business/r-business-gcse-2017/ 

https://www.ucas.com/job-subjects/business-studies 

Gweler Mrs Ffion M Davies ystafell 413 am fwy o wybodaeth. 
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Pwnc:  Drama  QAN code: C00/0791/5 

Bwrdd arholi: CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae cwrs drama CBAC yn gwrs cyffrous, ysbrydoledig ac ymarferol. Mae'n gwrs sy'n 
hyrwyddo cyfranogiad fel perfformiwr a dylunydd. Yn ogystal, mae'n rhoi cyfleoedd i chi 
fynychu perfformiadau theatr byw a datblygu sgiliau fel aelod gwybodus a meddylgar o'r 
gynulleidfa. Drwy astudio'r pwnc hwn, cewch gyfle i ddatblygu eich sgiliau dramatig drwy 
greu, perfformio a gwerthuso. Yn ogystal, mae'r cwrs yn cynnig y cyfle i chi ddatblygu 
hunanhyder a sgiliau ieithyddol. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Uned 1-theatr wedi'i dyfeisio (40%) 

Mae'r uned hon yn rhoi'r cyfle i chi greu a pherfformio darn o theatr wedi'i dyfeisio, wedi'i 
gysylltu â genre neu ymarferwr theatr. Bydd y perfformiad hefyd yn seiliedig ar un o'r 
themâu a ddarperir gan CBAC. Byddwch yn gweithio mewn grwpiau o rhwng dau a 
phump o actorion. Yn ystod y broses ddyfeisio, bydd disgwyl i chi gynhyrchu portffolio o 
dystiolaeth ategol sy’n dangos ymchwil, creu a datblygu eich syniadau. Yn dilyn y 
perfformiad terfynol, byddwch yn ysgrifennu gwerthusiad o dan amodau dan 
oruchwyliaeth. Bydd gennych 1 awr 30 munud i gwblhau'r gwerthusiad, ac o bosib 
defnydd o nodiadau pwyntiau bwled. Caiff yr uned hon ei hasesu yn ystod tymor yr 
Hydref ym mlwyddyn 11, a bydd yn cael ei marcio'n fewnol a'i safoni'n allanol. 

Uned 2-perfformio drama (20%) 

Byddwch yn cael eich asesu ar eich actio mewn golygfa o ddrama gyhoeddedig, mewn 
grwpiau o rhwng 2-4 o ddisgyblion. Tra byddwch yn paratoi ar gyfer yr uned hon, 
byddwch yn cael y cyfle i gael dealltwriaeth ddyfnach o sut i ddehongli testun ar gyfer 
perfformiad ac i wireddu bwriadau artistig. Cynhelir yr arholiad yn ystod tymor y gwanwyn 
ym mlwyddyn 11, a bydd yn cael ei farcio gan arholwr allanol. 

Uned 3-dehongli theatr (40%) Yn ystod y cwrs, byddwch yn astudio un ddrama osod o'r 
enw ' dau wyneb ' gan Manon Stefan Ros. Bydd adran A o'r papur arholiad yn gofyn i chi 
ddadansoddi'r ddrama o safbwynt actor, Cyfarwyddwr a dylunydd set. Bydd adran B yn 
gofyn i chi ysgrifennu adolygiad theatr o un cynhyrchiad Theatr byw a welwyd yn ystod y 
cwrs. Byddwch yn sefyll y papur ysgrifenedig ym mis Mai/Mehefin Blwyddyn 11. 

Llwybr dilyniant: 
● Actor 
● Cyfarwyddwr Theatr 
● Athro 
● Gyrfa yn y cyfryngau 
● Cysylltiadau cyhoeddus 
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Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

https://www.wjec.co.uk/qualifications/drama/r-drama-gcse-from-2016/gcse-drama-spec-from
-2016-e.pdf 
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Pwnc:   Peirianneg -  

NVQ in Performing Engineering Operations Level 2.  

QAN code: Level 1 600/8229/X 

         Level 2 600/8264/1 

Bwrdd Arholi: EAL  

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Er mwyn ymgymryd â'r cymhwyster NVQ lefel 2 da byddai gweld ddarpar ymgeisydd yn 
dangos  diddordeb mewn peirianneg ac yn mwynhau tasgau peirianneg ymarferol. 

Mae'r cwrs ar y cyfan yn seiliedig ar weithgareddau gwaith metel a disgwylir i'r ymgeiswyr 
gynhyrchu nifer o wahanol ddarnau o offer metel ac arteffactau o safonl i dderbyn y 
cymhwyster NVQ. Mae'r dulliau o gynhyrchu yn gwahaniaethu rhwng tasgau ac mae 
angen sgiliau penodol ar yr ymgeisydd caiff eu dysgu ar y cwrs. 

Gofynnwn i ymgeiswyr ddangos presenoldeb da gan fod y cwrs yn seiliedig ar weithdai a 
bydd presenoldeb gwael yn golygu nad oes digon o waith yn cael ei gynhyrchu i 
gyflawni gofynion y cwrs. Os bydd yr ymgeisydd yn cael trafferth i weithio'n annibynnol 
neu i'r safon ofynnol yn ystod y cwrs, caiff ei gofrestru ar gyfer cymhwyster NVQ lefel 1 tan 
fod modd cyrraedd lefel 2. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Caiff yr ymgeisydd ei asesu'n barhaus wrth iddo gyflawni'r elfennau ymarferol ac felly, nid 
oes gofyniad i sefyll arholiad terfynol, er bod disgwyl iddynt gwblhau gwybodaeth 
portffolio sy'n cynnwys sut mae'r ymgeisydd yn cynllunio ac yn gweithredu dasg dan 
orylygiaeth. Defnyddir hyn fel tystiolaeth ychwanegol i brofi eu bod wedi caffael y lefel 
briodol o sgiliau a gwybodaeth i ennill y cymhwyster. 

Llwybr dilyniant: 

Bydd disgwyl i’r disgyblion sy'n pasio'r cwrs symud ymlaen i'r cwrs lefel 3 yn y chweched 
dosbarth neu wneud cais am brentisiaethau perthnasol yn yr un maes. Mae'r cymhwyster 
yn fuddiol ar gyfer cyrsiau coleg ymarferol gan fod y cwrs yn rhoi sgiliau y gellir eu 
cymhwyso mewn gwahanol feysydd i'r disgybl. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Am fwy o wybodaeth, siaradwch â Mr Mark Thomas ar gael yn ystafell 707 

 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 

https://eal.org.uk/record/2492-performing-engineering-operations-nvq-qcf


 
 

Pwnc:   Dylunio Cynnyrch   

GCSE Online Specification 

QAN code: C00/1166/7 

Bwrdd Arholi: CBAC  

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Bydd TGAU dylunio a thechnoleg yn paratoi myfyrwyr i gymryd rhan yn hyderus ac yn 
llwyddiannus mewn byd mwyfwy technolegol. 
Bydd myfyrwyr yn meithrin ymwybyddiaeth ac yn 
dysgu o ddylanwadau ehangach ar ddylunio a 
thechnoleg gan gynnwys ffactorau hanesyddol, 
cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac 
economaidd. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i 
weithio'n greadigol wrth ddylunio gan wneud a 
chymhwyso darnau drwy arbenigedd technegol 
ac ymarferol. 

Mae y cwrs TGAU yn caniatáu i fyfyrwyr astudio 
sgiliau technegol craidd a dylunio a gwneud gan 
gynnwys ystod eang o brosesau dylunio a defnydd 
o dechnegau deunyddiau ac offer. 

 Byddant hefyd yn cael y cyfle i astudio egwyddorion technegol arbenigol yn fanylach. 

Ym mlwyddyn 10, byddwch yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau dylunio a gwneud 
drwy gwblhau llawer o brosiectau bach yn seiliedig ar broblemau dylunio go iawn. 
Byddwch yn dysgu ac yn datblygu sgiliau ar raglenni cyfrifiadurol safonol diwydiant 
proffesiynol fel Autodesk Inventor, Adobe Creative suitea Techsoft dylunio 2D. Byddwch 
yn dysgu sut i ddefnyddio offer arbenigol fel y torrwr laser, argraffydd 3D, argraffydd 
baner, peiriant creu gwactod, peiriant melino a Gwasg gwres tra’n gweithio yn y 
gweithdai. 

Ym mlwyddyn 11, byddwch chi'n cael brîff dylunio neu broblem i'w datrys mewn tasg 
dylunio, gwneud a gwerthuso. 35 awr (yr asesiad di-arholiad) sy'n 50% o'r cymhwyster.  

