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Neges gan y Pennaeth ... 

Mae'n bleser cyflwyno’r Llawlyfr Chweched Dosbarth i chi. Gobeithio y bydd ei gynnwys yn 
ddefnyddiol i chi wrth benderfynu pa lwybr i'w gymryd yn dilyn eich arholiadau TGAU. Mae cael 
eich haddysgu mewn chweched dosbarth ysgol uwchradd yn gyfle arbennig, ac yn Ysgol Dyffryn 
Aman rydym yn falch o'r niferoedd o fyfyrwyr sy'n dychwelyd atom i brofi bywyd yn y chweched 
dosbarth. Rydym yn darparu ar gyfer myfyrwyr ag ystod eang o alluoedd a dyheadau. Mae'r 
pwyslais ar yr unigolyn, ac rydym yn ymdrechu i wneud ein gorau i ddiwallu anghenion pob 
disgybl, gydag ystod o gyrsiau sy'n addas ar gyfer y person academaidd a'r dysgwr mwy 
galwedigaethol. Mae ein cyfleusterau rhagorol, ynghyd â staff llawn cymhelliant a chefnogol, yn 
galluogi myfyrwyr i gael eu haddysgu mewn amgylchedd gofalgar ac ysbrydoledig. Ein nod yw 
meithrin dinasyddion hyderus, dwyieithog a fydd yn cael eu grymuso i gamu i'r byd ehangach 
sydd â'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i lwyddo. Rydym yn mynnu bod y safonau uchaf gan 
ein myfyrwyr chweched dosbarth ac yn disgwyl iddynt weithredu fel modelau rôl ar gyfer 
disgyblion eraill, gan gadw at holl reolau'r ysgol a hyrwyddo ethos o ddisgwyliadau uchel o ran 
ymddygiad ac ymgysylltu. Yn ein gweithgareddau beunyddiol, rydym yn disgwyl i bawb 
hyrwyddo datganiad cenhadaeth yr ysgol “Parched pob byw ei orchwyl”. (Gadewch inni i gyd 
barchu ymdrech). Gofynnaf i bob myfyriwr roi o'u gorau bob amser - drostynt eu hunain, ar gyfer 
yr ysgol ac ar gyfer y gymuned ehangach, fel y gallant wynebu heriau'r dyfodol gyda hyder, 
gwytnwch a brwdfrydedd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'n chweched dosbarth ym 
mis Medi, pan fydd cyfleoedd newydd a phrofiadau cofiadwy yn aros amdanoch chi yn Ysgol 
Dyffryn Aman. 

Mrs Nerys Nicholas  

Pennaeth 

 

Y Tîm Chweched Dosbarth ...  

 

    

Mr Ceri Evans 
Pennaeth Cynorthwyol 

Mrs Lynne Llewelyn 
Tiwtor Blwyddyn 
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Tiwtor Blwyddyn 

Mr Steve Haggett 
Cydlynydd Bagloriaeth 
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Dosbarth 2019 
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Pa Lwybr - Opsiynau yn 16 
 

Nawr yw'r amser i ddechrau meddwl am yr hyn rydych chi'n mynd i'w wneud ar ôl eich TGAU. 
 
Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i'ch plentyn hyfforddi neu barhau â'i addysg. Mae'n bwysig eu 
bod yn penderfynu ar gyfeiriad sy'n iawn iddyn nhw. I lawer o bobl ifanc, gwneud eu dewisiadau 
ôl-16 yw'r tro cyntaf iddynt wneud penderfyniadau pwysig sy'n effeithio ar eu dyfodol. 
 
Mae pob person ifanc yn y DU yn gallu cyrchu rhyw fath o addysg neu hyfforddiant ôl-16. Gallant: 

● astudio amser llawn mewn chweched dosbarth ysgol, mewn coleg neu gyda darparwr 
hyfforddiant 

● gymryd prentisiaeth neu hyfforddiant 
● weithio neu wirfoddoli wrth astudio neu hyfforddi rhan-amser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Llwybrau yn Ysgol Dyffryn Aman 
Mae dau lwybr ar gael i fyfyrwyr sy'n dymuno parhau â'u haddysg yn y Chweched Dosbarth yn 
Ysgol Dyffryn Aman, y Llwybr Melyn a'r Llwybr Gwyrdd. 
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Dewis Cwrs Chweched Dosbarth 
 
Wrth gynghori myfyrwyr ynghylch y dewis mwyaf addas o gyrsiau / rhaglenni astudio ôl-16, rydym 
yn defnyddio 'Sgôr Pwynt' TGAU fel meincnod.  
Mae'r Sgôr yn cynnwys y chwe gradd TGAU orau a gyflawnwyd gan y myfyriwr gan ddefnyddio'r 
raddfa ganlynol: -  

 

Gradd    Pwyntiau 

A *  -  8 Pwynt 

A  -  7 Pwynt 

B  -  6 Pwynt 

C  -  5 Pwynt 

D  -  4 Pwynt 

E  -  3 Pwynt 

F  -  2 Bwynt 

G  -  1 Pwynt 

 
 
 
Defnyddiwyd y broses hon yn llwyddiannus dros nifer o flynyddoedd a phrofwyd ei bod yn 
rhagfynegydd cywir o lwyddiant tebygol trwy'r amrywiol lwybrau astudio posibl.  
 
Llwybr Melyn -   

● I Astudio 4 pwnc Lefel A dros 2 flynedd - 42 pwynt (lleiafswm) gan gynnwys Mathemateg a 
Saesneg/ Cymraeg (yn dilyn ymgynghoriad)   

● I Astudio 3 phwnc Lefel A dros 2 flynedd - 30 pwynt (lleiafswm) gan gynnwys Mathemateg 
a Saesneg/ Cymraeg.  
 

 
Llwybr Gwyrdd-   

● I astudio llwybr gwyrdd - 30 pwynt oddi wrth o  leiaf 6 phwnc ar wahân  
 

 
DS Er, fel y nodwyd uchod, mae'r 'sgoriau' hyn yn rhagfynegyddion da o lwyddiant tebygol wrth 
ddod i mewn i'r Chweched Dosbarth, mae pob myfyriwr yn cael ei drin fel unigolyn ac mae'r 
cyfweliad ar ôl TGAU yn broses bwysig iawn. Mae croeso i rieni fod yn bresennol yn y cyfweliadau 
hyn. (Dydd Iau 20fed a dydd Gwener 21ain Awst, 2020)  
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Llwybr Melyn ... 
Mae'r Llwybr Melyn ar gael i fyfyrwyr sydd â'r cymhwyster lefel 2+ mewn TGAU (hynny yw, mae 
ganddyn nhw bum TGAU ar radd C neu'n uwch gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu 
Gymraeg fel Iaith Gyntaf. Ochr yn ochr â hyn mae gofyniad o 30 pwynt o'r 6 gradd TGAU gorau. 
Mae'r llwybr yn ymrwymiad dwy flynedd gyda chymhwyster UG wedi'i gyflawni yn y flwyddyn 
gyntaf a Safon Uwch yn yr ail. Cynghorir y myfyrwyr sy'n dilyn y llwybr hwn i ddewis tri phwnc Safon 
Uwch - un yr un o unrhyw un o bedwar bloc opsiynau. Mae yna amrywiaeth o bynciau 
galwedigaethol / traddodiadol ar gael. Bydd 8 gwers ar yr amserlen gydag athro ar gyfer pob 
pwnc gyda 2 wers arall ar yr amserlen ym mhob pwnc er mwyn i fyfyrwyr allu gweithio'n 
annibynnol. Mewn amgylchiadau eithriadol mae rhywfaint o ryddid i fyfyriwr astudio 4 cwrs Safon 
Uwch - yr eithriad yn hytrach na'r rheol fydd hyn. Fodd bynnag, os oes gan fyfyriwr 42 pwynt ac y 
gall gyfiawnhau gofyniad addysgol pellach penodol mewn cyfweliad â Pennaeth y Chweched, 
bydd yn cael ei ystyried, ar ôl y canlyniadau ym mis Awst. Mewn rhai achosion, mae'n bosibl iawn 
y bydd myfyrwyr nad ydynt wedi cyflawni lefel 2+ yn cael eu hystyried ar gyfer y llwybr hwn. 
Unwaith eto bydd hyn ar ôl cyfweliad a bydd yn rhaid i'r ymgeisydd fod wedi cyflawni gradd B o 
leiaf yn y pwnc craidd arall. Gall myfyrwyr yn y Llwybr Melyn ddewis un pwnc ar y mwyaf sydd ar 
gael o'r llwybr gwyrdd os ydyn nhw am ategu 2 ddewis llwybr melyn. 
 
Dewisiadau Llwybr Melyn… 
 
 
 

Bioleg  Daearyddiaeth  Celf  Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth 

Cemeg  Hanes  Drama  Saesneg Llenyddiaeth 

Ffiseg  Addysg Grefyddol  Cerdd  Ffrangeg 

Daeareg  Seicoleg  Dylunio Cynnyrch  Almaeneg 

Mathemateg  Cymdeithaseg  Fasiwn a Thecstiliau  Cymraeg Mamiaith 

Mathemateg Bellach    Addysg Gorfforol  Cymraeg Ailiaith 
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Llwybr Gwyrdd 

Mae'r Llwybr Gwyrdd yn ddatblygiad newydd yn y cwricwlwm yn Ysgol Dyffryn Aman. Fe'i 
cynlluniwyd i ddiwallu anghenion myfyrwyr sydd wedi cyflawni pum gradd TGAU ar radd C neu'n 
uwch ond sydd ag un yn unig o bynciau craidd Mathemateg a Saesneg neu Iaith Gyntaf 
Gymraeg ar y radd C neu'n uwch. 

Mae disgwyl iddynt cael 30 pwynt o'u 6 gradd TGAU gorau. Mae'r cwrs yn ymrwymiad dwy 
flynedd. Mae'r cyrsiau a gynigir pennaf yn gyrsiau BTEC ar lefel 3 sy'n cyfateb i gyrsiau Safon Uwch 
a Chyrsiau Galwedigaethol Uwch. Derbynnir y cymhwyster hwn gan Brifysgolion, ac mae'r gwaith 
dan sylw i'r un safon ond mae'r asesiad yn cynnwys gwaith portffolio yn hytrach nag arholiad yn 
unig. Mae graddau yn y cyrsiau hyn yn amrywio o basio a theilyngdod i ragoriaeth. 

Bydd gan fyfyrwyr sy'n dewis y llwybr hwn syniad clir iawn o'r math o gyrsiau y maent am eu 
hastudio y tu hwnt i'r ysgol a'r math o alwedigaeth y maent am ei dilyn. Bydd y cyrsiau hyn yn 
datblygu'r sgiliau ac yn darparu'r cymwysterau sydd eu hangen i symud ymlaen y tu hwnt i'r ysgol. 

Yn y Llwybr Gwyrdd bydd myfyrwyr yn dewis cyfres o bynciau a fydd yn darparu sgil gyffredinol 
mewn llwybr galwedigaethol penodol. Bydd gan y cyrsiau 9 awr cyswllt gydag athro a bydd 
myfyrwyr hefyd yn cael 2 wers lle maen nhw ar yr amserlen i weithio'n annibynnol. 

Bydd myfyrwyr yn dewis dau bwnc mewn un o dri bloc opsiwn, a bydd yn rhaid iddynt hefyd ail 
sefyll Saesneg a / neu fathemateg os na chyflawnwyd gradd C neu uwch. 

Cynigir ychydig o'r cyrsiau hyn mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. Bydd unrhyw gwrs partner 
yn cael ei gynnig yn Opsiwn 4. Mae peirianneg yn cael ei redeg yn ffurfiol yn Ysgol Dyffryn Aman 
ac ar Gampws Graig yn Llanelli ar ddydd Llun. Darperir Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig yn 
llawn gan Goleg Sir Gar ar Gampws Rhydaman. 
 
Dewisiadau Llwybr Gwyrdd ... 
 