Bydd gennych un wers o theori bob 

pythefnos, dwy wers baratoi i gasglu data/ymchwil ar 
gyfer eich prosiect a dwy wers lle byddwch yn cwblhau 
tudalennau o'ch asesiad di-arholiad. 

Dyma’r Sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn datblygu 
drwy astudio pynciau technoleg dylunio:defnyddio 
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blaengaredd, bod yn drefnus, cyfathrebu da, bod yn arloesol, gwaith tîm da a bod yn 
ddadansoddol. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

DEALLTWRIAETH O WYBODAETH 

Uned 1: Dylunio a thechnoleg yn yr unfed ganrif 
ar hugain 

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 

50% o'r cymhwyster 

Sgiliau 

Uned 2: Dylunio a gwneud tasg 

Asesiad heblaw arholiad: tua. 
35 awr 

50% o'r cymhwyster 

 

Llwybr dilyniant: 

Os ydych chi'n ystyried gyrfa mewn unrhyw un o'r canlynol: peirianneg, gweithgynhyrchu, 
adeiladu, dylunio, arlwyo, lletygarwch, electroneg, roboteg, dietegydd, maeth, iechyd, 
addysg, niwmatig, hydrolig, amgylcheddol, pensaernïaeth (ymysg eraill) dylech ystyried 
astudio dylunio a thechnoleg fel pwnc sy’n addas ar gyfer opsiynau safon uwch. 

Ym Mlwyddyn 12 gallwch ddewis cynllun cynnyrch safon uwch sef cwrs dwy flynedd; Mae 
hyn yn debyg I TGAU ond ar lefel uwch sy’n ymdrin â phynciau'n fanylach. 

Os ydych chi eisiau dilyn gyrfa mewn dylunio cynnyrch ar ôl safon uwch, y llwybr mwyaf 
priodol yw'r Brifysgol i astudio naill ai cwrs BA (Anrh) dylunio cynnyrch sef ochr greadigol 
dylunio cynnyrch; neu BSc (Anrh) dylunio cynnyrch sef ochr dechnegol dylunio cynnyrch. 
Mae cyrsiau eraill ar gael, megis dylunio trafnidiaeth, dylunio dodrefn, peirianneg dylunio 
cynnyrch, dylunio cynnyrch ac arloesi. Mae rhai o’n  disgyblion sydd wedi astudio'r safon 
uwch ac wedi mynd ymlaen at gyrsiau pensaernïaeth, peirianneg a CAD. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Am fwy o wybodaeth, siaradwch â Mr Damian Jones ar gael yn ystafell 711 

https://www.data.org.uk/for-education/secondary/options-2020/ 
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Pwnc: Ffasiwn-Tecstiliau  

 GCSE Online Specification 

QAN code: C00/1166/7 

Exam Board: WJEC  

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cwrs hwn yn addas os oes gennych ddiddordeb mewn dylunio, arbrofi gyda 
syniadau dylunio a bod gennych ddiddordeb mewn ffasiwn, tecstilau, defnydd ac 
addurno. Mae brwdfrydedd, bod yn agored i syniadau newydd a pharodrwydd i ddysgu 
yn hanfodol i lwyddiant yn y pwnc hwn. Er y gall talent Celf fod yn ddefnyddiol, nid yw'n 
gwbl angenrheidiol gan fod modd ennill graddau uchel heb allu dynnu llun.  

Bydd technoleg dylunio yn eich paratoi i gyfranogi'n hyderus ac yn llwyddiannus yn ein 
byd cynyddol dechnolegol. Byddwch yn ennyn ymwybyddiaeth ac yn dysgu oddi wrth y 
dylanwadau ehangach ar dechnoleg dylunio, gan gynnwys ffactorau hanesyddol, 
cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Byddwch yn mynd i weithio'n 
greadigol wrth ddylunio a gwneud a chymhwyso sgiliau technegol ac ymarferol. 
Byddwch yn dysgu am egwyddorion technegol craidd a dylunio a gwneud, gan gynnwys 
amrywiaeth eang o brosesau dylunio, technegau materol ac offer. Yna byddwch yn 
astudio egwyddorion arbenigol mewn tecstilau yn fanylach. Mae'r cwrs cyffrous ac 
ymarferol hwn yn rhoi cyfle i ddylunio a chreu cynnyrch arloesol ym maes dylunio ffasiwn. 
Mae'n eich galluogi i brofi ystod ehangach o dechnegau tecstilau wrth gynhyrchu dillad, 
dodrefn, eitemau addurniadol ac ategolion. Bydd y cwrs hefyd yn ystyried materion sy'n 
ymwneud â'r amgylchedd, agweddau moesol a chymdeithasol ar ffasiwn.  

Ym mlwyddyn 10 byddwch yn raddol yn adeiladu ar eich sgiliau ymarferol a dylunio drwy 
wneud cyfres o brosiectau bach. Byddwch yn dysgu sut mae dillad yn cael eu gwneud a 
dulliau creu, ffactorau pwysig wrth ddewis deunyddiau a chydrannau a'r technegau a 
ddefnyddir i ychwanegu lliw, patrwm ac addurniadau i ddefnydd. 

Bydd hyder yn cael ei fagu wrth ddefnyddio peiriannau gwnïo a byddwch yn dysgu sut 
mae TGCh a CAD/CAM yn cael ei ddefnyddio i adlewyrchu ymarfer diwydiannol. Cewch 
eich dysgu am effaith y diwydiant tecstiliau ar yr Amgylchedd a sut mae dillad yn cael eu 
cynhyrchu yn fyd-eang. 

Ym mlwyddyn 11, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau pwnc i ddylunio a gwneud 
eitemau ffasiwn o'ch dewis fel rhan o'ch prosiect gwaith cwrs. Dyma'ch cyfle i ddangos 
eich creadigrwydd a'ch dawn artistig tra'n gwneud cynnyrch o safon uchel wedi'i anelu 
at eich marchnad darged. 
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Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Ceir asesiad di-arholiad (NEA-tua 35 awr) sef un prosiect sy'n llunio 50% o'r radd derfynol. 
Bydd yn brosiect sylweddol sy'n cwmpasu'r pedwar maen prawf asesu allweddol. 

Bydd arholiad ysgrifenedig 2 awr ar ddiwedd blwyddyn 11 gwerth 50% o'r marc terfynol. 
Mae'r asesiad o'r prosiect hwn yn werth 50% o'r TGAU. 

Llwybr dilyniant: 

Gall y cwrs hwn arwain at yrfaoedd ym maes dylunio ffasiwn, manwerthu, 
newyddiaduraeth, hysbysebu a phrynu, gwisgoedd theatr a dylunio mewnol. Mae hefyd 
yn cefnogi gyrfaoedd sydd yn gofyn am fân sgilia llaw gan gynnwys deintyddiaeth a 
meddygaeth.  

Mae'r diwydiant ffasiwn yn enfawr: Mae'n cyfrannu tua £ 32bn i economi'r DU ac yn 
cefnogi tua 797,000 o swyddi. 

Mae creu gyrfa ym maes ffasiwn a thecstilau yn anodd, ond mae dewisiadau ar gael. 
Gallech chi fod yn ddylunydd ar gyfer dillad dynion neu fenywod, steilydd, darlunydd, 
dylunydd, newyddiadurwr neu athro. Mae llawer o raddedigion yn gweithio yn y 
diwydiant ffasiwn adwerthu, fel prynwyr, marchnatwyr neu reolwyr. Mae gan rai yrfaoedd 
portffolio, sy'n gweithio i amrywiaeth o gleientiaid. Mae sefydlu label ffasiwn hefyd yn 
opsiwn. 