 

Gwyddoniaeth Feddygol  Teithio a Thwristiaeth  Technoleg Cerdd 

Technoleg Gwybodaeth  Busnes  Peirianneg 

Bwyd a Maeth  Iechyd a Gofal  Adeiladwaith 

CAD (Computer Aided 
Design) 

Chwaraeon   
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Cyfuniadau Posib 
 

Rhai cyfuniadau a awgrymir ar gyfer y llwybr gwyrdd, neu gymysgedd o'r llwybr Gwyrdd a melyn 
fod yn  
 
 

Diwydiant 
Adeiladu 

 

Gwyddoniaeth 
Feddygol 

Ffiseg 
Daearyddiaeth 

TGCh 
Mathemateg 

Dylunio Cynnyrch  Adeiladwaith 

 

Diwydiant 
Peiranneg 

 

Gwyddoniaeth 
Feddygol 

Ffiseg 

TGCh 
Mathemateg 

Dylunio Cynnyrch 
Cemeg 

Peirianneg 

 

Diwydiant Iechyd 
a Gofal 

 

Gwyddoniaeth 
Feddygol 

Iechyd a Gofal  Cymdeithaseg  Seicoleg 
Bioleg 

 

Diwydiant 
Lletygawrch a 

Hamdden 

Gwyddoniaeth 
Feddygol 

Daearyddiaeth 
Hanes 

Teithio a 
Thwristiaeth 

Bwyd a Maeth  Addysg Gorfforol 
Chwaraeon 

 

Diwydiant y 
Cyfryngau 

 

Celf 
Drama 
Hanes 

TGCh  Technoleg Cerdd 
Cerdd 

Dylunio Cynnyrch 
Fasiwn a 

Thecstiliau 
CAD 
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Cymhwyster Bagloriaeth Cymru  
 
Cyflwynwyd y Fagloriaeth Gymreig ddiwygiedig newydd ym mis Medi 2015 ac ar sawl lefel. Mae'r 
Fagloriaeth Gymreig newydd mwy trylwyr yn seiliedig ar Dystysgrif Her Sgiliau a Chymwysterau 
Cefnogol. Y prif nod yw hyrwyddo sgiliau hanfodol ar gyfer cyflogaeth a darparu cyfleoedd trwy 
dair Her (Her Gymunedol, Dinasyddiaeth Fyd-eang a Menter) a Phrosiect Unigol. Bydd yn cael ei 
raddio A * -C a bydd pwyntiau UCAS yn cael eu dyfarnu yn unol â hynny. Dyma grynodeb o 
anghenion y cymhwyster:  
 

 
 

 
Mae’r fagloriaeth wedi ei amserlennu ar gyfer 4 gwers gyswllt a 2 wers hunan-astudio ym 
mlwyddyn 12 lle bydd y myfyrwyr yn ymdrin â gofynion y cwrs ac yn ennill cefnogaeth ar gyfer yr 
asesiad. Ym mlwyddyn 13, bydd 2 wers yn cael eu hamserlennu tuag at sicrhau bod cefnogaeth 
yn cael ei rhoi i'r prosiect Unigol. 
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Gyrfaoedd a Chanllawiau 

Cyflwyniad 

Rydym yn parhau i adeiladu ar flynyddoedd blaenorol, gan ddefnyddio ffug cyfweliad i 
atgyfnerthu hyder yn ein myfyrwyr. Cynigir cymorth hefyd mewn cwnsela canlyniadau Safon 
Uwch. 

Adnoddau 

Mae adnoddau amrywiol, gan gynnwys prosbectwsau, nawdd, rhaglenni cyfrifiadurol a 
gwybodaeth gyrfaoedd ar gael trwy'r Pennaeth Chweched Dosbarth neu'r Swyddog Gyrfaoedd. 

Bydd y Swyddog (ion) Gyrfaoedd yn cynnal cyfweliadau unigol â myfyrwyr a byddant ar gael 
trwy gydol y flwyddyn yn ôl yr angen. 

Profiad Gwaith  

Anogir pob myfyriwr Chweched Dosbarth i ymgymryd â lleoliadau gwaith perthnasol. Mae 
prifysgolion o'r farn bod profiad o'r fath yn hanfodol ar gyfer mynediad i rai cyrsiau gradd. 

Digwyddiadau Arbennig 

Anogir pob myfyriwr i fynychu cyflwyniadau a digwyddiadau gyrfaoedd perthnasol. 

Casgliad  

Mae canllawiau Gyrfaoedd yn bersonol i chi, manteisiwch i'r eithaf ar y cyfle hwn. 
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 Restr Wirio ar gyfer mynediad Chweched Dosbarth 
 
Er mwyn sicrhau mynediad i Chweched Dosbarth Ysgol Dyffryn Aman bydd angen i: 
 

● mi fod â'r cymwysterau angenrheidiol 

● Bod â chofnod presenoldeb boddhaol (o leiaf 90%) 

● Bod â chofnod prydlondeb rhagorol (anaml yn hwyr) 

● Wedi dangos agwedd ac ymdrech da iawn ym mlwyddyn 11 

● Wedi cael cyfweliad ag uwch aelod o staff 

● Wedi cael fy argymell gan Athro Dosbarth / Pennaeth Blwyddyn 11 

● Wedi cwrdd â therfynau amser yn rheolaidd 
 

Digwyddiadau Gwybodaeth  

Digwyddiadau pwysig sy'n arwain at Fynediad i’r Chweched Dosbarth 
Bydd myfyrwyr yn derbyn cyflwyniadau yn ymwneud ag astudio yn y Chweched Dosbarth 
ynghyd â chyfle i wrando ar brofiadau Myfyrwyr cyfredol y Chweched Dosbarth. 
 
 

Noson Gwybodaeth Rhieni / 
Gwarcheidwaid 

-  Dydd Iau 30ain Ionawr 2020 

Canlyniadau TGAU  -  Dydd Iau 20 Awst 2020 

Ymgynghoriadau Myfyrwyr / Rhiant / 
Gwarcheidwad 

-  Dydd Iau 20 Awst 2020 

Ymgynghoriadau Myfyrwyr / Rhiant / 
Gwarcheidwad 

-  Dydd Gwener 21 Awst 2020 

Dechrau'r Flwyddyn Academaidd 2020/21  -  Dydd Mercher 2 Medi 2020 

 

 Grwpiau Opsiwn 

Dim ond os oes galw digonol y bydd cwrs yn rhedeg. 

Os oes gormod o bobl ar gwrs, dyrennir lleoedd yn ôl addasrwydd i’r cwrs. 
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Pwnc: Celf / Ffotograffiaeth   Cod QAN: 601/5290/4Arholi 

Bwrdd: CBAC 

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

Creadigrwydd yw'r gair cyntaf sy'n debygol o ymddangos ym mhen rhywun pan 
glywant y termau Celf a Ffotograffiaeth. Mae'r ddau angen meddyliau creadigol ac 
maen nhw'n creu gyrfaoedd cyffrous hefyd! Dyluniwyd Safon Uwch CBAC mewn 
Celf Gain / Ffotograffiaeth i ddarparu profiadau dysgu gafaelgar, heriol ac ystyrlon 
trwy strwythur hyblyg sy'n ymestyn datblygiad dilyniannol ac gynyddrannol ymarfer 
creadigol. Gan arwain ymlaen o TGAU, mae'r cwrs yn meithrin dychymyg, 
creadigrwydd a meddwl y tu allan i'r bocs; wrth annog dysgwyr i fod yn annibynnol 
ac yn ddyfeisgar. Mae dysgwyr hefyd yn ennill ymdeimlad o hunanymwybyddiaeth 
a mynegiant, ynghyd â'r rhyddid i fod yn arloesol yn eu gwaith. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

UG - Uned 1- Ymchwiliad Creadigol 
Personol. Asesiad heblaw am. 

40% o'r cymhwyster - 160 marc. 

 

A2 - Uned 2 - Ymchwiliad Personol. 
Asesiad heblaw arholiad. 

36% o'r cymhwyster - 160 marc. 

 

A2 - Uned 3 - Aseiniad Wedi'i Osod yn Allanol. Asesiad heblaw arholiad. 

24% o'r cymhwyster. Rhan 1 - Cyfnod astudio paratoadol. Rhan 2 - Cyfnod o waith 
ffocws parhaus - 100 marc. 
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Llwybr Dilyniant: 

Athro -Cynradd / Uwchradd 
Cyfarwyddwr Creadigol cylchgrawn 
Artist - Peintiwr, Cerflunydd,Printiwr  
Ffotograffydd 
Cyfarwyddwr Ffilm 
Technegydd Stiwdio  
Dylunydd Gwe  
Graffig 
Curadur 
Therapydd Celf 
Cyfarwyddwr Celf 
 Asiant Celf / Rheolwr Busnes 
Artist Masnachol 
Animeiddiwr 
Dylunydd Mewnol 

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

Gwefan CBAC - https://www.wjec.co.uk/qualifications/art-and-design/ 

Mrs Carrie Jones - Pennaeth yr Adran. Ystafell 714 
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Pwnc: Diploma Cymhwysol Gwyddoniaeth 
Feddygol (lefel 3) 

Cod QAN: 601/7644/1Arholi 

Bwrdd: CBAC 

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

Gwyddoniaeth Feddygol yw'r wyddoniaeth o ddelio â chynnal iechyd ac atal a thrin 
afiechydon. Mae'r diploma cymhwysol lefel 3 mewn gwyddoniaeth feddygol ar gyfer 
dysgwyr sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â gofal iechyd ac ymchwil 
feddygol.  

Mae gwyddonwyr meddygol ar flaen y gad o ran gwasanaethau gofal iechyd, gan eu 
bod yn hanfodol wrth wneud diagnosis o glefyd, gan bennu effeithiolrwydd triniaethau 
a chwilio am iachâd newydd. 

Prif bwrpas y cymhwyster yw rhoi i ddysgwyr y wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau 
mewn egwyddorion gwyddonol allweddol i gefnogi cynnydd i addysg uwch neu 
gyflogaeth mewn meysydd gwyddoniaeth feddygol, megis rolau swydd yn y 
gwyddorau ffisiolegol neu wasanaethau labordy clinigol. Mae'r cymhwyster yn ymdrin â 
meysydd pwnc allweddol iechyd, ffisioleg a chlefydau, ynghyd â rhoi cyfle i astudio 
meysydd ffarmacoleg, mesur ffisiolegol, profion clinigol ac ymchwil feddygol. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae'n ofynnol i ddysgwyr gwblhau 6 uned:  

• Iechyd a chlefyd dynol  

• Technegau mesur ffisiolegol  

• Dulliau ymchwil Gwyddoniaeth Feddygol  

• Meddyginiaethau a thrin afiechyd  

• Technegau labordy clinigol  

• Astudiaeth achos feddygol   

Bydd dwy o'r unedau hyn yn cael eu hasesu gan arholiadau allanol a thraean gan dasg 
a osodwyd yn allanol. Bydd y tair uned sy'n weddill yn cael eu hasesu'n fewnol. 
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Llwybr Dilyniant: 

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddisgyblion sydd wedi pasio naill ai gwyddoniaeth driphlyg 
(graddau CCC) neu ddwbl (graddau CC), nid yw'n addas ar gyfer disgyblion a 
astudiodd wyddoniaeth gymhwysol sengl. Dylech hefyd fod wedi pasio mathemateg 
a Saesneg. 

Rolau swydd fel y rhai ym meysydd gwyddorau bywyd, hy cynnal ystod o brofion 
labordy a gwyddonol i gefnogi diagnosis a thriniaeth afiechyd, gallai hyn gynnwys 
archwiliad microsgopig o samplau meinwe, dadansoddi celloedd gwaed i ymchwilio 
i anemia neu ddadansoddiad o samplau i nodi achos haint.  

Fel arall, byddai cyfleoedd hefyd i symud ymlaen i swyddi yn y gwyddorau ffisiolegol, 
gan weithio'n uniongyrchol gyda chleifion, mesur a gwerthuso organau a systemau 
penodol, fel gwyddonwyr sy'n gweithio ym maes niwroffisioleg yn cofnodi'r 
gweithgaredd trydanol yn yr ymennydd.  

Bydd y diploma cymhwysol Lefel 3 mewn gwyddoniaeth feddygol yn galluogi symud 
ymlaen i addysg uwch i ystod o raglenni gwyddoniaeth gymhwysol, megis 
gwyddoniaeth fiofeddygol, gwyddorau bywyd a ffisioleg. 

 

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

Gwefan CBAC 

Miss Tracey Lewis (athrawes â gofal) 
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Testun: BTEC Lefel 3 Tystysgrif Estynedig 
Genedlaethol mewn Chwaraeon 

Cod QAN: 601/7218/6Arholi 

Bwrdd: Pearsons 

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

Mae Tystysgrif Estynedig Genedlaethol Pearson BTEC mewn Chwaraeon yn 
gymhwyster Cyffredinol Cymhwysol ar gyfer dysgwyr ôl-16 sydd am barhau â'u 
haddysg trwy ddysgu cymhwysol ac sy'n anelu at symud ymlaen i addysg uwch ac yn 
y pen draw cyflogaeth yn y sector chwaraeon. Mae'r cymhwyster yn gyfwerth o ran 
maint ag un Safon Uwch. 

Datblygwyd cynnwys y cymhwyster hwn mewn ymgynghoriad ag academyddion i 
sicrhau ei fod yn cefnogi dilyniant i addysg uwch. Mae cyflogwyr a chyrff proffesiynol 
hefyd wedi cymryd rhan ac ymgynghori â nhw i gadarnhau bod y cynnwys yn briodol 
ac yn gyson â'r arfer cyfredol ar gyfer dysgwyr a allai ddewis mynd i gyflogaeth yn 
uniongyrchol yn y sector chwaraeon. 

Bydd dysgwyr yn astudio tair uned orfodol:  

● Uned 1: Anatomeg a Ffisioleg  
● Uned 2: Hyfforddiant a Rhaglenni Ffitrwydd ar gyfer Iechyd, Chwaraeon a Lles  
● Uned 3: Datblygiad Proffesiynol yn y Diwydiant Chwaraeon.  

Bydd dysgwyr hefyd yn dewis un uned ddewisol o ystod sydd wedi'i chynllunio i 
gefnogi dewisiadau wrth symud ymlaen i gyrsiau chwaraeon mewn addysg uwch, ac 
i gysylltu â meysydd galwedigaethol perthnasol. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Uned  Math o asesiad 

Uned 1: Anatomeg a Ffisioleg  ● Arholiad ysgrifenedig wedi'i osod a'i 
farcio gan Pearson.  

● 1.5 awr.  
● 80 marc. 

Uned 2: Hyfforddiant a Rhaglenni 
Ffitrwydd ar gyfer Iechyd, Chwaraeon a 
Lles 

● Tasg wedi'i gosod a'i marcio gan 
Pearson a'i chwblhau o dan 
amodau dan oruchwyliaeth.  

● Yn Rhan A, rhoddir astudiaeth 
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achos i ddysgwyr wythnos cyn 
cyfnod asesu dan oruchwyliaeth er 
mwyn paratoi.  

● Yn Rhan B, y cyfnod asesu dan 
oruchwyliaeth yw 2.5 awr yn ôl yr 
amserlen gan Pearson.   

● Cyflwyniad ysgrifenedig.  
● 60 marc.  

Uned 3: Datblygiad Proffesiynol yn y 
Diwydiant Chwaraeon 

Asesir yn fewnol trwy aseiniadau 

Unedau dewisol - dysgwyr yn cwblhau 1 uned 

Uned 4: Arweinyddiaeth Chwaraeon  
Uned 5: Cymhwyso Profi Ffitrwydd  
Uned 6: Seicoleg Chwaraeon  
Uned 7: Perfformiad Chwaraeon Ymarferol 

 
Asesir yn fewnol trwy aseiniadau 

 

Llwybr Dilyniant: 
Mae gan y cymhwyster bwyntiau UCAS ac mae darparwyr addysg uwch yn cydnabod 
ei fod yn cyfrannu at fodloni gofynion derbyn ar gyfer llawer o gyrsiau os cânt eu 
cymryd ochr yn ochr â chymwysterau eraill fel rhan o raglen astudio dwy flynedd. 
Mae'n cyfuno'n dda â nifer fawr o bynciau ac yn cefnogi mynediad i gyrsiau addysg 
uwch mewn ystod eang iawn o ddisgyblaethau (yn dibynnu ar y pynciau a gymerir 
ochr yn ochr). Ar gyfer dysgwyr sy'n dymuno astudio agwedd ar chwaraeon mewn 
addysg uwch, mae'r cyfleoedd yn cynnwys:  

● BA (Anrh) mewn Astudiaethau Chwaraeon a Busnes, os cânt eu cymryd ochr yn 
ochr â Lefel A mewn Busnes a Mathemateg  

● BSC (Anrh) mewn Seicoleg Chwaraeon, os cânt eu cymryd ochr yn ochr â Lefel A 
mewn Seicoleg  

● BA (Anrh) mewn Addysg Chwaraeon ac Addysg Arbennig a Chynhwysol, os 
cymerir ochr yn ochr â Lefel A mewn Saesneg Iaith  

● BA (Anrh) mewn Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer 

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

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ddod i siarad ag unrhyw aelod                             
o'r adran AG. Mae Mrs Slater a Mr Bowen ar gael y rhan fwyaf o amser cinio yn ystafell                                     
418. 

Os byddai'n well gennych edrych ar-lein gallwch edrych ar y fanyleb: 
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Pwnc: Bioleg  Cod: QAN601/5846/3Arholi  

Bwrdd: CBAC  

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

Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o wahanol feysydd Bioleg gan 
gynnwys: anatomeg dynol, gwyddoniaeth planhigion, geneteg a'r amgylchedd. 
Byddwch yn datblygu ac yn dangos 
gwerthfawrogiad dyfnach o'r sgiliau a'r 
wybodaeth a ddefnyddir mewn Bioleg. 
Byddwch yn datblygu cymhwysedd a hyder 
mewn sgiliau mathemategol a datrys 
problemau. Trwy gydol y cwrs byddwch yn 
gwerthfawrogi sut mae cymdeithas yn 
gwneud penderfyniadau am faterion biolegol 
a sut mae Bioleg yn cyfrannu at lwyddiant yr 
economi a'r gymdeithas.  

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae arholiadau'n profi nid yn unig eich gwybodaeth pwnc, ond hefyd sgiliau sy'n 
gysylltiedig â sut rydych chi'n defnyddio'r wybodaeth honno. Disgrifir y sgiliau hyn yn yr 
amcanion asesu ac ysgrifennir cwestiynau arholiad i'w hadlewyrchu.  

Bydd UG yn cynnwys: 

Uned 1: Biocemeg a threfniadaeth celloedd (20%) ac Uned 2 Bioamrywiaeth a 
ffisioleg systemau'r corff (20%) sy'n cyfrif am 40% o gyfanswm y marciau ar gyfer Safon 
Uwch. Asesir pob uned mewn arholiad 1 h 30 munud o 80 marc.  

A2 Yn cynnwys:  

Uned 3: Ynni a Homeostasis a'r amgylchedd (25%) arholiad 2 awr a 90 Marc.   

Uned 4: Amrywiad ac Etifeddiaeth ac opsiynau (25%)  arholiad 2 awr a 90 marc.   

Uned 5: Arholiad ymarferol, tasg ymarferol 2 awr a thasg dadansoddi ymarferol 1 awr 
(10%) 
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Llwybr Dilyniant: 

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddisgyblion sydd wedi pasio naill ai gwyddoniaeth driphlyg (o 
leiaf graddau BBB) neu ddwbl (o leiaf 
graddau BB) yn haen uwch, nid yw'n 
addas ar gyfer disgyblion a astudiodd 
wyddoniaeth gymhwysol sengl. Dylech 
hefyd fod wedi pasio mathemateg 
(gradd B) a Saesneg (gradd C). 

Fel rheol, astudir Bioleg Lefel A gyda 
phynciau eraill sy'n seiliedig ar 
wyddoniaeth a gall arwain at y cwrs gradd canlynol:Gwyddorau Biofeddygol 

● Biocemeg, 
● Deintyddiaeth,  
● Deieteteg, 
● Gwyddorau Daear,  
● Gwyddor yr Amgylchedd,  
● Gwyddoniaeth Fforensig,  
● Daeareg,  
● Gwyddoniaeth Feddygol,  
● Meddygaeth,  
● Nyrsio,  
● Fferylliaeth,  
● Ffisiotherapi ,,  
● Chwaraeon  
● Gwyddoniaeth 
● Gwyddoniaeth Milfeddygol. 

Mae'n ddewis arbennig o dda i bobl sydd am ddilyn gyrfa mewn proffesiynau iechyd 
a chlinigol. 

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

Gwefan CBAC 

Mr Finney a Miss Edwards 
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Pwnc: Busnes - Diploma Lefel 3 BTEC  AtodolCod QAN: 
500/6750/3Arholi 

Bwrdd: Pearson BTEC  

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

Mae'r cymhwyster BTEC wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth, y dealltwriaeth a'r sgiliau 
sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Ar ôl cwblhau cymhwyster 
BTEC lefel 3 yn llwyddiannus, gall dysgwr symud ymlaen i gyflogaeth neu o fewn 
cyflogaeth a / neu barhau â'i hastudiaeth yn yr un maes galwedigaethol cysylltiedig. 
Mae Diploma Atodol Lefel 3 BTEC yn cyfateb i un Safon Uwch. 

Mae'r pedair uned graidd yn yr is-ddiploma yn rhoi cyflwyniad a dealltwriaeth i'r 
amgylchedd busnes, rheoli adnoddau, marchnata a chyfathrebu - pob un yn 
sylfaenol i lwyddiant sefydliadau busnes. 

Gellir dewis y ddwy uned arall, a astudir ym Mlwyddyn 13, o ystod eang o unedau 
dewisol. 

Unedau Gorfodol: 

Uned 1 - Yr Amgylchedd Busnes 

Uned 2 - Adnoddau Busnes 

Uned 3 - Cyflwyniad  Farchnata 

Uned4 - Cyfathrebu Busnes 

Unedau Dewisol: 

Dewiswch 2 o sawl maes gan gynnwys Cyfrifeg, Marchnata, Adnoddau Dynol, 
Rheolaeth, y Gyfraith, Gweinyddiaeth, Manwerthu, Logisteg , Pynciau busnes 
cyffredinol 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae pob uned waith yn cynnwys 2 - 3 aseiniad. Dros y ddwy flynedd, bydd cyfanswm 
o 18 aseiniad i'w cwblhau. Nid oes unrhyw arholiadau yn y cwrs hwn. 

Mae dull asesu cymwysterau BTEC mewn Busnes yn caniatáu i ddysgwyr dderbyn 
adborth ar eu cynnydd trwy gydol y cwrs wrth iddynt ddarparu tystiolaeth tuag at y 
meini prawf asesu a graddio. Gellir cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer asesu trwy ystod o 
weithgareddau amrywiol gan gynnwys gwaith aseinio a phrosiect, astudiaethau 
achos, asesu yn y gweithle, chwarae rôl a chyflwyniad llafar. Mae strategaethau 
cyflenwi yn adlewyrchu natur gwaith yn y sector busnes trwy annog dysgwyr i 
ymchwilio a chynnal asesiad mewn gweithle neu mewn amodau gwaith lle bynnag y 
bo modd.  

Llwybr Dilyniant: 

Mae cymwysterau BTEC mewn Busnes yn darparu llwybr at gyflogaeth i'r nifer o 
feysydd busnes amrywiol. Gallai'r rhain gynnwys:  

● rolau mewn meysydd arbenigol fel rheoli, marchnata, cyllid, gwasanaeth 
cwsmeriaid neu adnoddau dynol mewn sefydliadau mawr  

● rôl fwy gyffredinol mewn busnes lleol bach. 

Fel arall, gall myfyrwyr ddewis parhau â'u hastudiaethau mewn Busnes neu lawer o'r 
meysydd arbenigol sydd ar gael ar lefel prifysgol. 
 

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

https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/BTEC-Nationals/Business/2010/S
pecification/9781446934241_BTEC_90c_L3_Business_Iss4.pdf 

Mrs Ffion M Davies (ystafell 413) 
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Testun: CAD (DylunioChymorth Cyfrifiadur)  gydaCod QAN: 
601/5114/6Arholi 

Bwrdd: City & Guilds 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 
Mae CAD yn bwnc sydd wedi cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn llawer o wahanol 
ddiwydiannau. Bydd y sgiliau y byddwch yn eu datblygu yn helpu i gael gwaith fel 
Draughtsperson CAD mewn meysydd fel Gweithgynhyrchu, dylunio Peirianneg, 
Meddygol, Chwaraeon a llawer mwy a gallai hefyd eich helpu i symud ymlaen i 
gyrsiau tebyg mewn addysg uwch. 
 
Ysgol Dyffryn Aman yw'r unig ysgol Uwchradd yn Sir Gaerfyrddin sy'n dysgu'r cwrs 
Modelu Parametrig. Mae'n gyfle anhygoel i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth ddysgu'r 
pwnc unigryw hwn; gan ei fod yn gwrs sydd wedi'i gynllunio ar gyfer gweithwyr sydd 
angen naill ai wella eu sgiliau CAD neu ddod yn staff cymwys hyfforddedig. 
 
Bydd myfyrwyr ym Mlwyddyn 12 sy'n dymuno astudio 
Modelu Parametrig yn cael cyfle delfrydol i ddechrau 
gweithio gyda meddalwedd CAD o'r enw Dyfeisiwr 
Autodesk, gan greu cydrannau a chynulliadau 3D o 
frasluniau 2D. Mae hwn yn feddalwedd safonol, 
boblogaidd, ddiwydiannol a ddefnyddir ledled y byd. 
Bydd blwyddyn gyntaf y Chweched Dosbarth yn 
caniatáu i'r myfyrwyr adeiladu ar eu gwybodaeth a'u 
dealltwriaeth gyfyngedig ar gyfer y pwnc. 
 
Yn ystod Blwyddyn 13, bydd myfyrwyr wedi'u cofrestru ar 
gwrs Modelu Parametrig CAD Lefel 3 wrth iddynt fynegi 
eu sgiliau cymhwysedd gyda'r meddalwedd CAD. Mae 
hwn ar gyfer y rhai sydd am ddatblygu sgiliau dylunio 2D 
/ 3D arbenigol, sydd eisoes â chefndir mewn 
Cyfrifiadura, Dylunio Cynnyrch, neu sydd wedi dewis 
Peirianneg fel opsiwn. 
 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 
Asesir y myfyrwyr trwy ddau aseiniad ymarferol a chwestiynau ateb byr a gallant naill ai 
gymhwyso gyda Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Rhaid nodi, fodd bynnag, nad 
yw hwn yn gymhwyster Safon Uwch a'i fod yn bwnc galwedigaethol Lefel 3. Fodd 
bynnag, mae'n bwnc sy'n hanfodol i'r rheini sy'n dymuno dilyn gyrfa neu addysg uwch 
yn y meysydd diwydiannol y soniwyd amdanynt o'r blaen. 
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Llwybr Dilyniant: 

Os ydych chi am ddilyn gyrfa mewn Dylunio a Pheirianneg ar ôl y cwrs, yna'r llwybr 
mwyaf priodol i'r brifysgol fyddai gyda chyfres o bynciau Safon Uwch priodol fel 
Dylunio Cynnyrch a Pheirianneg. 