Mae rhai graddedigion tecstilau'n gweithio fel technolegwyr tecstilau (tecstilau sy'n rheoli 
ansawdd), dylunwyr tecstilau neu ddylunwyr cynorthwyol. Efallai y byddant yn arbenigo 
mewn gwaith rhagfynegi lliw a defnydd. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Am fwy o wybodaeth, siaradwch â Mr Damian Jones ar gael yn ystafell 711 
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Subject:  Pwnc: Astudiaethau ariannol 

Tystysgrif lefel 2 LIBF mewn addysg ariannol (CeFE)   

QAN code:  

Bwrdd arholi: Sefydliad Bancio Llundain (LIBF) 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r dystysgrif lefel 2 mewn addysg ariannol (CeFE) wedi'i chynllunio'n bennaf ar gyfer 
myfyrwyr 14 – 16 oed ac mae'n rhoi cyflwyniad i, a pharatoi ar gyfer astudiaeth bellach 
drwy ddatblygu dealltwriaeth o'r economi, sgiliau rheoli ariannol, cyflogadwyedd a 
Menter. Mae CeFE yn cyflwyno'r myfyriwr i effaith cyllid ar yr economi ac yn eu hannog i 
ystyried sut y gall hyn effeithio ar fusnes a'r unigolyn.  Gall y cwrs ddatblygu gwybodaeth a 
sgiliau cymhwysol a throsglwyddadwy sy’n sylfaen ar gyfer astudiaeth bellach mewn 
meysydd sy'n gysylltiedig â busnes a chyllid, yn ogystal ag ystod eang o feysydd eraill sy'n 
cael eu crynhoi mewn rhaglenni astudio sy'n ymwneud â menter gymdeithasol a 
datblygiad proffesiynol galwedigaethol (e.e. trin gwallt hunangyflogedig, gyrwyr tacsi, 
Gweithwyr garddio). 

Mae'r cynnwys a'r sgiliau a ddatblygir ar y cwrs yn cefnogi rhaglen astudio eang yng 
nghyfnod allweddol 4, yn arbennig gan ategu TGAU mewn mathemateg, dinasyddiaeth 
ac astudiaethau busnes. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Gellir asesu Uned 1 ac Uned 2 naill ai drwy arholiad ar bapur neu drwy'r system profi 
electronig e-brawf LIBF. 

Asesir unedau 1 a 2 gan un prawf 45 munud sy'n cynnwys 35 o gwestiynau am: 

Uned 1:20 o gwestiynau amlddewis a phum set o ddeunydd ysgogi gyda thri chwestiwn 
cysylltiedig. 

Uned 2:15 cwestiynau amlddewis annibynnol a phum set o ddeunydd ysgogi gyda 
phedwar cwestiwn cysylltiedig. 

Uned 3: asesir gan astudiaeth achos di weld sy'n gofyn am ymatebion ysgrifenedig. Mae'r 
gydran hon o'r arholiad i'w chwblhau mewn 1 awr. 

Llwybr dilyniant: 

Ar ôl cwblhau'r CeFE gall myfyrwyr fynd ymlaen i astudio'r dystysgrif lefel 3 LIBF mewn 
astudiaethau ariannol (CeFS) neu Ddiploma Lefel 3 LIBF mewn astudiaethau ariannol 
(DipFS).  

 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 



 

Mae CeFS yn gallu annog myfyrwyr i ddilyn  ffordd cyfrifol o fyw ac i fod yn fenthycwyr 
cyfrifol yn cynilo'n synhwyrol ac sy'n gwerthfawrogi'r angen am gynllunio ariannol drwy 
gydol eu bywydau. Mae DipFS yn fodd i ysbrydoli myfyrwyr i ddatblygu gyrfa o fewn y 
farchnad gwasanaethau ariannol. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

https://www.libf.ac.uk/study/financial-capability/qualifications/certificate-in-financial-education-(
cefe) 

Am fwy o wybodaeth gwelwch Mrs Ffion M Davies ystafell 413 
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Subject:   Ffrangeg ac Almaeneg  QAN code: Ffraneg C00/0792/5 

                 Almaeneg C00/0796/7 

Bwrdd Arholi: CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Fel dinasyddion y gymuned Ewropeaidd, dylai pob disgybl ystyried o ddifrif barhau ag 
iaith dramor fodern hyd at lefel TGAU. Mae iaith dramor yn sgil addas ar gyfer ystod eang 
o gyrsiau prifysgol, o beirianneg i'r gyfraith ac ar gyfer llawer o gymwysterau busnes a 
thwristiaeth. 

Bydd cynnwys y cwrs yn cwmpasu tair thema yn fras: 

● Hunaniaeth a diwylliant 
● Cymru a'r byd 
● Astudiaethau cyfredol a chyflogaeth yn y dyfodol 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Drwy gydol y cwrs dwy flynedd, rydym yn canolbwyntio ar y pedair sgil, sef gwrando, 
siarad, darllen ac ysgrifennu. Mae pob un o'r pedwar sgil wedi'u pwysoli'n gyfartal sef 25% 
yr un o'r marc TGAU terfynol. Cynhelir yr arholiadau ym mhob un o'r pedwar sgil ar 
ddiwedd y cwrs dwy flynedd. 

Llwybr Dilyniant: 

Gellir astudio Ffrangeg ac Almaeneg Lefel A yn YDA 

Llwybr dilyniant: 

Gellir astudio Ffrangeg ac Almaeneg hyd at lefel A yn YDA 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mae pob aelod o staff yn yr adran ITM yn athrawon TGAU profiadol ac felly mae croeso i 
chi siarad ag unrhyw un o'n hathrawon Ffrangeg neu Almaeneg. 

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y cwrs, mae modd edrych ar: 

Ffrangeg: 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/french/r-french-gcse-from-2016/wjec-gcse-french-spec-from-2016-e.
pdf 
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Almaeneg: 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/german/r-german-gcse-from-2016/wjec-gcse-german-spec-from-201
6-e.pdf 
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Subject:  Bwyd a Maeth  QAN code: C00/0779/4 

Bwrdd Arholi: CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cwrs TGAU Bwyd a maeth yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr I 
ddatblygu’r ddealltwriaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i goginio a 
chymhwyso egwyddorion gwyddor bwyd, maethlon a bwyta'n iach. Mae'n 
annog dysgwyr i goginio ac i wneud penderfyniadau gwybodus am fwyd a 
maeth sy’n caniatáu iddyn nhw gaffael gwybodaeth er mwyn gallu bwydo 
eu hunain ac eraill yn fforddiadwy a maethlon- nawr ac yn hwyrach mewn 
bywyd. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Mae TGAU Bwyd a maeth yn gwrs lle mae'n rhaid cymryd pob asesiad ym Mlwyddyn .11 

40% arholiad a 60%  (asesiadau di-arholiad) 

Uned 1-egwyddorion bwyd a maeth-papur ysgrifenedig 11/2 awr 

Uned 2-bwyd a maeth ar waith-dau asesiad di-arholiad. Bydd dau briff yn o ddewis i’r 
ddisgyblion. Bydd y ddau asesiad di arholiad yn cael eu cynnal ym Mlwyddyn 11. 

Asesiad 1 (10awr)-asesiad ymchwilio bwyd (20% o'r cymhwyster) 

Asesiad 2 (15 awr)-yr asesiad paratoi bwyd (40% o'r cymhwyster) 

Llwybr dilyniant: 

Mae’r cwrs TGAU Bwyd a maeth yn sylfaen addas ar gyfer astudio gwyddor bwyd a 
maeth hyd at lefel 3. Mae dealltwriaeth o fwyd a maeth yn berthnasol i lawer o 
ddiwydiannau a rolau swyddi sy'n cynnwys y diwydiant arlwyo, datblygu cynnyrch bwyd 
ac iechyd, ffitrwydd a dieteteg. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mae gan wefan CBAC gyfoeth o wybodaeth gan gynnwys manyleb y cwrs ac 
enghreifftiau o hen bapurau. Gall Mrs Roach yn 702 ddangos i chi'r  gwerslyfrau a 
ddefnyddiwyd ac enghreifftiau o hen brosiectau. Mae hefyd yn syniad da i siarad â 
disgyblion presennol blwyddyn 10 ac 11 i gael gwybod beth maen nhw'n ei hoffi am y 
cwrs hwn. 
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Pwnc:   Daearyddiaeth  QAN Code: 

Bwrdd Arholi: CBAC 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cwrs TGAU yn cynnig cyfleoedd cyffrous i bob daearyddwyr posibl. Bydd y cwrs yn 
cyfuno elfennau o ddaearyddiaeth ffisegol, dynol ac amgylcheddol. Bydd yn dangos 
perthnasedd daearyddiaeth i bob agwedd ar fywyd ac yn rhoi cyfle i bob ymgeisydd 
ddatblygu sgiliau allweddol gan gynnwys cyfathrebu, cymhwyso rhif, TGCh a gweithio 
gydag eraill.   

Mae daearyddwyr yn apelgar i gyflogwyr am eu bod yn meddu ar ystod eang o sgiliau 
ac yn gyfarwydd â'r newidiadau a'r datblygiadau sy'n digwydd yn y byd.   

Mae pob myfyriwr daearyddiaeth yn cael y cyfle i gwblhau gwaith maes mewn 
amgylchedd diddorol, a fydd yn rhoi cyfle iddynt ddysgu mwy am y byd y maent yn byw 
ynddo.   