Ymhlith y swyddi sy'n gysylltiedig â'r cwrs mae: 

● Dylunydd cynnyrchDylunydd 
● Technegydd CAD 
● dodrefn 
● Pensaernïaeth a chynllunio 
● Peiriannydd modurol Peiriannydd 
● dylunio 

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

Mr Damian Jones (HoD) yn ystafell 711 a Ms Elizabeth Atkinson yn ystafell 709. 

https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships/engineering/mec
hanical/7689-computer-aided-design#tab=information 
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Pwnc: Cemeg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae Safon Uwch CBAC mewn Cemeg yn darparu cwrs astudio eang, cydlynol, 
boddhaol a gwerth chweil. Mae'n annog dysgwyr i ddatblygu hyder mewn cemeg, 
ac agwedd gadarnhaol tuag ati, ac i gydnabod ei bwysigrwydd yn eu bywydau eu 
hunain ac i gymdeithas.  

Mae astudio'r Safon Uwch hon mewn Cemeg yn annog dysgwyr :   

● i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o wahanol feysydd o'r pwnc 
a sut maent yn uniaethu â'i gilydd   

● i ddatblygu a dangos gwerthfawrogiad dwfn o sgiliau, gwybodaeth a 
dealltwriaeth dulliau gwyddonol   

● i ddatblygu cymhwysedd a hyder mewn amrywiaeth o sgiliau ymarferol, 
mathemategol a datrys problemau  

● i  ddatblygu eu diddordeb yn y pwnc a'u brwdfrydedd, gan gynnwys datblygu 
diddordeb mewn astudiaeth bellach a gyrfaoedd sy'n gysylltiedig â'r pwnc   

● i ddeall sut mae cymdeithas yn gwneud penderfyniadau am faterion gwyddonol 
a sut mae'r gwyddorau'n cyfrannu at lwyddiant  economi a chymdeithas.  

 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Trwy gydol y cwrs bydd tasgau gwaith cartref a asesir yn rheolaidd a phrofion diwedd 
pwnc i olrhain a monitro cynnydd yn y cwrs.  

Ar ddiwedd blwyddyn 12 mae dau arholiad allanol, mae'r ddau yn 1.5 awr o hyd ac 
mae pob un yn cyfrannu 20% o'r marc tuag at y cwrs Safon Uwch llawn: 

Uned 1 - Strwythur mater, adweithiau cemegol a chyfrifiadau man geni.  

Uned 2 - Cyfansoddion sy'n cynnwys egni, cyfradd a charbon. 
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I ennill Safon Uwch lawn mae 3 uned arall i'w chwblhau ym mlwyddyn 13.  

Uned 3 - Cemeg gorfforol ac anorganig. Arholiad 1 awr 45 munud yn cyfrannu 25% o'r 
marc terfynol. 

Uned 4 - Cemeg a dadansoddiad organig. Arholiad 1 awr 45 munud yn cyfrannu 25% 
o'r marc terfynol. 

Uned 5 - Arholiad ymarferol a phapur ysgrifenedig. Yn cyfrannu 10% o'r marc terfynol. 

Llwybr Dilyniant: 

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddisgyblion sydd wedi pasio naill ai gwyddoniaeth driphlyg (o 
leiaf graddau BBB) neu ddwbl (o leiaf graddau BB) ar haen uwch, nid yw'n addas ar 
gyfer disgyblion a astudiodd wyddoniaeth gymhwysol sengl. Dylech hefyd fod wedi 
pasio mathemateg (gradd B) a Saesneg (gradd C). 

Mae'r fanyleb yn adeiladu ar wybodaeth a sgiliau blaenorol a ddatblygwyd yn y 
cyrsiau TGAU Gwyddoniaeth a Chemeg.  

 
Mae'r fanyleb Safon Uwch yn darparu'r wybodaeth ofynnol i astudio Cemeg ar lefel 
gradd ac mewn meysydd cysylltiedig fel meddygaeth, gwyddoniaeth filfeddygol, 
fferylliaeth, biocemeg a pheirianneg gemegol. 
 
Mae'r cwrs yn datblygu ystod eang o wybodaeth a sgiliau a fydd yn caniatáu i 
fyfyrwyr fynd i mewn i lawer o yrfaoedd Cemeg ond a fydd hefyd yn caniatáu 
mynediad i gyrsiau fel y gyfraith, addysgu, nyrsio a nifer o gyrsiau gradd a heb radd 
eraill.  
 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddilyniant gyda Safon Uwch mewn Cemeg 
trwy ymweld â Gyrfaoedd Cymru a gwefan Cymdeithas Frenhinol Cemeg “Dyfodol 
mewn Cemeg.” 

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

Gwefan WJEC 

Cymdeithas FrenhinolCemeg 

GyrfaoeddCymru 

Mr C Davies, Mrs K Dunton, Mrs L Owens 
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Pwnc:  Cymraeg Ail iaith  Cod QAN::  

Bwrdd Arholi: CBAC (WJEC) 

Pam astudio’r cwrs hwn? Beth fyddai’n ei ddysgu? 

Bydd astudio’r Gymraeg yn rhoi cyfle i chi wneud cysylltiadau rhwng gwahanol 
elfennau'r pwnc a darparu sylfaen addas er mwyn rhoi’r cyfle i barhau i astudio neu 
ddefnyddio’r  iaith yn y dyfodol. Yn wir, mae ystod eang a chyffrous o gyfleoedd yn 
aros amdanat os wnei di ddewis astudio’r Gymraeg. Gyda galw cynyddol am weithlu 
proffesiynol, dwyieithog gall astudio’r Gymraeg arwain at bosibiliadau cyffrous i ti ym 
maes darlledu, y celfyddydau, gwleidyddiaeth, addysg a llawer llawer mwy. 

Sut byddaf yn cael fy asesu? 

Ceir 3 Uned ym mlwyddyn 12 

UNED 1 - Arholiad Llafar 

Adran A : Astudio a thrafod ffilm 

UNED 2 - Asesiad diarholiad 

Uned 3 - Arholiad ysgrifenedig 

 

Ceir 3 Uned ym mlwyddyn 13 

Uned 4 - Arholiad Llafar 

Uned 5 - Arholiad ysgrifenedeig (2 awr) 

Y Gymraeg yn y gymdeithas a thrawsieithu 

Uned 6 - Arholiad ysgrifenedig (2 awr) 

Cwestiwn iaith ac ymateb i stori fer. 
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Llwybr Dilyniaint: 
Mae astudio’r Gymraeg fel pwnc yn fantais amlwg wrth ymgeisio am bob swydd yng 
Nghymru a thu hwnt.  

 

Ble allaf ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad a nhw? 

Os am fwy o wybodaeth ynglyn a’r cwrs, gallwch gysylltu gyda’r Adran Gymraeg 
a/neu darllen y fanyeb ar wefan CBAC. 
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Pwnc:  Cymraeg Mamiath  Cod QAN:  

Bwrdd Arholi: CBAC 

Pam astudio’r cwrs yma? Beth fyddai’n ei ddysgu? 

Bydd astudio’r Gymraeg yn rhoi cyfle i ti wneud cysylltiadau rhwng gwahanol 
elfennau'r pwnc a darparu sylfaen addas er mwyn rhoi’r cyfle i barhau i astudio neu 
ddefnyddio’r  iaith yn y dyfodol. Yn wir, mae ystod eang a chyffrous o gyfleoedd yn aros 
amdanat os wnei di ddewis astudio’r Gymraeg. Gyda galw cynyddol am weithlu proffesiynol, 
dwyieithog gall astudio’r Gymraeg arwain at bosibiliadau cyffrous i ti ym maes darlledu, y 
celfyddydau, gwleidyddiaeth, addysg a llawer llawer mwy. 

Mae UG a Safon Uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn annog dysgwyr i : 

Ddangos diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth astudio'r Gymraeg  • cyfathrebu'n 
gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ystod eang o sefyllfaoedd a 
chyd-destunau  • ysgrifennu'n greadigol a ffeithiol i amrywiaeth o bwrpasau  • 
dadansoddi testunau cyfarwydd ac anghyfarwydd yn annibynnol • gwrando ac 
ymateb i farn eraill wrth fynegi safbwynt  • mynegi barn annibynnol, yn seiliedig ar 
wybodaeth a dealltwriaeth o ystod o destunau llenyddol a ffeithiol  • ymateb yn glir, 
yn berthnasol, yn hyderus ac yn strwythuredig • cyfrannu’n hyderus i weithgarwch 
mewn cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain. 

Sut byddaf yn cael fy asesu? 

Blwyddyn 12 

Ceir tair uned uwch gyfrannol 

UNED 1-Llafar 

Adran A: Trafod ffilm 
Adran B : Trafod Drama                              15% 

UNED 2 - Asesiad Diarholiad 

Adran A: Ysgrifennu darn estynedig yn dilyn ffurf benodol 
Adran B: Traethawd neu araith yn mynegi barn am bwnc arbennig         10% 
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UNED 3 - Papur Ysgrifenedig:Arholiad 2 awr 

Adran A: Cwestiwn Iaith 
Adran B : Cwestiwn traethawd ar farddoniaeth yr Ugeinfed Ganrif ar hugain.      15% 

Blwyddyn 13 

Ceir tair uned ym mlwyddyn 13 

UNED 4 - Llafar 

Adran A : Trafod nofel  
Adran B : Asesiad Synoptig                           20% 

UNED 5 - Arholiad ysgrifenedig (2 awr) 

Adran A :Rhyddiaith yr Oesoedd Canol 
Adran B : Yr Hengerdd a’r Cywyddau                20% 

Uned 6 - Arholiad ysgrifenedig (2awr) 

Adran A : Gwerthfawrogi Rhyddiaith neu farddoniaeth nas astudiwyd o’r blaen a 
gwneud cysylltiad a thestunau perthnasol 
Adran B : Y Gymraeg mewn cyd-destun              20% 

Llwybr Dilyniant: 
Mae astudio’r Gymraeg fel pwnc yn fantais amlwg wrth ymgeisio am bob swydd yng 
Nghymru a thu hwnt.  

Ble allaf ddarganfod mwy o wybodaeth am y cwrs? Pa staff y gallaf siarad a nhw? 

Cysylltwch ag athrawon yr Adran Gymraeg am fwy o wybodaeth neu darllenwch y 
fanyleb ar wefan CBAC o dan y pwnc ‘Cymraeg Iaith Gyntaf’ 
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Pwnc: Drama  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae'r cwrs Drama a Theatr UG a Safon Uwch yn asesu eich ymgysylltiad â thestunau 

drama a'ch sgiliau ymarferol fel actor, dylunydd a chyfarwyddwr. Mae elfennau 

damcaniaethol ac ymarferol Drama a Theatr Safon Uwch yn ei wneud yn bwnc heriol 

ac yn rhoi llawer o foddhad.  

Mae'r pwnc hwn yn gofyn am sgiliau mewn dau faes gwahanol: ymarferol a 

damcaniaethol. Nid yn unig y mae angen i chi fwynhau darllen, a gallu ysgrifennu 

traethodau, ond mae angen ymrwymiad arnoch chi hefyd i theatr fyw a’r gallu i 

weithio ar y cyd ar elfennau ymarferol y cwrs. 

 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

UG Uned 1: Gweithdy Theatr 24% 

Byddwch yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio darn o theatr yn 
seiliedig ar ail ddehongliad o ran o destun a ddewiswyd o restr a ddarparwyd gan 
CBAC. Rhaid datblygu'r darn hwn gan ddefnyddio technegau a dulliau gweithio naill 
ai ymarferydd theatr dylanwadol neu gwmni theatr cydnabyddedig.  

Fel rhan o'r uned, byddwch yn: 

gwireddu'r perfformiad neu'r dyluniad achynhyrchu log creadigol a gwerthusiad 

UG  Uned 2: Testun mewn Theatr (16%) 

Yn ystod y cwrs UG, byddwch yn astudio un ddrama o'r dewis a gynigir  i'r ysgol gan 
CBAC, a byddwch yn ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y darn gosod. Byddwch 
yn gallu mynd â chopi glân o'r testun i'r arholiad gyda chi.  
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A2 Uned 3: Testun ar Waith (36%) 

Byddwch yn cymryd rhan yn y gwaith o greu, datblygu a pherfformio dau ddarn o 
theatr yn seiliedig ar ysgogiad a ddarparwyd gan CBAC: darn wedi'i ddyfeisio gan 
ddefnyddio technegau a dulliau gweithio naill ai ymarferydd theatr dylanwadol neu 
gwmni theatr cydnabyddedig a dyfyniad o destun mewn arddull wahanol a 
ddewiswyd gan y dysgwr. Bydd arholwr allanol yn asesu'r perfformiad. Rhaid i 
ddysgwyr perfformio yn fyw i'r arholwr sy'n ymweld. O fewn wythnos ar ôl cwblhau'r 
gwaith ymarferol, bydd gofyn i chi gynhyrchu adroddiad proses a gwerthuso.  

A2 Uned 4: Testun mewn Perfformiad (24%) 

Yn ystod y cwrs Safon Uwch, byddwch yn astudio dwy ddrama o ddewis a gynigiwyd 
i'r ysgol gan CBAC, a byddwch yn ateb cyfres o gwestiynau yn seiliedig ar y ddau 
destun gosod. Byddwch yn gallu mynd â chopi glân o'r testunau i'r arholiad gyda chi.  

Llwybr Dilyniant: 

● Actor neu Gyfarwyddwr 
● Dylunydd 
● Rheolwr llwyfan 
● Technegydd goleuo / sain 
● Athro (Cynradd / Uwchradd) 

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

Mrs Fiona Elias - Pennaeth Adran 
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Pwnc: Peirianneg L3 Diploma mewn Technolegau 
Peirianneg 

AtodolCod:: 
QAN601/5799/9ArholiSIY 

Bwrdd 

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

● Mae Diploma Atodol EAL Lefel 3 mewn Technolegau Peirianneg yn gwrs a 
ddyluniwyd ar gyfer ymgeiswyr sy'n mwynhau Peirianneg ac sydd eisoes â 
chymhwyster  Peirianneg Lefel 2 ynghyd â TGAU mewn Mathemateg a Saesneg. 
Mae'r cwrs yn cael ei redeg rhwng Ysgol Dyffryn Aman a Choleg Sir Gar. Mae yna 
bum uned i'r cwrs, mae pedair uned yn cael eu haddysgu yn yr ysgol gydag un 
uned yn cael ei dysgu yng Ngholeg Sir Gar 
yn Llanelli. Yr unedau yw: 

● Iechyd a Diogelwch 
● CAD 
● Egwyddorion Mecanyddol 
● Troi 
● Cyfathrebu Peirianneg 

 Sut y byddaf yn cael fy asesu? (Asesir pob uned ar wahân) 

● Iechyd a Diogelwch, a asesir trwy arholiad 
ar-lein amlddewis. 

● CAD, wedi'i asesu trwy aseiniadau lluniadu 
CAD ac arholiad ysgrifenedig. 

● Egwyddorion Mecanyddol, a asesir trwy 
ddau arholiad ysgrifenedig ac un Aseiniad 

● Troi, a asesir trwy aseiniadau ymarferol ac 
un arholiad ysgrifenedig. 

● Cyfathrebu Peirianneg, wedi'i asesu trwy 
bedwar aseiniad. 
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Llwybr Dilyniant: 

Mae Diploma Atodol Lefel 3 SIY mewn Technolegau Peirianneg yn Gymhwyster 
Cysylltiedig Galwedigaethol (VRQ). Fe'i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer dysgwyr sy'n 
dilyn llwybrau penodol o fewn Prentisiaeth uwch neu ddysgwyr 16-19 oed mewn 
addysg llawn amser sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y sector peirianneg, gan 
gynnwys galwedigaethau a  swyddi fel:  

● peiriannydd cynnal a chadw,  
● peiriannydd mecanyddol. ,  
● weldiwr a / neu wneuthurwr, peiriannydd  
● peiriannydd trydanol a / neu electronig.  

Gall y cymhwyster hefyd fod yn addas ar gyfer disgyblion sy'n ei ddefnyddio o fewn 
cyfres o gymwysterau eraill, megis Safon Uwch ar gyfer Prifysgol ac addysg bellach. 

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

Siaradwch â Mr Mark Thomas neu ewch at SIY ar-lein i gael mwy o wybodaeth. 
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Pwnc: Saesneg Iaith a Llenyddiaeth  Saesneg Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae'r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn dewis cymryd Safon Uwch Saesneg Iaith a 
Llenyddiaeth oherwydd eu bod yn mwynhau darllen neu oherwydd iddynt fwynhau 
astudio cwrs TGAU Saesneg. Fodd bynnag, mae'r TGA penodol hwn yn wahanol iawn 
i'r TGAU Saesneg y byddwch wedi'i brofi. Defnyddir dull llawer mwy ieithyddol i 
ddadansoddi Llenyddiaeth fwyaf arwyddocaol a gyhoeddwyd erioed yn ficrosgopig, 
yn amrywio o George Orwell i Shakespeare a Llenyddiaeth America. Dyma gyfle i 
dreulio dwy flynedd yn dysgu am lenyddiaeth, iaith, diwylliant a hanes, a chymryd 
pleser ynddynt - “y gorau sydd wedi cael ei feddwl a’i ddweud!” Gall astudio Iaith a 
Llenyddiaeth Saesneg gynnwys darllen bron unrhyw beth ym mhob un o’r ffurfiau 
arferol - nofelau, rhyddiaith, barddoniaeth a drama - bydd gennych hefyd elfen o 
ddewis am yr hyn rydych chi'n ei ddarllen a'i astudio ar gyfer gwaith cwrs gan 
gynnwys y cyfle i ysgrifennu'n greadigol. Bydd y cwrs hwn yn eich dysgu sut i ddarllen 
y testun yn astud a dadansoddi ei luniad a'i effaith. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu?  

Mae blwyddyn 12 yn cynnwys dwy uned arholiadau allanol; mae un papur yn 
archwilio dadansoddiad barddoniaeth (Anthology Poetry Pre 1914) ac ysgrifennu 
creadigol ac mae'r llall yn archwilio rhyddiaith (George Orwell) a dadansoddiad 
drama (A Streetcar Named Desire). 

Mae blwyddyn 13 yn cynnwys tair uned. Mae dwy uned ar ffurf asesiad allanol; un yn 
asesu Othello Shakespeare a'r llall Llenyddiaeth America. Mae'r uned gwaith cwrs 
asesu mewnol yn archwilio'r berthynas rhwng nofelau o fewn yr un genre a hefyd yn 
rhoi cyfle pellach ar gyfer ysgrifennu creadigol annibynnol. 

Llwybr Dilyniant:  

Mae pynciau hwyluso yn llond llaw o bynciau Safon Uwch y gofynnir amdanynt yn 
gyffredin yng ngofynion mynediad prifysgolion, waeth beth yw'r cwrs rydych chi'n 
gwneud cais iddo - mae hyn yn eu gwneud yn ddewis da i gadw'ch opsiynau gradd 
ar agor. Mae Iaith a Llenyddiaeth Saesneg yn cael ei ystyried yn bwnc hwyluso y bydd 
unrhyw brifysgol yn ei groesawu gan fod y cymhwyster hwn yn dangos eich gallu i allu 
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cyfathrebu'n effeithiol i safon uchel mewn cyd-destunau ysgrifenedig a llafar a gallu 
dadansoddi, syntheseiddio a gwerthuso ffynonellau a thestunau yn feirniadol - pob 
sgil gwerthfawr.  

Yn fwy penodol, mae'r rhai sydd wedi astudio Safon Uwch Saesneg yn Ysgol Dyffryn 
Aman wedi mynd ymlaen i ddod o hyd i gyflogaeth lwyddiannus mewn Ffilm a'r 
Cyfryngau, Cyhoeddi, Hysbysebu, Therapi Lleferydd, Gwleidyddiaeth, Busnes, 
Meddygaeth, Ffisiotherapi, y Gyfraith…. i enwi ond ychydig. 

 

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

Os oes gennych ddiddordeb yn y cwrs Ieithyddol hwn, siaradwch â Mrs McNeill, Mrs 
Roberts neu Mr Williams yn yr Adran Saesneg. 
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Pwnc: Llenyddiaeth Saesneg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae llenyddiaeth yn helpu i archwilio a dadansoddi rhai o gwestiynau mwyaf bywyd 
ac yn cynorthwyo pobl ifanc i ennill y sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer proses feddwl 
ddyfnach i fywyd. Mae'r gwersi a'r negeseuon a basiwyd ymlaen mewn dosbarth 
Llenyddiaeth Saesneg yn cynnwys meddwl beirniadol, sgiliau dadansoddi ac 
arbenigedd creadigol. Mae'n darparu ystod eang a phwerus o alluoedd sy'n cario i'r 
dyfodol trwy bob gyrfa, gan wneud Llenyddiaeth Saesneg yn bwnc prin a hanfodol. 
Mae'n archwilio mynegiant a chyfathrebu â myfyrwyr ac yn aml mae'n cynnwys 
trafodaethau dosbarth sy'n helpu gyda siarad cyhoeddus a hunanhyder. Gall 
Llenyddiaeth Saesneg hefyd annog trafodaeth athronyddol ac ymatebion 
diplomyddol i amrywiaeth eang o faterion. Byddwch yn astudio’r testunau mwyaf 
dylanwadol sy’n cynnwys themâu bythol mewn barddoniaeth, nofelau a drama. Os 
gwnaethoch chi fwynhau  cwrs TGAU Llenyddiaeth Saesneg, mae'r cwrs hwn yn mynd 
â hi i'r lefel nesaf, gan annog meddwl mwy annibynnol ac ymgysylltu personol. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Ym Mlwyddyn 12 byddwch yn astudio dwy uned, y ddwy yn cael eu hasesu trwy 
arholiad allanol. Bydd un uned yn asesu dadansoddiad barddoniaeth (Owen Sheers 
a Seamus Heaney) a bydd y llall yn asesu dadansoddiad rhyddiaith a drama (Jane 
Eyre ac A Streetcar Named Desire). 

Ym Mlwyddyn 13 byddwch yn astudio tair uned, a bydd dwy ohonynt yn cael eu 
hasesu'n allanol. Bydd un uned yn asesu dadansoddiad myfyrwyr o Christina Rossetti a 
bydd y llall yn asesu dealltwriaeth myfyrwyr o Hamlet Shakespeare. Mae'r drydedd 
uned yn asesiad astudiaeth annibynnol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i fyfyrwyr 
ddadansoddi testun Llenyddiaeth cyn 2000 ac ôl-2000. 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 

37 



Llwybr Dilyniant: Mae pynciau hwyluso yn llond llaw o bynciau Safon Uwch y gofynnir 
amdanynt yn gyffredin yng ngofynion mynediad prifysgolion, waeth beth yw'r cwrs 
rydych chi'n gwneud cais iddo - mae hyn yn eu gwneud yn ddewis da i gadw'ch 
opsiynau gradd ar agor. Mae Llenyddiaeth Saesneg yn cael ei ystyried yn bwnc 
hwyluso y bydd unrhyw brifysgol yn ei groesawu gan fod y cymhwyster hwn yn 
dangos eich gallu i allu cyfathrebu'n effeithiol i safon uchel mewn cyd-destunau 
ysgrifenedig a llafar a gallu dadansoddi, syntheseiddio a gwerthuso ffynonellau a 
thestunau yn feirniadol - pob un yn werthfawr sgiliau.  

Yn fwy penodol, mae'r rhai sydd wedi astudio Safon Uwch Saesneg yn Ysgol Dyffryn 
Aman wedi mynd ymlaen i ddod o hyd i gyflogaeth lwyddiannus mewn Ffilm a'r 
Cyfryngau, Hysbysebu, Cyhoeddi, Gwleidyddiaeth, Busnes, Meddygaeth, Ffisiotherapi 
neu'r Gyfraith…. i enwi ond ychydig. 

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

Os hoffech ddarganfod mwy am gynnwys y cwrs Llenyddiaeth Saesneg, dewch i 
siarad â Mrs McNeill, Mrs Jones neu Mrs Radford yn yr Adran Saesneg. 
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Pwnc: Ffasiwn a Thecstilau Manyleb Ar-lein Lefel A  Cod QAN:  
TAG UG: 603/1985/9  
TAG Lefel A: 603/1981/1Arholi 

Bwrdd: CBAC 

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

Mae dylunio Ffasiwn a Thecstilau yn ymwneud â chreu ffasiwn, tecstilau a 
chynhyrchion patrwm wyneb newydd a datblygu cariad at ffasiwn a dylunio mewnol; 
i gyd trwy broses o gynhyrchu, datblygu a gwerthuso syniadau. Mae gan ddylunwyr 
Ffasiwn a Thecstilau ddealltwriaeth o'r berthynas rhwng celf, gwyddoniaeth a 
thechnoleg, ac mae ganddyn nhw'r gallu i ecsbloetio pob un o'r pethau hyn mewn 
gwahanol ffyrdd i greu cynhyrchion newydd. 

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i'ch cyflwyno i'r nifer o wahanol agweddau ar ffasiwn a 
thecstilau. Fe'i dysgir yn greadigol yn erbyn cefndir o astudiaethau cyd-destunol, 
datblygiadau hanesyddol yn y byd ffasiwn, celf a dylunio a ffigurau allweddol yn y 
byd ffasiwn a thecstilau. Byddwch yn meistroli dyluniad o'r cysyniad i'r cynnyrch 
terfynol, gan ddysgu trwy ddylunio a gwneud, gan ddefnyddio'r ddau ddull 
traddodiadol yn ogystal â thechnolegau newydd. 

Mae dyluniad Ffasiwn a Thecstilau yn datblygu gwybodaeth 
dechnegol a sgiliau dylunio creadigol. Mae hefyd yn eich arfogi 
â sgiliau eraill sy'n cael eu gwerthfawrogi gan lawer o gyflogwyr.  
Byddwch yn gallu dangos: 
sgiliau cyflwyno / sgiliau cyfathrebu / gallu i weithio o fewn 
terfynau amser / sgiliau masnachol ac entrepreneuraidd / sgiliau 
datrys problemau / y gallu i ddefnyddio'ch menter a gweithio'n 
annibynnol / sgiliau gweithio mewn tîm / ymwybyddiaeth 
weledol a gofodol /  sgiliau TG arbenigol / dylunio gyda 
chymorth cyfrifiadur (CAD) a sgiliau gweithgynhyrchu â chymorth 
cyfrifiadur (CAM). 