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Uned 1 – arholiad 40%  

Tirweddau a phrosesau ffisegol-afonydd ac arfordir Cymru a'r byd ehangach. 
Cysylltiadau trefol gwledig-dinasoedd byd-eang, strwythurau poblogaeth a'r ardal leol.   

Tirweddau tectonig – daeargrynfeydd a gweithgarwch folcanig.   

Uned 2 – arholiad 40%  

Tywydd, hinsawdd ac ecosystemau-hinsoddau byd-eang a biom cyferbyniol y byd   

Anghydraddoldeb byd-eang-lefelau datblygiad ac anghydraddoldeb o ran adnoddau   

Heriau amgylcheddol-effaith prynwriaeth ar yr amgylchedd   

Uned 3 – asesu gwaith maes 20%  

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mrs. C Campbell (Pennaeth Daearyddiaeth), Mrs. B Thomas, Mr. C Davies a Miss T Rosser 
(athrawon Daearyddiaeth) 
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Pwnc:   Lletygarwch a Arlwyaeth  QAN code: C00/1157/4 

Bwrdd Arholi: NCFE 

Pam astudio'r cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae’r cwrs lefel 2 lletygarwch ac arlwyo wedi cael ei gynllunio i gefnogi dysgwyr mewn 
ysgolion sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol hwn a'r potensial y gall ei gynnig 
iddynt ar gyfer eu gyrfaoedd neu astudio pellach. 

Mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu ystod o fedrau arbenigol a chyffredinol 
a fyddai'n cefnogi eu dilyniant i gyflogaeth. Gall cyflogaeth mewn lletygarwch ac arlwyo 
amrywio o staff aros, derbynyddion a chynorthwywyr arlwyo i gogyddion, rheolwyr 
gwestai, siopau bariau ac ati  a thechnolegwyr bwyd sy'n gweithio i gadwyni o 
archfarchnadoedd. Mae angen addysg a hyfforddiant pellach ar gyfer pob un o'r rolau 
hyn naill ai drwy brentisiaethau neu addysg bellach ac uwch. 

Sut fydda i'n cael fy asesu? 

Mae'r cwrs wedi'i rannu'n ddwy uned: 

Uned 01-y diwydiant lletygarwch ac arlwyo 

Asesir hyn drwy arholiad ar-lein 90 munud ac mae'n werth 40% 
o'r radd derfynol. 

Uned 02-y diwydiant lletygarwch ac arlwyo ar waith 

Asesiad dan reolaeth yw hwn ac mae'n werth 60% o'r radd derfynol. 

Llwybr dilyniant: 

Mae'r cwrs yn cynnig sylfaen addas ar gyfer astudio gwyddor bwyd a maeth hyd at lefel 
3. Mae dealltwriaeth o fwyd a maeth yn berthnasol i lawer o ddiwydiannau a swyddi sy'n 
cynnwys y diwydiant arlwyo, datblygu cynnyrch bwyd ac iechyd, ffitrwydd a dieteteg. 

Ble alla i gael mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mae gan wefan CBAC gyfoeth o wybodaeth gan gynnwys manyleb y cwrs ac 
enghreifftiau o hen bapurau. Mae Miss Samuel yn 703 yn gallu dangos y llyfrau testun a 
ddefnyddir ac enghreifftiau o gyn-brosiectau. Mae hefyd yn syniad da siarad â disgyblion 
presennol blwyddyn 10 ac 11 i gael gwybod beth maen nhw'n ei hoffi am y cwrs hwn. 
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Pwnc:   Hanes  QAN code: C00/1152/0 

Bwrdd arholi : CBAC 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae TGAU WJEC mewn Hanes yn annog dysgwyr i: 

● Datblygu diddordeb a brwdfrydedd dros hanes a dealltwriaeth o'i werth a'i 
arwyddocâd. 

● Ymestyn gwybodaeth a dealltwriaeth o ddigwyddiadau hanesyddol penodol (gan 
gynnwys hanes Cymru a safbwynt Cymru mewn Hanes. 

● Caffael dealltwriaeth o wahanol hunaniaethau, (gan gynnwys eu hunaniaeth eu 
hunain) a gwerthfawrogiad o amrywiaeth cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol ac 
ethnig. 

● Creu dysgwyr mwy effeithiol, annibynnol a gwydn ac fel meddylwyr beirniadol a 
myfyriol trwy broses o ymholi hanesyddol. 

● Datblygu gwerthfawrogiad o sut a pham y lluniwyd gwahanol ddehongliadau am 
y gorffennol. 

● Trefnu a chyfleu gwybodaeth a dealltwriaeth hanesyddol mewn gwahanol ffyrdd, 
gan ddadlau achos a dod i ddyfarniadau wedi'u profi. 

Mae'r fanyleb Hanes yn darparu cwrs astudio eang a chydlynol, gan sicrhau astudio: 

● Hanes ar wahanol amserlenni. 
● Hanes mewn cyd-destunau daearyddol amrywiol gan gynnwys lleol, Cymreig, 

Prydain a'r byd ehangach. 
● Hanes ar draws tri chyfnod hanesyddol. 

 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Uned 1: Astudio mewn dyfnder - Cymru a'r persbectif ehangach. 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 25% o'r cymhwyster 

‘Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951.’ 

Uned 2: Astudio mewn dyfnder  - Hanes gyda ffocws Ewropeaidd / byd. 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 25% o'r Cymhwyster 

‘Yr Almaen mewn cyfnod o newid, 1919-1939.’ 
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Uned 3: Astudiaeth thematig - o safbwynt hanesyddol eang. 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud 30% o'r Cymhwyster (Wedi'i archwilio ar ddiwedd 
Blwyddyn 10) 

‘Newidiadau mewn Trosedd a Chosb, c. 1500 hyd heddiw. ’ 

Uned 4: Gweithio fel hanesydd. 

Asesiad Heb Arholiad (NEA) 20% o'r Cymhwyster 

Llwybr Dilyniant: 

Mae gan haneswyr sgiliau dadansoddi a chyfathrebu cryf y gellir eu defnyddio'n dda ym 
mron pob gyrfa ac mae’r pwnc yn uchel eu barch mewn colegau a phrifysgolion. 

Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: 
• cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da 
• y gallu i feddwl agored a llunio dadl resymegol 

Llwybr Dilyniant: 

Mae gan haneswyr sgiliau dadansoddi a chyfathrebu cryf y gellir eu defnyddio'n dda ym 
mron pob gyrfa ac mae’n ennyn parch mewn colegau a phrifysgolion. 

Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: 
• cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da 
• y gallu i feddwl yn agored a llunio dadl resymegol 
• meddwl yn feirniadol 
• bod yn wrthrychol 
• casglu, ymchwilio ac asesu deunydd 
• cyddwyso neu ehangu ffeithiau, syniadau a dadleuon 
• defnyddio gwahanol fathau o ffynonellau i groesgyfeirio 
• seilio casgliadau ar ymchwil annibynnol 
• trefnu deunydd mewn ffordd resymegol a chydlynol 

Ymhlith y swyddi sy'n gysylltiedig â Hanes mae: 
• Y Gyfraith 
• Dysgu 
• Newyddiaduraeth 
● Archeoleg 
• Marchnata 
• Teledu a radio 
• Llywodraeth leol a chenedlaethol 
• Ymgynghoriaethau rheoli 
• Archifydd 
• Curadur yr Amgueddfa 
• Swyddog cadwraeth / arolygydd adeiladau hanesyddol 
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Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

 
Siaradwch â'ch athro Hanes a / neu Ms Teague yn 407 i gael mwy o wybodaeth. 
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Pwnc:   BTEC Chwareon  QAN code:  

Bwrdd arholi: Pearson 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae BTEC Chwareon yn gwrs amgen sy'n gysylltiedig â Chwaraeon sy'n cyfateb i 1 TGAU. 