Mae'r cwrs Safon Uwch yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu creadigrwydd trwy 
ddylunio a gwneud tasgau. Bydd y dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth 
o ystod o egwyddorion technegol a sgiliau, a bydd gofyn iddynt eu cymhwyso i 
weithgareddau datrys problemau bywyd go iawn. 

Mae'r cwrs yn ymestyn y profiadau a gafwyd ar lefel TGAU ac mae ganddo fwy o 
bwyslais ar archwilio cyd-destun ehangach cymdeithas a'r amgylchedd, ac ar y 
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perthnasedd rhwng dylunydd, gwneuthurwr a defnyddiwr yn y byd rydyn ni'n byw 
ynddo. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth 

Blwyddyn 12 TAG UG Lefel UG 
Uned 1: Egwyddorion technegol craidd a manwl. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
20% o'r cymhwyster 

Blwyddyn 13 TAG Lefel A 
Uned 3: Egwyddorion technegol craidd a manwl. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 ½ awr 
30% o’r gymhwyster 

 

 
Sgiliau 

Blwyddyn 12 UG 
Uned 2: Dylunio a gwneud tasg 
Asesiad heblaw arholiad 
20% o'r cymhwyster 

Blwyddyn 13 TAG Lefel A 
Uned 4: Dylunio a gwneud tasg 
Asesiad heblaw arholiad 
30% ocymhwyster 

Llwybr Dilyniant: 

Os ydych chi am ddilyn gyrfa mewn Dylunio Ffasiwn ar ôl y Safon Uwch, yna'r llwybr mwyaf 
priodol yw'r brifysgol i astudio BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn neu BA (Anrh) Dylunio Ffasiwn gyda 
Thecstilau. Mae cyrsiau eraill ar gael fel Dylunio Dillad ac Esgidiau, Dylunio a Hyrwyddo 
Ffasiwn, Dylunio Gwisgoedd, Dylunio Tecstilau a Dylunio Ffasiwn a Busnes; rydym wedi cael 
disgyblion sydd wedi astudio’r Safon Uwch ac wedi mynd ymlaen i yrfaoedd llwyddiannus yn 
y diwydiant ffasiwn. 

Ymhlith y swyddi sy'n uniongyrchol gysylltiedig â dyluniad eich cynnyrch mae: 

● Dylunydd 
●  Awdur ffasiwn 
● Technolegydd dillad 
● manwerthu 
● Darluniwr 
● Steiliwr ffasiwn 
● Dylunydd tecstilau 

Diwydiant ffasiwn y DU yw'r cyflogwr mwyaf o'r holl ddiwydiannau creadigol ac mae'r DU yn 
enwog am gael y colegau ffasiwn gorau yn y byd ( Cyngor Ffasiwn Prydain 2019). 
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Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 
 
CBAC Gwefan 
Mr Damian Jones (PB) yn ystafell 711. 
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Pwnc: Gwyddor Bwyd a Maeth   Cod QAN:  
601/4553/5 (Tystysgrif)  
601/4552/3Arholi (Diploma) 

Bwrdd: Tystysgrif Lefel 3 WJEC mewn Gwyddor Bwyd a Maeth  

                       WJEC Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth 

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

Mae dealltwriaeth o wyddor bwyd a maeth yn berthnasol i lawer o ddiwydiannau a 
swyddi. Mae darparwyr gofal a maethegwyr mewn ysbytai yn defnyddio'r 
wybodaeth hon, fel y mae hyfforddwyr chwaraeon a hyfforddwyr ffitrwydd. Mae 
gwestai a bwytai, gweithgynhyrchwyr bwyd ac asiantaethau'r llywodraeth hefyd yn 
defnyddio'r ddealltwriaeth hon i ddatblygu bwydlenni, cynhyrchion bwyd a pholisïau 
sy'n cefnogi mentrau bwyta'n iach. Bydd myfyrwyr yn dysgu sut i baratoi prydau iach 
a maethlon ynghyd â gwella eu sgiliau ymarferol.  

Bydd y cwrs hwn yn galluogi dysgwyr i ddatblygu sgiliau ymarferol ac academaidd 
trwy ddysgu cymhwysol. Mae'n darparu dewisiadau hyblyg fel y gall disgyblion 
arbenigo mewn meysydd unigol sydd o ddiddordeb iddynt. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Asesir trwy gyfuniad o arholiad ysgrifenedig, prosiectau ac astudiaethau achos i 
ddarparu ar gyfer gwahanol arddulliau dysgu. 

Bydd y dystysgrif yn cael ei gosod ym mlwyddyn 12. Bydd gan ddisgyblion ddwy uned 
orfodol, un wedi'i marcio'n fewnol a'r llall yn arholiad 90 munud allanol. Mae'r asesiad 
mewnol yn cynnwys cynllunio bwydlen ar gyfer y brîff penodol. Bydd angen i 
ddisgyblion arddangos eu sgiliau ymarferol rhagorol ynghyd â chwblhau aseiniad 
ysgrifenedig.  

Pwysiad yr asesiadau hyn yw 50-50. 

Bydd yr asesiad yn cael ei raddio fel Llwyddiant, Teilyngdod neu Ragoriaeth 
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Dilyniant: 

Ar ôl cwblhau'r Dystysgrif ym mlwyddyn 12 yn llwyddiannus, bydd disgyblion yn gallu 
symud ymlaen i'r Diploma ym mlwyddyn 13.  

Mae llawer o gyfleoedd cyflogaeth ym maes gwyddor bwyd a maeth ac yn cynyddu 
cyfleoedd cwrs sydd ar gael i raddedigion. Mae'r cyrsiau'n cynnwys:  

● Maethiad.  
● Maeth Chwaraeon,  
● Deieteg, 
●  Gwyddor Bwyd  
● Lletygarwch a Chyrsiau Arlwyo / Rheoli. 

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

Gwefan CBAC 

Mrs R Roach 

Miss L Samuel 
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Pwnc: Ffrangeg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae ieithoedd o'n cwmpas; fe'u defnyddir mewn cymaint o sefyllfaoedd p'un ai yn y 
gwaith, ar wyliau neu ddim ond yn achlysurol mewn bywyd o ddydd i ddydd - rydym 
yn byw mewn cymdeithas fyd-eang amlieithog. Nid yn unig y mae ieithoedd yn 
cyfoethogi'ch gwybodaeth ddiwylliannol fyd-eang, ond gallant hefyd wella'ch sgiliau 
deall a meddwl yn feirniadol - mae'r ddau ohonynt yn ddefnyddiol ar gyfer llawer o 
gyrsiau prifysgol.  

Mae ieithoedd Safon Uwch yn adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol a gafwyd yn 
TGAU, gan roi dealltwriaeth gadarn i chi o ddefnyddio'ch iaith mewn amrywiaeth o 
gyd-destunau.  

Ym mlwyddyn 12, rydym yn astudio themâu Bod yn Berson Ifanc yn y Gymdeithas 
Ffrengig a deall y Bydlle y siaredir Ffrangeg. Edrychwn ar: 

● Strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, cyfeillgarwch / 
perthnasoedd 

● Tueddiadau ieuenctid, materion a hunaniaeth bersonol 
● Cyfleoedd addysgol a chyflogaeth 
● Diwylliant a threftadaeth ranbarthol yn Ffrainc, gwledydd a chymunedau 

Ffrangeg eu hiaith. 
● Ffrainc, Canada a'r Swistir a Les Domtoms mewn cyd-destun Ewropeaidd. 
● Llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd Ffrangeg ei hiaith. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

● Uned 1: Siarad (12%) 
● Uned 2: Gwrando, Darllen, Cyfieithu ac Ymateb Beirniadol mewn Ysgrifennu (28%)  
● Uned 3: Siarad (18%) 
● Uned 4: Gwrando, Darllen a Chyfieithu (30%) 
● Uned 5: Beirniadol a Ymateb dadansoddol mewn Ysgrifennu (12%) 
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llwybr Dilyniant: 

Gall Ieithoedd cael ei ddefnyddio fel llwybr i addysg uwch, neu fel llwybr i mewn i 
nifer o swyddi, gan gynnwys: 

● Athro 
● Cyfieithydd 
● Dehonglydd 
● Cyfreithiwr 
● Newyddiadurwr 
● Rheolwr Logisteg 
● Swyddog Datblygu / Cymorth Rhyngwladol 
● Gweithredol Marchnata 
● Adnoddau DynolSwyddog 
● Diplomydd 
● Ymgynghorydd Ariannol 

 

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

Byddai pob aelod o staff yn yr adran MFL yn hapus i ateb unrhyw un o'ch cwestiynau. 
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Pwnc: Mathemateg  Bellach Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Darllenwch y wybodaeth Mathemateg Safon Uwch cyn hyn gan fod yn rhaid i chi 
astudio Mathemateg Safon Uwch os ydych chi'n astudio Mathemateg Bellach Safon 
Uwch. 

Bydd Mathemateg Bellach Lefel A yn gwella'ch curriculum vitae ac yn gwneud ichi 
sefyll allan fel rhywun â sgiliau mathemateg eithriadol. Os hoffech chi astudio ar gyfer 
gradd mewn mathemateg yn un o brifysgolion gorau'r DU, mae Mathemateg Bellach 
Lefel A bron yn hanfodol. Dylech fod yn anelu at A * mewn Mathemateg TGAU. Mae 

 
myfyrwyr sy'n cymryd Mathemateg Bellach yn ei chael hi'n brofiad pleserus, gwerth 
chweil, ysgogol a grymusol. 
Mae'n gymhwyster heriol, sy'n ymestyn ac yn dyfnhau eich gwybodaeth a'ch 
dealltwriaeth y tu hwnt i'r Mathemateg Safon Uwch safonol. Mae myfyrwyr sy'n ei 
wneud yn aml yn dweud mai hwn yw eu hoff bwnc. 

I rywun sy'n mwynhau mathemateg, mae'n her a chyfle i archwilio cysyniadau 
mathemategol newydd a / neu fwy soffistigedig. 
Yn ogystal â dysgu meysydd newydd o fathemateg bur byddwch yn astudio 
cymwysiadau pellach mathemateg mewn mecaneg, ystadegau a mathemateg 
penderfyniadau. 

Mae myfyrwyr sy'n cymryd Mathemateg Bellach yn canfod bod yr amser ychwanegol 
a dreulir yn astudio mathemateg yn rhoi hwb i'w marciau mewn Mathemateg Safon 
Uwch sengl. 
Dylai unrhyw fyfyriwr sy'n gallu pasio lefel UG / A mewn Mathemateg hefyd allu pasio 
UG Mathemateg Bellach. Mae Astudio Mathemateg Bellach yn cydgrynhoi ac yn 
atgyfnerthu eich gwaith Mathemateg Safon Uwch safonol, gan eich helpu i gyflawni 
eich graddau gorau posibl. 
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Mae'n gwneud y newid o'r chweched dosbarth i gyrsiau prifysgol sy'n gyfoethog yn 
fathemategol yn llawer haws gan y bydd mwy o gynnwys cwrs blwyddyn gyntaf yn 
gyfarwydd. 
Os ydych chi'n bwriadu cymryd gradd fel Peirianneg, Gwyddorau, Cyfrifiadura, Cyllid 
/ Economeg, ac ati, neu efallai Mathemateg ei hun, byddwch chi'n elwa'n fawr o 
gymryd Mathemateg Bellach, i lefel UG o leiaf. Mae  Mathemateg Bellach UG yn 
cyflwyno pynciau newydd fel matricsau a rhifau cymhleth sy'n hanfodol mewn llawer 
o raddau STEM. Mae myfyrwyr sydd wedi astudio Mathemateg Bellach yn gweld y 
trosglwyddo i  gyrsiau graddr o'r fath yn llawer mwy syml. Os penderfynwch astudio 
mathemateg yn ystod blwyddyn 12, ond nad ydych yn cymryd Mathemateg Bellach 
UG mae'n aml yn bosibl cychwyn Mathemateg Bellach UG ochr yn ochr â 
Mathemateg Safon Uwch ym mlwyddyn 13. 

Mae'n galluogi myfyrwyr i wahaniaethu eu hunain fel mathemategwyr galluog yn eu 
ceisiadau ar gyfer prifysgol a chyflogaeth yn y dyfodol. 
Mae parch mawr i gymwysterau Mathemateg pellach ac mae prifysgolion yn eu 
croesawu'n gynnes. Mae myfyrwyr sy'n cymryd Mathemateg Bellach yn dangos 
ymrwymiad cryf i'w hastudiaethau, yn ogystal â dysgu mathemateg sy'n ddefnyddiol 
iawn ar gyfer unrhyw radd fathemategol gyfoethog. Mae rhai cyrsiau prifysgol  yn 
gofyn bod gennych gymhwyster Mathemateg Pellach ac efallai y bydd eraill yn 
addasu eu gofynion gradd yn fwy ffafriol i fyfyrwyr â Mathemateg Bellach. Gweler: 
Prifysgolion a gyrfaoedd i gael mwy o wybodaeth am ofynion / argymhellion 
mynediad prifysgol a Mathemateg Bellach. 
 