Mae'n gwrs galwedigaethol sy'n dysgu'r wybodaeth sydd ei hangen ar fyfyrwyr i ddilyn 
gyrfa mewn chwaraeon. Bydd disgyblion yn datblygu'r sgiliau ar gyfer ystod o lwybrau 
sy'n gysylltiedig â chwaraeon, o hyfforddi chwaraeon i ddeall am iechyd a hyfforddiant. 
Yn cefnogi dros 450,000 o swyddi yn y DU, mae chwaraeon yn ddiwydiant gwerth £ 20bn. 
Mae'r sector hwn sy'n tyfu'n gyflym bellach ac ymhlith y 15 gweithgaredd prif ffrwd gorau 
yn yr economi. Mae'r symiau enfawr o arian ym myd chwaraeon y DU yn golygu bod 
mwy o swyddi i'w dilyn nag erioed o'r blaen. Er enghraifft, cefnogi'r athletwyr gorau fel 
gwyddonwyr chwaraeon, seicolegwyr chwaraeon, hyfforddwyr cryfder a chyflyru, 
therapyddion chwaraeon neu hyfforddwyr. Fel arall, gallwch ddewis dilyn gyrfa mewn 
addysgu neu weithio yn y sector iechyd. Bydd eich cwrs Chwaraeon BTEC yn eich paratoi 
ar gyfer beth bynnag yw'r cam nesaf a ddewisir gennych a bydd yn darparu arweiniad 
gyrfaoedd helaeth i'ch cefnogi. I grynhoi, mae'r cyfleoedd mewn chwaraeon heddiw yn 
gyffrous ac yn helaeth. 

Sut fyddaf yn cael fy asesu? 

Cewch eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig ac arholiad ar-lein. Mae 4 uned i'w 
chwblhau dros y 2 flynedd. 

2 uned graidd - Ffitrwydd ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff a Gweithgareddau 
Chwaraeon Ymarferol a 2 uned arbenigol ee Gweithgareddau Chwaraeon Arwain. 

O.N Rhaid i chi fod yn ymwybodol y bydd gofyn i chi hyfforddi grwpiau o ddisgyblion i'w 
hasesu ac mae angen diddordeb a phrofiad mewn amrywiaeth o chwaraeon i ddilyn y 
cwrs. 

Llwybr Dilyniant: 

Ewch ymlaen yn yr un modd i astudio BTEC Chwareon lefel 3 ym mlwyddyn 12 ac yna 
efallai y byddwch yn dewis parhau â'ch astudiaethau yn y brifysgol ac astudio gradd 
chwaraeon neu hyfforddi, gan eich galluogi i weithio ar flaen y gad mewn chwaraeon 
elitaidd. 

Os nad yw parhau â'ch astudiaethau yn y chweched dosbarth ac yna'r brifysgol y llwybr 
cywir, gallwch ddewis ymuno â'r diwydiant hamdden a dilyn cyflogaeth neu hyfforddiant 
pellach 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 



 

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Mr Phil Bowen (Pennaeth Adran), Mrs Gemma Slater a Mrs Lynne Llewelyn (Athrawon) 
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Pwnc:   Addysg gorfforol  QAN Code: 

Bwrdd arholi: TGAU 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Os ydych chi wrth eich bodd yn chwarae chwaraeon, os oes gennych chi fwndeli o egni 
a mwynhau dysgu am symud yna gallai astudio AG mewn TGAU, Safon Uwch a thu hwnt 
fod yn symudiad gyrfa da i chi. 

Mae addysg gorfforol yn addas ar gyfer ystod o yrfaoedd mewn chwaraeon a ffitrwydd 
yn ogystal â diwydiannau eraill nad ydych efallai wedi'u hystyried o'r blaen. Er enghraifft, 
a oeddech chi'n gwybod bod gan lawer o faethegwyr, therapyddion corfforol a 
ceiropractyddion radd mewn AG? Mae rhai gyrfaoedd y gallech chi ystyried eu gwneud 
gydag AG yn cynnwys: 

• Gwyddor chwaraeon • Athro Addysg Gorfforol • Ffisiotherapydd 
• Chwaraewr chwaraeon proffesiynol • Hyfforddwr / ymgynghorydd chwaraeon • 
Hyfforddiant Personol 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Gofyniad ymarferol 

Bydd tair cydran ymarferol a bydd gofyn i ddisgyblion arddangos tri gweithgaredd yn 
dda, (2 chwaraeon tîm ac 1 camp unigol neu 2 chwaraeon unigol ac 1 gêm tîm). Yn yr 
ardaloedd hyn bydd y disgyblion yn gwerthuso eu perfformiad eu hunain ac eraill a’r 
agweddau iechyd a diogelwch. Mae pedwerydd maes y bydd ei angen ar bob disgybl 
hefyd, Rhaglen Ffitrwydd Personol (PFP) dros 8-10 wythnos wedi'i ffitio i'w prif weithgaredd. 
Astudir ystod o weithgareddau ymarferol a rhoddir cyngor ar yr opsiynau gorau i'r 
ymgeisydd. Gwerth gwaith ymarferol yw 50% o'r marc terfynol. 

Gofyniad theori 

Cyflawnir y gydran ddamcaniaethol trwy arholiad ysgrifenedig allanol. Mae hyn yn ymdrin 
â theori ffitrwydd corfforol a'i gymhwysiad i iechyd cyffredinol ac mae'n werth 50% o'r 
radd derfynol. Mae'r adran hon yn ymwneud ag astudiaethau anatomi a ffisiolegol sy'n 
berthnasol i ddeall a dadansoddi ymarfer corff, anafiadau chwaraeon, iechyd a 
diogelwch a diet a maeth ar y corff. Agweddau Cyfoes, Cymdeithasol a Hanesyddol 
Addysg Gorfforol a Chwaraeon. 

N.B. Dylai fod gan bob ymgeisydd lefel uchel o allu mewn o leiaf un gêm tîm a dwy gamp 
arall i safon dda. 

Ymrwymiad i ymarferion ysgol mewn gweithgareddau a ddewiswyd. 
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Llwybr Dilyniant: 

Gall hyn eich arwain at astudio addysg gorfforol lefel A ’neu Chwaraeon Btec Lefel 3 yn Bl 
12, neu gall eich galluogi i gael mynediad at lawer o gyrsiau galwedigaethol coleg 
chwaraeon. 

Pa swyddi mewn chwaraeon y gallaf eu gwneud? Dolen: 

https://successatschool.org/advicedetails/615/What-Jobs-in-Sport-Can-I-Do%3F 

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Mr Phil Bowen (Pennaeth Adran), Mrs Helen Gazzi (Athrawon) 
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Pwnc:   ICT - Lefel 1/2  Gwobr Gyntaf mewn 
Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol 

QAN code: 600/4789/6 

Bwrdd arholi: Pearson 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Gall BTEC Firsts mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol eich helpu i gymryd eich 
camau cyntaf tuag at yrfa yn y diwydiant digidol. Byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i 
gynhyrchu systemau a meddalwedd TG, gwefannau ac apiau symudol, a fideo, graffeg 
ac animeiddio. 

Mae BTEC Firsts mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol yn darparu dull ymarferol, 
byd go iawn o ddysgu ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau penodol sydd eu hangen ar 
ddysgwyr i weithio'n llwyddiannus yn y diwydiant, megis: 

• Deall y byd ar-lein, gwasanaethau a chyfathrebu, a'r effaith y mae'n ei gael ar 
fusnes, rhwydweithio cymdeithasol a diogelwch ar-lein 
• Datblygu sgiliau technegol trwy ddysgu am galedwedd, meddalwedd, 
rhwydweithio a data a'r berthynas rhyngddynt i gyd 
• Defnyddio sgiliau creadigol, cyfathrebu a chyflwyno wrth ddylunio a chynhyrchu 
portffolio digidol. 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Gall BTEC Firsts mewn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol eich helpu i gymryd eich 
camau cyntaf tuag at yrfa yn y diwydiant digidol. Byddwch chi'n dysgu'r sgiliau i 
gynhyrchu systemau a meddalwedd TG, gwefannau ac apiau symudol, a fideo, graffeg 
ac animeiddio. 

Mae BTEC Firsts mewn Gwybodaeth a Thechnoleg Greadigol yn darparu dull ymarferol, 
byd go iawn o ddysgu ac yn datblygu gwybodaeth a sgiliau penodol sydd eu hangen ar 
ddysgwyr i weithio'n llwyddiannus yn y diwydiant, megis: 

• Deall y byd ar-lein, gwasanaethau a chyfathrebu, a'r effaith y mae'n ei gael ar 
fusnes, rhwydweithio cymdeithasol a diogelwch ar-lein 
• Datblygu sgiliau technegol trwy ddysgu am galedwedd, meddalwedd, 
rhwydweithio a data a'r berthynas rhyngddynt i gyd 
• Defnyddio sgiliau creadigol, cyfathrebu a chyflwyno wrth ddylunio a chynhyrchu 
portffolio digidol. 

Sut fyddaf yn cael fy asesu? 