Os nad ydych yn bwriadu astudio ar gyfer gradd mathemateg ond yn awyddus i 
astudio fathemateg fe welwch fod Mathemateg Bellach yn gwrs pleserus iawn ac 
mae bod â chymhwyster Mathemateg Pellach yn nodi bod gennych sgiliau 
dadansoddi rhagorol, pa bynnag faes yr ydych yn ei ystyried ar gyfer gyrfa. Gweler: 
Mathemateg Bellach a gyrfaoedd. 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 
 
Arholiadau Ysgrifenedig: 
 
Lefel UG ym Mlwyddyn 12;   
 
Uned 1 Mathemateg Pur Pellach A 1 awr 30 munud  
 
Uned 2 Ystadegau Pellach A 1 awr 30 munud 
 
Uned 3 Mecaneg Bellach A 1 awr 30 munud 
 
Lefel A ym Mlwyddyn 13; 
 
Uned 4 Mathemateg Pur Pellach B 1 awr 30 munud 
 
Dewis o; 
 
Uned 4 Ystadegau Pellach B 1 awr 30 munud 
 
Uned 5 Mecaneg Bellach B 1 awr 30 munud 
 
Mae cyfle i ail-sefyll unedau ym Mlwyddyn 13 os oes angen. 

Llwybr Dilyniant: 

Mae Mathemateg Bellach yn baratoad rhagorol ar gyfer gradd mewn Mathemateg.                     
Mae llawer o adrannau mathemateg prifysgol yn annog myfyrwyr i gymryd                     
Mathemateg Bellach i Safon Uwch gan ei fod yn cyflwyno ystod ehangach o                         
gynnwys pur a chymhwysol, fel matricsau a rhifau cymhleth. Mae myfyrwyr sydd wedi                         
astudio Mathemateg Bellach yn aml yn gweld y trosglwyddo i brifysgol yn llawer mwy                           
syml. Mae rhai prifysgolion blaenllaw bellach yn nodi Mathemateg Bellach fel                     
gofyniad mynediad ar gyfer eu graddau mathemateg. 
 
Mae 33% o gyrsiau gradd BSc Mathemateg yn sôn am Fathemateg Bellach yn eu                           
gofynion mynediad, gan ei chynnwys yn eu cynigion Safon Uwch neu annog                       
myfyrwyr i'w dilyn os yn bosibl. Ar gyfer y prifysgolion hynny yng Ngrŵp Russell, mae'r                             
gyfran hon yn codi i oddeutu 60% (Awst 2016). 
 
Mae galw mawr am y sgiliau a enillwyd o astudio pwnc gwyddoniaeth, technoleg,                         
peirianneg neu fathemateg (STEM) ar lefel Safon Uwch neu radd gan gyflogwyr. Mae                         
ymchwil yn dangos bod gweithwyr â Safon Uwch mewn Mathemateg yn ennill                       
cyflogau 7% i 11% yn uwch ar gyfartaledd na gweithwyr tebyg na chymerodd                         
fathemateg y tu hwnt i 16 oed. 
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Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

http://furthermaths.wales/ 

Mr Francis Mazzeo, Dr Paul Beck 
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Pwnc: Almaeneg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae ieithoedd o'n cwmpas; fe'u defnyddir mewn cymaint o sefyllfaoedd p'un ai yn y 
gwaith, ar wyliau neu ddim ond yn achlysurol mewn bywyd o ddydd i ddydd - rydym 
yn byw mewn cymdeithas fyd-eang amlieithog. Nid yn unig y mae ieithoedd yn 
cyfoethogi'ch gwybodaeth ddiwylliannol fyd-eang, ond gallant hefyd wella'ch sgiliau 
deall a meddwl yn feirniadol - mae'r ddau ohonynt yn ddefnyddiol ar gyfer llawer o 
gyrsiau prifysgol.  

Mae ieithoedd Safon Uwch yn adeiladu ar eich gwybodaeth bresennol a gafwyd yn 
TGAU, gan roi dealltwriaeth gadarn i chi o ddefnyddio'ch iaith mewn amrywiaeth o 
gyd-destunau.  

Ym mlwyddyn 12, rydym yn astudio themâu Bod yn Berson Ifanc yn yr Almaen - a deall 
y Byd sy'n siarad Almaeneg. Edrychwn ar: 

● Strwythurau teuluol, gwerthoedd traddodiadol a modern, cyfeillgarwch / 
perthnasoedd 

● Tueddiadau ieuenctid, materion a hunaniaeth bersonol 
● Cyfleoedd addysgol a chyflogaeth 
● Diwylliant a threftadaeth ranbarthol yn yr Almaen, gwledydd a chymunedau 

Almaeneg eu hiaith. 
● Llenyddiaeth, celf, ffilm a cherddoriaeth yn y byd Almaeneg ei iaith. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

● Uned 1: Siarad (12%) 
● Uned 2: Gwrando, Darllen, Cyfieithu ac Ymateb Beirniadol mewn Ysgrifennu 

(28%)  
● Uned 3: Siarad (18%) 
● Uned 4: Gwrando, Darllen a Chyfieithu (30%) 
● Uned 5: Beirniadu ac Ymateb dadansoddol mewn Ysgrifennu (12%) 
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llwybr Dilyniant: 

Gall Ieithoedd cael ei ddefnyddio fel llwybr i addysg uwch, neu fel llwybr i mewn i 
nifer o swyddi, gan gynnwys: 

● Athro 
● Cyfieithydd 
● Dehonglydd 
● Cyfreithiwr 
● Newyddiadurwr 
● Rheolwr Logisteg 
● Swyddog Datblygu / Cymorth Rhyngwladol 
● Uwch swyddog  Marchnata 
● Swyddog Adnoddau Dynol 
● Diplomydd 
● Ymgynghorydd Ariannol 

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

Byddai pob aelod o staff yn yr adran MFL yn hapus i ateb unrhyw un o'ch cwestiynau. 
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Pwnc: Daeareg   Cod QAN: 603/0859 / X 

Bwrdd Arholi: EDUQAS 

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

Astudiaeth wyddonol o'r ddaear yw Daeareg Byddwch yn dysgu am strwythur y 
blaned a'r hyn y mae wedi'i wneud ohono; sut mae wedi newid dros biliynau o 
flynyddoedd a'r adnoddau y gallwn eu cael ohono.   

Mae gwaith maes yn rhan hanfodol o ddaeareg a gallwch ddisgwyl o leiaf un daith 
maes preswyl fer ynghyd â theithiau dydd eraill trwy gydol y cwrs. 

Mae hwn yn bwnc cyffrous sy'n rhoi gwybodaeth a sgiliau i chi y gellir eu defnyddio 
mewn llawer o wahanol yrfaoedd yn y dyfodol. Mae'n cyfuno'n dda ag ystod eang o 
bynciau eraill gan gynnwys unrhyw un o'r pynciau gwyddonol eraill, daearyddiaeth a 
mathemateg. 

Nid oes angen i chi fod wedi cymryd Tgau mewn aeareg  ym mlwyddyn 10 i astudio 
daeareg yn y chweched dosbarth.  

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Bydd profion a chyn gwestiynau arholiadl yn cael eu defnyddio yn ystod y cwrs ond 
bydd yr holl asesiad allanol yn digwydd ar ddiwedd blwyddyn 13. Bydd 3 papur 
arholiad a dim gwaith cwrs. Nid oes unrhyw arholiadau UG mewn aeareg Safon 
Uwch. * 

* Mae Daeareg UG ar gael i fyfyrwyr sy'n dewis peidio â chymryd y Safon Uwch lawn.  

Llwybr Dilyniant: 
 

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddisgyblion sydd wedi pasio naill ai gwyddoniaeth driphlyg 
(graddau o leiaf BCC) neu ddwbl (graddau o leiaf CC), nid yw'n addas ar gyfer 
disgyblion a astudiodd wyddoniaeth gymhwysol sengl. Dylech hefyd fod wedi pasio 
mathemateg (gradd B) a Saesneg (gradd C). Nid oes angen daeareg TGAU i astudio 
daeareg Safon Uwch. 
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I lawer o fyfyrwyr, daw daeareg yn brif bwnc diddordeb yn y chweched dosbarth ac 
mae llawer o fyfyrwyr blaenorol bellach yn gweithio fel daearegwyr proffesiynol ledled 
y byd. Mae g weithio fel daearegwr yn fuddiol gan gynnwys cyflogau uchel, teithio 
rhyngwladol a'r cyfleoedd i ddatblygu'ch gyrfa. 

Gall daeareg lefel A arwain at gyrsiau prifysgol mewn daeareg, gwyddorau daear, 
daearyddiaeth a gwyddoniaeth amgylcheddol. Bydd llawer o gyrsiau eraill yn derbyn 
daeareg fel cymhwyster mynediad; yn y gorffennol, mae myfyrwyr daeareg Safon 
Uwch wedi mynd ymlaen i astudio peirianneg gemegol, meddygaeth a 
gwyddoniaeth filfeddygol.  

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

Gwefan Eduqas (rhan o CBAC) 

Mr Owain Thomas 
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Testun: Daearyddiaeth   Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae daearyddiaeth Lefel A yn cael ei ystyried yn bwnc hwyluso gan Brifysgolion Grŵp 
Russell, sy'n golygu y gellir ei ddefnyddio fel pwynt mynediad nid yn unig i astudio 
daearyddiaeth ond hefyd ar gyfer ystod amrywiol o bynciau o wleidyddiaeth a'r 
gyfraith i wyddor yr amgylchedd. Gofynnir am yr ystod o sgiliau a ddatblygwyd sy'n 
astudio daearyddiaeth yn y gweithle mewn ystod o ddiwydiannau. Mae sgiliau mor 
amrywiol â dadansoddiad ystadegol, technegau gwaith maes a TGCh ynghyd ag 
ysgrifennu'n feirniadol, crynhoi a dilysu ffynonellau gwybodaeth i gyd yn cael eu 
datblygu.  

Mae cynnwys y cwrs yn amrywiol ac yn cynnwys: 

● geomorffoleg arfordirol 
● systemau tectonig a thirffurfiau 
● newid trefol a gwledig 
● biomau byd-eang 
● defnydd a chynhyrchu 
● cylchoedd carbon a dŵr byd-eang 
● ymfudo rhyngwladol 
● llywodraethu cefnforoedd y Byd  
● datblygiad uwch bwerau   

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

G1 Daearyddiaeth Ffisegol - Prosesau a Thirffurfiau - Arholiad 2awr (24%) 

G2 Daearyddiaeth Ddynol - Lleoedd Newid - Arholiad 1.5awr (16%) 

G3- Systemau Byd-eang a Llywodraethu Byd-eang - arholiad 2awr (16%) 

G4 - Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth -2awr arholiad (24%) 

G5 - Gwaith Cwrs (20%) 
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Llwybr Dilyniant: Gellir defnyddio daearyddiaeth fel llwybr i addysg uwch neu 
gyflogaeth mewn swyddi fel: 

● Peirianneg 
● Rheoli’r Amgylchedd 
● Addysgu Gwaith Cymdeithasol 
● Rheoli Tir 
● Y Gyfraith 
● Gwleidyddiaeth  
● Cynllunio trefol 
● Cadwraeth 
● Trafnidiaeth Gynaliadwy 
● Arolygu 
● Twristiaeth  

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

Mae'r holl staff yn yr adran ddaearyddiaeth ar gael i helpu 
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Pwnc: Hanes  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae UG a Safon Uwch mewn Hanes yn annog dysgwyr i: 

● ddatblygu eu diddordeb mewn hanes a'u brwdfrydedd dros hanes a 
dealltwriaeth o'i werth a'i arwyddocâd cynhenid  

● ennill dealltwriaeth o wahanol hunaniaethau o fewn cymdeithas a 
gwerthfawrogiad o agweddau l cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol ac 
amrywiaeth ethnig  

● gwella fel dysgwyr effeithiol ac annibynnol ac fel meddylwyr beirniadol a myfyriol 
sydd â meddyliau chwilfrydig ac ymchwilgar 

● ddatblygu’r gallu i ofyn cwestiynau perthnasol ac arwyddocaol am y gorffennol 
ac i ymchwilio iddynt 

● ennill dealltwriaeth o natur astudiaeth hanesyddol, er enghraifft, bod hanes hyn 
ymwneud â barnau sy'n seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael a bod dyfarniadau 
hanesyddol dros dro 

● datblygu eu defnydd a'u dealltwriaeth o dermau, cysyniadau a sgiliau 
hanesyddol  

● gwneud cysylltiadau ac yn tynnu cymariaethau o fewn a / neu ar draws 
gwahanol gyfnodau ac agweddau ar y gorffennol 

● trefnu a cyfleu eu gwybodaeth hanesyddol. a deall mewn gwahanol ffyrdd, 
dadlau achos a dod i ddyfarniadau wedi'u profi. 

Mae UG a Safon Uwch CBAC mewn Hanes yn unigryw ac yn ddeniadol, gan roi cyfle i 
ddysgwyr: 

● astudio hanes mwy nag un wlad neu wladwriaeth gan gynnwys Prydain ac o 
leiaf un y tu allan i Ynysoedd Prydain  

● astudio agweddau penodol ar y gorffennol mewn dyfnder ac ehangder l  
● astudiaeth newid a / neu ddatblygiad dros gyfnod o amser yn y tymor hir (o leiaf 

100 mlynedd) ac yn y tymor byr 
● astudio natur a phwrpas hanes fel disgyblaeth a sut mae haneswyr yn gweithio. 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Lefel UG: 

Uned 1: Astudiaeth Cyfnod - 'Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a 
Lloegr c. 1485-1603. ' 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud gwerth 20% o'r cymhwyster. 