Uned 1 - Y Byd Ar-lein - Asesiad allanol 25% 

Uned 3 - Portffolio Digidol - Asesiad dan reolaeth 25% 
 

Uned 13 - Dylunio Gwefan - Asesiad dan reolaeth 50% 
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Llwybr Dilyniant: 

Sgiliau rydych chi'n eu hennill trwy astudio TGCh: 
• Cynllunio a datblygu cynhyrchion prototeip. • Cymryd rhan mewn trafodaethau 
proffesiynol 
• Cyflwyniadau llafar a gweledol. • Dylunio a chynllunio gwefan 

Mae swyddi sy'n gysylltiedig â TGCh yn cynnwys: 

Mae gan fyfyrwyr y cyfle posibl i symud ymlaen i gyflogaeth neu symud ymlaen o fewn 
cyflogaeth mewn ystod eang o rolau swyddi ar draws y sector Technoleg Gwybodaeth a 
diwydiannau creadigol, er enghraifft mewn rolau fel peirianwyr meddalwedd, rheolwyr 
cynnwys gwefannau, animeiddwyr cyfrifiaduron, cymorth desg gymorth a dylunwyr 
graffig, gwerthiannau technegol, gweinyddiaeth swyddfa. 

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Mrs J Sullivan - 803 (Pennaeth Adran) 

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-firsts/information-and-creative-t
echnology-2012-nqf.html 
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Pwnc :   TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant  QAN Code: 
C00/3685/2 

Bwrdd arholi: TGAU 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Trwy astudio’r cwrs hwn bydd yn eich annog i ddeall sut 
rydym yn datblygu fel pobl trwy gydol cyfnodau bywyd 
a hefyd ehangu eich gwybodaeth am y gwasanaethau 
iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar sydd 
ar gael yn y lleol 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Trwy astudio’r cwrs hwn bydd yn eich annog i ddeall sut 
rydym yn datblygu fel pobl trwy gydol cyfnodau bywyd 
a hefyd ehangu eich gwybodaeth am y gwasanaethau 
iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar sydd 
ar gael yn yr ardal leol. Bydd yn helpu i baratoi'r rhai 
ohonoch a hoffai ddilyn gyrfa yn y proffesiwn. 

Byddwch hefyd yn dysgu am y pynciau allweddol 
canlynol: 

• Datblygiad dynol ar draws y cylch bywyd. 
• Iechyd corfforol, cymdeithasol, emosiynol a 
deallusol (hunan-gysyniad, ymwybyddiaeth ofalgar), 
• Pwysigrwydd cyfranogiad gweithredol ac ymyrraeth gynnar. 
• Sut y gall dulliau ataliol helpu i osgoi afiechyd. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Rhennir y TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn ddwy uned. 

Uned 1: Twf, Datblygiad a Lles Dynol 

Mae'r uned hon yn arholiad ysgrifenedig a gymerwyd ar ddiwedd blwyddyn 10, mae'n 
werth 40% o'r cymhwyster. 

Uned 2: Hyrwyddo a chynnal Iechyd a Lles 

Mae'r uned hon yn asesiad heblaw arholiad, sy'n werth 60% o'r cymhwyster. Mae'n 
cynnwys dau asesiad a osodwyd gan CBAC: 

Asesiad heblaw arholiad 1: Ymchwiliad i ddarpariaeth gwasanaeth. 
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Bydd yn rhaid i chi ymchwilio i'r gwasanaethau lleol a chenedlaethol y mae person yn eu 
defnyddio i helpu i ddiwallu eu hanghenion ac ymchwilio i rolau swydd dau weithiwr 
proffesiynol allweddol. 

Asesiad Heb Arholiad 2: Y Gweithgaredd Iechyd a Hyrwyddo 

Byddwch yn ymchwilio ac yn ymchwilio i bwnc a ddewiswyd i seilio'ch gweithgaredd 
iechyd arno. Byddwch yn cynllunio ac yn cynnal gweithgaredd hybu iechyd. 

Llwybr Dilyniant: 

Bydd y TGAU hwn yn arwain at Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel uwch a fydd yn ei dro 
yn arwain at lwybrau gyrfa rhagorol o weithio gyda phlant yn y blynyddoedd cynnar i 
nyrsio a gwaith cymdeithasol. Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn sector mawr gydag 
amrywiaeth o swyddi gan gynnwys: 

• Nyrs • Ymwelydd iechyd • Gweithiwr cymdeithasol • Athro 
• Ffisiotherapydd • Optegydd • Deintydd • Meddyg 

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Mae gwefan CBAC yn darparu trosolwg manwl o strwythur y cwrs gydag adnoddau 
rhagorol sy'n cefnogi'r fanyleb. 

Mae Mrs Lisa Vowles a Miss Rachel James ar gael i egluro'r cwrs yn fwy manwl ac i ateb 
unrhyw gwestiynau. 
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Pwnc:   Cerdd  QAN Code:  

Bwrdd arholi: CBAC 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cwrs Cerddoriaeth TGAU wedi'i rannu'n dri chategori: 

Gwrando, Perfformio a Chyfansoddi 

Mae cerddoriaeth ar lefel TGAU yn darparu ar gyfer disgyblion o bob gallu a'i nod yw 
cwmpasu amrywiaeth eang o ddiddordebau, gan gwmpasu cerddoriaeth o bob arddull 
a chyfnod, hyd at gerddoriaeth bop heddiw. Gellir cwblhau 70% o'r cwrs yn ystod y gwersi 
sy'n gadael dim ond un arholiad ysgrifenedig i'w gwblhau yn ystod tymor yr haf yn Bl 11. 

Mae'r arholiad ysgrifenedig hwn wedi'i seilio'n llwyr ar ddarnau cerddorol a chwaraeir ar 
CD. 

Bydd y dyfyniadau hyn yn seiliedig ar bedwar maes astudio gan gynnwys: 
1.Ffurflenni a Strwythurau Mecanyddol 
2.Cerddoriaeth ar gyfer Ensemble 
3. CerddoriaethFilm 
4. Cerddoriaeth boblogaidd 

Defnyddir Apple Mac’s yn helaeth i helpu myfyrwyr i gynhyrchu cyfansoddiadau o 
ansawdd uchel (gwaith cwrs). 

Mae angen i ddisgyblion fod yn hyddysg ar offeryn cerdd neu lais, ar safon benodol i 
chwarae neu ganu i safon gradd 3 o leiaf. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Gwrando = 30% - Arholiad Ysgrifenedig-1 awr-Haf Bl 11 

Perfformio = 35% - Wedi'i asesu yn ystod gwersi Cerdd 
 

Cyfansoddi = 35% - 2 ddarn cyferbyniol -3-6 munud (Gwaith Cwrs) 
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Llwybr Dilyniant: 

Mae'r cwrs Cerddoriaeth TGAU yn datblygu'r sgiliau canlynol: 

Cyfathrebu, cynllunio, gwybodaeth, technoleg gwybodaeth, datrys problemau, 
perfformiad, hyder, gweithio gydag eraill a rheoli amser. 

Ymhlith y swyddi sy'n gysylltiedig â Cherddoriaeth 
mae: 

● Athro cerdd - Cynradd / Uwchradd / Preifat 
● Cynhyrchydd Cerdd 
● Therapydd Cerdd 
● Cerddor 
● Gweithiwr celfyddydau cymunedol 
● Rheolwr digwyddiad 
● Dylunydd sain 

 

 

Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

M Owen (Pennaeth Adran) a Miss C Wozencroft (Athro Cerdd) 
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Pwnc:  Prince’s Trust Certificate in Personal 
Development and Employability Skills   

QAN Code: 600/8035/8 

Bwrdd arholi: The Prince’s Trust 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae rhaglen Prince’s Trust Achieve yn ychwanegiad cyffrous i’r cwricwlwm. Gyda dulliau 
cyflwyno hyblyg a chynnwys cwricwlwm ag adnoddau da, mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar 
gyfer diwallu anghenion a diddordebau pobl ifanc, gan fagu hyder, hunan-barch a 
sgiliau craidd i'w paratoi ar gyfer bywyd y tu hwnt i'r ysgol. Mae yna nifer o fodelau 
cwricwlwm ac unedau cymhwyster sy'n rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu sgiliau bywyd 
pwysig. Bydd cyfle i ddysgwyr: 

● Datblygu eu twf personol a'u hymgysylltiad mewn dysgu, a thrwy hynny cymryd 
rhan mewn dysgu sy'n berthnasol iddyn nhw ac sy'n cefnogi datblygiad sgiliau a 
materion perthnasol personol sy'n hanfodol ar gyfer gweithio a chyflogaeth 

● Paratoi eu hunain ar gyfer symud ymlaen i raglenni addysg bellach, prentisiaethau 
neu ddysgu arall yn y gwaith 

● Datblygu eu sgiliau Saesneg a Mathemategol 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Bydd dysgwyr yn adeiladu sawl portffolio o dystiolaeth a fydd yn cael eu hasesu'n fewnol 
a'u dilysu'n allanol. Cefnogir pob portffolio trwy gymhwyso gallu disgyblion yn eu sgiliau 
trwy dystiolaeth gan gynnwys ffotograffau a chlipiau fideo. Nid oes unrhyw arholiadau 
nac asesiadau allanol. 

Mae cymhwyster y Prince’s Trust yn rhoi cyfle i 
ddysgwyr gymryd rhan mewn tasgau ymarferol 
ac yn annog gweithgareddau sy'n hyrwyddo 
dysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth. Bydd 
disgyblion yn cymryd rhan yn rheolaidd mewn 
gweithdai, ymweliadau allanol a 
gweithgareddau STEM sy'n hyrwyddo sgiliau 
allweddol. Mae'r rhain yn aml yn cael eu darparu 
trwy asiantaethau addysg allanol sy'n cynnig 
sesiynau cyffrous, gafaelgar a hwyliog i'n dysgwyr. 
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Llwybr dilyniant: 

Mae'r cymhwyster hwn yn darparu llwyfan i ddysgwyr symud ymlaen i gyfleoedd addysg 
bellach a / neu gyflogaeth, gan gynnwys rhaglenni addysg bellach, prentisiaethau neu 
ddysgu arall yn y gwaith wrth iddynt ddatblygu sgiliau datblygiad personol a 
chyflogadwyedd. 

Mae rhai o'r sgiliau y byddwch chi'n eu hennill wrth astudio'r cwrs hwn yn dda  ac mae 
cyflogwyr yn gofyn amdanynt gan gynnwys: 

• Y gallu i gyfathrebu a gwrando'n dda 

•Cydweithio -  tim 

• Dycnwch 

• Cyfrifoldeb 

• Rheoli amser 

• Ymgysylltu 

• Cymhelliant 

• Hunanddisgyblaeth 

• Hunan-fyfyrio 

•Datrys Problemau 

• Hyder 

           Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Am ragor o wybodaeth, siaradwch â Miss Leah Samuel (Cydlynydd Prince’s Trust) 
neu Mrs Lara Bagagiolo (Cynghorydd Cyflawniad Prince’sTrust ) yn 710. 

Fel arall, gallwch ymweld â gwefan Prince’s Trust gan ddilyn y d dolen isod: 

https://www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/qualifications/personal-developm
ent-employability 
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Opsiynau dan arweiniad 
Mae'r Opsiwn hwn yn caniatáu i ddisgyblion naill ai sicrhau eu bod yn gallu sicrhau gradd 'C' 
mewn Rhifedd a Saesneg neu ennill cymhwyster TGAU / lefel 2 pellach mewn pwnc arall. Yr ysgol 
fydd yn penderfynu ar yr hyn sydd ar gael. 

Mae'r opsiwn hwn yn seiliedig ar gyngor gan athrawon a bydd yn drafodaeth wybodus gyda'r tim 
bugeiliol  i'w asesu a'r Dirprwy Bennaethiaid. Mae tri llwybr ar gael ac mae'r rhain yn dibynnu ar 
berfformiad cyffredinol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Ymhob achos, ystyrir y llwybr gorau ar 
gyfer opsiynau yn y dyfodol i ddisgyblion. 

Os yw'r disgybl wedi cyrraedd y safon ofynnol ac asesiad ar ei ganlyniadau CA3, yna cynigir 
Gwyddoniaeth Driphlyg ac mae'r 5 gwers ychwanegol yn caniatáu i'r disgybl ddilyn TGAU ar lefel 
uwch mewn Bioleg, Cemeg a Ffiseg. 

Os oes pryder gwirioneddol y gallai Rhifedd a Saesneg arwain at radd 'D', bydd yr adrannau dan 
sylw yn cynghori y bydd y 5 gwers ychwanegol yn cael eu dyrannu i gefnogi'r 2 bwnc hyn. 

Ar gyfer disgyblion eraill bydd amrywiaeth o opsiynau galwedigaethol: 

Gwyddoniaeth Driphlyg 

Peirianneg 

Rheoli Tir 

Adeiladu 

Cerbydau  Modur 

Trin Gwallt (Andrew Price) 
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   Cyrsiau Coleg 
Datblygiad newydd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fu rhannu cyrsiau yng Nghonsortiwm 
Dinefwr. Mae'r cyrsiau a gynigir wedi'u lleoli yng Ngholeg Rhydaman, Gelli Aur a Champws y 
Graig. 

Mae'r cyrsiau hyn yn alwedigaethol ac mae pob un yn arwain at gymhwyster lefel 1/2 gyda 
photensial sy'n cyfateb i raddau TGAU A * - C. 

Mae'r cyrsiau'n gofyn am deithio ar fws neu yn achos Coleg Rhydaman cerdded i lawr i'r campws. 
O ganlyniad, cynigir y gwersi ym mloc opsiynau 2 a chânt eu hamserlennu ar gyfer prynhawn 
Dydd Mawrth. Bydd hyn yn arwain at ddisgyblion yn gadael yr ysgol am 12:50 ac yn dychwelyd 
erbyn 3:50. Mae bws hwyr ar gael i'r rhai sydd wedi colli eu bws ysgol. 

Mae ymrwymiad i'r cwrs a'i ofynion gwaith yn hanfodol, ynghyd â chofnod da o bresenoldeb. 
Mae'r coleg yn mynnu bod isafswm cofnod presenoldeb o 90%. 

Mae'r cyrsiau sydd ar gael yn cynnwys: 

● Amaethyddiaeth a Rheoli Tir 
● Adeiladu 
● Cerbydau Modur 
● Trin Gwallt (Andrew Price) 

Am fanylion pellach - gofynwch am weld  Mr Darrel Campbell. 
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Pwnc:   Trin gwallt  QAN code:  

Bwrdd arholi: VRQ Tystysgrif Lefel 2  yn datblygu tuag at VRQ Diploma Lefel 2. 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae Academi Trin Gwallt Andrew Price yn cyflwyno mwy na chymhwyster (au) trin gwallt 
proffesiynol. 

Trwy gyfuniad eithriadol o lwyddiant diwydiant, hyfforddwyr profiadol iawn, salon 
gynhwysfawr sy’n weithredol ar y safle  i ddatblygu sgiliau ymarferol a chyfleusterau TG o'r 
radd flaenaf i ddatblygu sgiliau damcaniaethol, mae Academi Andrew Price yn darparu 
sgiliau cyflogadwy go iawn i alluogi myfyrwyr i dyfu o fewn yr yrfa hon a ddewiswyd. 

Why Study this Course? What will I Learn? 

Lluniwyd yr Academi yn wreiddiol i sicrhau'r safonau uchaf mewn trin gwallt a 
gwasanaeth cwsmeriaid ar draws Grŵp Salonau Andrew Price. 

Nawr mae'r Academi yn darparu atebion addysg i ystod eang o rhanddeiliaid, o 
brentisiaid i gyrsiau gloywi ar gyfer gweithwyr proffesiynol ac arweinwyr diwydiant fel 
Wella, sy'n defnyddio ein hacademi yn rheolaidd ar gyfer eu hyfforddiant. 

Yn angerddol am drin gwallt a dysgu, mae Academi Andrew Price wedi bod yn cyflwyno 
addysg trin gwallt o'r safon uchaf ers dros 20 mlynedd ac wedi datblygu enw gwych yn y 
diwydiant. 

Ym mis Medi 2012 ffurfiodd yr Academi bartneriaeth gydag Ysgol Dyffryn Aman ac mae'r 
canlyniadau wedi bod yn rhagorol. Mae'r holl ddisgyblion wedi cyflawni tystysgrifau VRQ 
Lefel 2 mewn Trin Gwallt ac mae llawer o'r dysgwyr wedi parhau i fynychu'r Academi i 
astudio Diploma Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt. 

Yn ogystal â phrofiad ymarferol mae'r Academi yn credu mewn datblygu'r unigolyn 
cyfan. Mae delwedd unigol, gwybodaeth fanwl a sgiliau cyfathrebu uchel yr un mor 
angenrheidiol â sgiliau trin gwallt, i'ch gwneud chi'n gyflogadwy iawn a sicrhau gyrfa hir a 
llwyddiannus ym maes Trin Gwallt. 
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How will I be assessed? 

 

Progression Route: 

 

Where can I find out more information on the subject? What staff can I speak to? 

Mr Campbell is in charge of the options delivered outside school. If you need further 
information please make arrangements to discuss this option in more detail.  
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Subject:   Motor Vehicles Coleg Sir Gar (Pibwrlwyd 
Campus) 

Level 2 Diploma in Vehicle Inspection 
(Equivalent to 1 GCSE) 

QAN code: 501/1213/2 

Exam Board: IMI 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cymhwyster gwybodaeth a sgiliau hwn (VRQ) wedi'i gynllunio'n bennaf i ddiwallu 
anghenion y bobl ifanc. Mae'n gweddu i fyfyrwyr ysgol a choleg sy'n dymuno ymuno â'r 
diwydiant moduro. Mae'n rhoi cyfle i ddysgwyr astudio theori ac agweddau ymarferol 
ystod o weithdrefnau archwilio a chynnal a chadw cerbydau arferol: 

Cynnal a chadw cerbydau ysgafn yn rheolaidd, gan gynnwys systemau injan. 

Arolygu, atgyweirio ac ailosod cerbyd ysgafn: teiars safonol 

Arolygu ac ailosod cerbyd ysgafn: cydrannau gwacáu, damperi crog a ffynhonnau, a 
systemau a chydrannau brecio. 

Mae dysgwyr hefyd yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth eang o iechyd a diogelwch yn 
y gweithle. 

Iechyd a Diogelwch yn y Gweithdy 

Trwy'r uned hon bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ar sut i gydymffurfio 
â gofynion cyfreithiol Iechyd a Diogelwch amrywiol ar gyfer gweithio yn y diwydiant 
Cerbydau Modur. Bydd dysgwyr hefyd yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ar sut i 
gynllunio ar gyfer lleihau risg i'w hiechyd a'u diogelwch eu hunain ac eraill. 

G4K - Gwybodaeth am Ddeunyddiau, Ffabrigo, Offer a Dyfeisiau Mesur a ddefnyddir yn 
yr Amgylchedd Modurol 

Trwy'r uned hon bydd dysgwyr yn gallu datblygu dealltwriaeth o ddethol, gofalu a 
defnyddio offer llaw allweddol a dyfeisiau mesur ar gyfer addasu, saernïo ac atgyweirio 
yn yr amgylchedd modurol, paratoi a defnyddio offer amgylchedd modurol cyffredin yn 
gywir. Dewis a saernïo deunyddiau a ddefnyddir wrth addasu ac atgyweirio a 
chymhwyso egwyddorion saernïo a gosod peirianneg fodurol yn gywir 

Cynnal a chadw cerbydau ysgafn yn rheolaidd 
Trwy'r uned hon, bydd dysgwyr yn dwyn ynghyd y wybodaeth am sgiliau ymarferol a 
gofynion diogelwch i ymgymryd ag Arolygu, atgyweirio systemau injan, Arolygu, 
atgyweirio ailosod teiars safonol cerbydau ysgafn Arolygu ac ailosod cydrannau gwacáu 
cerbydau ysgafn, damperi crog a ffynhonnau, a systemau a chydrannau brecio. 
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How will I be assessed? 

 

Progression Route: 

 

Where can I find out more information on the subject? What staff can I speak to? 

 

 

 

 

 

Subject:   Agriculture & Land Management  QAN code: 

Exam Board:  

Why Study this Course? What will I Learn? 
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How will I be assessed? 

 

Progression Route: 

 

Where can I find out more information on the subject? What staff can I speak to? 
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Subject:   Construction - Coleg Sir Gar (Ammanford 
Campus) 

Level 1/2 Award in Constructing the Built 
Environment (Equivalent to 1 GCSE). 

QAN code: 601/0543/4  

Exam Board: WJEC  

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 

Mae'r cymhwyster hwn yn addas ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno cael cyfle i gael golwg ar 
nifer o ddisgyblaethau a phynciau adeiladu. 

Y crefftau y bydd y dysgwr yn eu harchwilio yw Gwaith Saer, Bricio a Phlastro. Mae'n 
darparu sgiliau ymarferol rhagarweiniol ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth 
ddamcaniaethol hanfodol i weithio'n ddiogel, cynllunio prosiectau adeiladu sylfaenol a 
chwblhau gwaith i safon dda yn y diwydiant Adeiladu. 

Beth yw cynnwys y cwrs? 

Uned 1 - Diogelwch a Diogelwch mewn Adeiladu 

Trwy'r uned hon bydd dysgwyr yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth ar sut i gydymffurfio 
â gofynion cyfreithiol Iechyd a Diogelwch amrywiol ar gyfer gweithio yn y diwydiant 
Adeiladu. Bydd dysgwyr hefyd yn ennill gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i gynllunio ar 
gyfer lleihau risg i'w hiechyd a'u diogelwch eu hunain ac eraill ym maes Adeiladu. 

Uned 2 - Sgiliau Adeiladu Ymarferol 

Trwy'r uned hon bydd dysgwyr yn gallu dehongli gwybodaeth dechnegol i gynllunio ac 
adolygu adnewyddu adeiladau. Bydd y dysgwr yn defnyddio'r sgiliau ymarferol priodol 
mewn tair disgyblaeth fasnach i gyflawni'r tasgau adnewyddu i safon gydnabyddedig. 

Uned 3 - Cynllunio Prosiectau Adeiladu 

Trwy'r uned synoptig hon, bydd dysgwyr yn dwyn ynghyd y wybodaeth am sgiliau 
ymarferol a gofynion diogelwch prosesau adeiladu a gafwyd yn unedau un a dau. Bydd 
yr uned hon hefyd yn datblygu ymhellach eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth er mwyn 
gallu cynllunio prosiect amgylchedd adeiledig sylfaenol yn llwyddiannus. 

A fyddaf yn cael fy nysgu mewn set benodol? 

Bydd dysgwyr yn gweithio mewn lleoliad gallu cymysg ond byddant yn cael eu cyfweld 
cyn dechrau'r cwrs i asesu eu diddordeb a'u haddasrwydd ar gyfer y cwrs. Bydd y 
dysgwyr wedi'i leoli yn y Ganolfan Sgiliau Galwedigaethol newydd yng Ngholeg Campws 
Ammanford Sir Gar lle byddant yn mynychu sesiwn wythnosol 2-3 awr. 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Bydd asesiad ymarferol parhaus trwy gydol y cwrs. Bydd asesiadau ysgrifenedig ar gyfer 
Unedau 2 a 3 a bydd tystiolaeth uned unigol yn cael ei chofnodi mewn portffolio. 

A oes arholiad yn y pwnc hwn? 

Yn ogystal â gwaith cwrs a thasgau rheoledig, bydd arholiad allanol 1 awr ar Uned 1 
Iechyd a Diogelwch. 

Pa haen arholiad y byddaf yn eistedd? 
Llwybr adeiladu CBAC  lefel 1/2 

Llwybr Dilyniant: 

Datblygwyd Gwobr Alwedigaethol Lefel 1/2 wrth Adeiladu'r Amgylchedd Adeiledig 
mewn cydweithrediad â CITB ac fe'i cynlluniwyd yn bennaf ar gyfer 
dysgwyr 14-16 oed sydd eisiau dysgu am y diwydiant adeiladu o'r 
safbwynt adeiladu. Mae'n rhoi cyflwyniad eang i ddysgwyr i'r gwahanol 
grefftau sy'n rhan o'r sector a'r mathau o gyfleoedd gyrfa sydd ar gael. 

Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) Cymru 

"Mae CITB yn falch iawn o allu gweithio gyda CBAC i ddatblygu Cymwysterau Adeiladu 
Lefel 1/2 sy'n seiliedig ar gynnwys a gymeradwywyd gan ddiwydiant a rhoi cyfle i 
ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i ystyried Adeiladu yn ei gyd-destun ehangaf 
fel gyrfa o ddewis. " 

- Gareth Williams, Qualifications and Careers Manager, CITB Wales 

 

Sut alla i ddarganfod mwy am y pwnc? Pa staff all fy helpu? 

Mr Campbell sy'n gyfrifol am yr opsiynau a ddarperir y tu allan i'r ysgol. Os oes angen 
rhagor o wybodaeth arnoch, gwnewch drefniadau i drafod yr opsiwn hwn yn fwy manwl. 
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