Uned 2: Astudiaeth Dyfnder Rhan 1 - 'Weimar a'i Heriau c. 1918-1933. ' 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud gwerth 20% o'r cymhwyster. 

 

  Lefel A: 

Uned 3: Astudiaeth Ehangder - 'Cymru: Gwrthiant, Goresgyniad a Gwrthryfel c. 
1240-1415. ' 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud gwerth 20% o'r cymhwyster. 

Uned 4: Astudiaeth Dyfnder Rhan 2 - 'Yr Almaen Natsïaidd c. 1933-45. ' 

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud gwerth 20% o'r cymhwyster. 

Uned 5: NEA (Asesiad heb ei archwilio) 'Dehongliadau Hanesyddol'. 

Gwerth 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 colegau a phrifysgolion yn eu parchu’n uchel. 

Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: 

● cyfathrebu da ar lafar ac yn ysgrifenedig 
● gallui fod â meddwl agored a llunio dadl resymegol 
● meddwl beirniadol 
● gwrthrychedd 
● Casglu, ymchwilio ac asesu deunydd 
● crynhoi neu ehangu ffeithiau, syniadau a dadleuon 
● defnyddio gwahanol fathau o ffynonellau i groesgyfeirio 
● casgliadau sylfaenol wedi ei seilio ar  ymchwil annibynnol. 
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● trefnu deunydd mewn ffordd resymegol a chydlynol Mae 

swyddi sy'n gysylltiedig â Hanes yn cynnwys: 

● Y Gyfraith 
● Addysgu 
● Newyddiaduraeth 
● Archaeoleg 
● Marchnata 
● Teledu a radio 
● llywodraeth leol a chenedlaethol 
● Ymgynghorydd rheoli 
● Archifydd 
● Curadur Amgueddfa 
● Swyddog cadwraeth / arolygydd adeiladau hanesyddol 

 

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: Iechyd a Gofal Cymdeithasol  Cod QAN:  
TAG UG: C00 / 3716/2  
TAG Lefel A: C00 / 

1253/3 Bwrdd Arholi: CBAC 

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

Mae TAG UG a Safon Uwch TAG mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant yn arfogi 
dysgwyr â gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau trylwyr a manwl sy'n gysylltiedig â datblygu a 
gofalu am unigolion trwy gydol eu hoes o feichiogi i fod yn oedolion yn ddiweddarach. Mae 
gan ddysgwyr gyfle i ddatblygu eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, datblygiad, 
ymddygiad a lles dynol. Byddant hefyd yn ennill dealltwriaeth fanwl o anghenion 
cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a 
chymorth, ac yn cydnabod bod gan bob unigolyn gyfuniad unigryw o alluoedd ac 
anghenion. Bydd dysgwyr yn ennill dealltwriaeth drylwyr o sut mae darparu gwasanaethau 
yng Nghymru yn cefnogi datblygiad a lles unigolion, er mwyn gallu gwneud penderfyniadau 
gwybodus nawr ac yn ddiweddarach mewn bywyd. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Rhennir y fanyleb hon yn gyfanswm o chwe uned, dwy uned UG a phedair uned A2. 
Mae dysgwyr Safon Uwch yn astudio cyfanswm o bedair uned: dwy uned UG ynghyd 
â'r ddwy uned A2 sy'n gysylltiedig â'r llwybr o'u dewis. 

UG (2 uned) 

UG Uned 1: Hyrwyddo iechyd a lles Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 20% o'r cymhwyster  

UG Uned 2: Cefnogi iechyd, lles a gwytnwch yng Nghymru Asesiad heblaw arholiad: 
oddeutu 30 awr 20% o'r cymhwyster  

Lefel A (gellir dewis yr uchod ynghyd â 2 uned arall - uned 3 a 4 neu uned 5 a 6)  

Llwybr gofal plant 

A2 Uned 3: Safbwyntiau damcaniaethol datblygiad plant a phobl ifanc - Arholiad 
ysgrifenedig: 2 awr 30 munud 30% o gymhwyster  

A2 Uned 4: Cefnogi datblygiad, iechyd, lles a gwytnwch plant a phobl ifanc Asesiad 
heblaw arholiad: oddeutu 40 awr 30% o'r cymhwyster  
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Llwybr iechyd a gofal cymdeithasol oedolion 

A2 Uned 5: Safbwyntiau damcaniaethol ymddygiad oedolion Arholiad ysgrifenedig: 2 
oriau 30 munud 30% o gymhwyster  

A2 Uned 6: Cefnogi oedolion i gynnal iechyd, lles a gwytnwch Asesiad heblaw 
arholiad: tua 40 awr 30% o'r cymhwyster  

Llwybr Dilyniant: 

Mae'r fanyleb hon yn darparu sylfaen ar gyfer astudio iechyd a gofal cymdeithasol, a 
gofal plant trwy ystod o gyrsiau addysg uwch, neu gyflogaeth. Mae yna lawer o 
yrfaoedd ym maes Iechyd a gofal cymdeithasol. 

 
Ym maes gofal iechyd, mae yna bobl sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda chleifion gan 
gynnwys Nyrsys a chynorthwywyr Gofal Iechyd. Ym maes Gofal Cymdeithasol, mae 
yna bobl sy'n helpu i amddiffyn a chefnogi pobl fel Gweithwyr Cymdeithasol.  

 

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

Mrs Lisa Vowles, ystafell 701 

Miss Rachel James, ystafell 401 

Gwefan CBAC: (mae hwn yn gwrs newydd i'w gyflwyno o Fedi 2020 felly mae'r 
fanyleb ar ffurf ddrafft ar hyn o bryd) 

https://www.healthandcarelearning.wales/media/1701/wjec -gce-hsccc-drafft-spec-26-Medi-2019.pdf  
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Testun: TGCh  Cod QAN: 600/4623/5Arholi 

Bwrdd: OCR 

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

Mae Cambridge Technicals yn darparu cyfleoedd i ddatblygu sgiliau y mae 
cyflogwyr yn gofyn amdanynt. Mae'r cymwysterau a'r unedau hyn wedi'u strwythuro i 
alluogi dysgwyr i ennill cymwysterau ar eu cyflymder eu hunain ac adeiladu ar eu 
cyflawniadau. Mae cymwysterau Technegol Caergrawnt yn cynnig cyfle i ddysgwyr i 
astudio rhaglen: 

● i ‘w baratoi ar gyfer dysgu neu hyfforddiant pellach 
● i ddatblygu gwybodaeth hanfodol, sgiliau trosglwyddadwy a sgiliau personol 

mewn maes sydd o ddiddordeb iddynt gyda'r nod o wella eu gallu 
cyflogadwyedd 

● i wahanol feysydd cyflogaeth. 
● i ddatblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau fel rhan o'u Datblygiad Proffesiynol 

Parhaus (DPP)  
● i gyflawni cymhwyster galwedigaethol a gydnabyddir yn genedlaethol. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae'r cwrs yn cael ei asesu'n fewnol 100% gyda 6 uned o waith cwrs. 

Llwybr Dilyniant: 

Sgiliau rydych chi'n eu hennill trwy 
astudio TGCh: 

● Cynllunio a datblygu cynnyrch 
prototeip 

● Cymryd rhan mewn trafodaeth 
broffesiynol 

● Cyflwyniadau llafar a gweledol. 
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Mae swyddi sy'n gysylltiedig â TGCh yn 
cynnwys:  

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

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

Mrs Sullivan - Ystafell 803 

https://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/cambridge-technicals/cambridge-technicals-2012/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 

62 

https://www.ocr.org.uk/qualifications/by-type/cambridge-technicals/cambridge-technicals-2012/


 

Pwnc: Mathemateg   Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fydda i'n ei ddysgu? 
 
Cyfleoedd Gyrfa a Chyflogadwyedd 

Mae Mathemateg Safon Uwch yn darparu Cyfleoedd Gyrfa rhagorol, sy'n uchel eu parch 
gan gyflogwyr ac mae'n bwnc “hwyluso” ar gyfer mynediad i addysg uwch. Mae gyrfaoedd i 
ddynion a menywod sydd â sgiliau a chymwysterau mathemateg da nid yn unig yn cael eu 
talu'n dda, ond maent hefyd yn aml yn ddiddorol ac yn werth chweil. Mae pobl sydd wedi 
astudio mathemateg yn y sefyllfa ffodus o gael dewis gyrfa  rhagorol. Y rheswm pam mae 
cymaint o gyflogwyr yn gwerthfawrogi cymwysterau mathemateg yn fawr yw bod myfyrwyr 
mathemateg yn gallu meddwl yn rhesymegol ac yn ddadansoddol. Trwy ddatrys problemau 
rydych chi'n datblygu gwytnwch ac yn gallu meddwl yn greadigol ac yn strategol. Mae 
ysgrifennu datrysiadau strwythuredig, profi a chyfiawnhau canlyniadau yn eich helpu i lunio 
dadleuon rhesymegol.    

Cefnogi pynciau eraill 

Mae'r sgiliau mathemategol rydych chi'n eu dysgu mewn Mathemateg Safon Uwch o fudd                         
mawr mewn pynciau Safon Uwch eraill fel ffiseg, cemeg, bioleg, cyfrifiadura, daearyddiaeth,                       
seicoleg, economeg ac astudiaethau busnes.  

Cwrs 

Mae Mathemateg Lefel A yn gwrs cyffrous a heriol sy'n ymestyn y dulliau mathemategol pur a                               
ddysgoch yn TGAU ac mae'n cynnwys cymwysiadau dewisol mathemateg, megis                   
Ystadegau, Mecaneg a Mathemateg Penderfyniad.  
 
Ystadegau - Casglu a dadansoddi data a defnyddio hwn i ragfynegi digwyddiadau yn y                           
dyfodol. Mae llawer o bynciau'n defnyddio gwybodaeth a thechnegau ystadegol. Mae                     
dealltwriaeth o debygolrwydd a risg yn bwysig mewn gyrfaoedd fel yswiriant, meddygaeth,                       
peirianneg a'r gwyddorau.  
 
Mecaneg - Modelu a dadansoddi'r byd ffisegol o'n cwmpas, gan gynnwys astudio grymoedd                         
a mudiant. Mae mecaneg yn arbennig o ddefnyddiol i fyfyrwyr sy'n astudio ffiseg a                           
pheirianneg.  
 
Penderfyniad - Defnyddio algorithmau a dulliau eraill i ddod o hyd i atebion effeithlon i                             
broblemau bywyd go iawn, megis dod o hyd i'r llwybr byrraf o amgylch rhwydwaith. Mae'r                             
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technegau'n bwysig mewn busnes, logisteg a gwyddoniaeth gyfrifiadurol. Mae Mathemateg                   
Safon Uwch yn hwyl ac yn werth chweil. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 
 

Arholiadau Ysgrifenedig: 
 
Lefel UG ym Mlwyddyn 12;   
 
Uned 1 Mathemateg Pur A 2 awr 30 munud  
 
Uned 2 Mathemateg Gymhwysol A 1 awr 45 munud 
 
Lefelym Mlwyddyn 13; 
 
Uned 3 Mathemateg Pur B 2 awr 30 munud 
 
Uned 4 Mathemateg Gymhwysol B 1 awr 45 munud 
 
Mae cyfle i ail-sefyll unedau ym Mlwyddyn 13 os oes angen. 

Llwybr Dilyniant: 

Mynedfa Brifysgol 
Mae Grŵp Russell, sy'n grŵp o 24 o brifysgolion ymchwil-ddwys wedi cynhyrchu gwefan o'r                           
enw Informed Choices sy'n helpu myfyrwyr i benderfynu pa Safon Uwch y dylent eu hastudio.                             
Mae Mathemateg a Mathemateg Bellach yn bynciau “hwyluso”. Mae hyn yn golygu eu bod                           
ymhlith rhestr o bynciau Safon Uwch y mae prifysgolion yn gofyn amdanynt amlaf. 
Mae hyn yn golygu, os ydych chi'n astudio grŵp o bynciau hwyluso, yna bydd gennych chi                               
nifer fawr o opsiynau gradd ar agor i chi o hyd. Mae pynciau hwyluso hefyd yn uchel eu                                   
parch a byddant yn rhoi'r siawns orau i chi gael eich derbyn i lawer o raglenni gradd. Felly os                                     
nad oes gennych unrhyw syniad am ddewis gradd, byddai'n well dechrau trwy ystyried yr hyn                             
a elwir yn bynciau hwyluso. 

Cyrsiau gradd lle mae Mathemateg Safon Uwch yn ofyniad hanfodol bron i bob prifysgol 

● Gwyddoniaeth Actiwaraidd 
● Peirianneg Awyrennol l 
● Peirianneg Sifil  
● Economeg 
● Peirianneg Drydanol / Electronig 
● Peirianneg (Cyffredinol) 
● Mathemateg 
● Peirianneg Fecanyddol 
● Ffiseg  
● Ystadegau 

 
Cyrsiau gradd lle mae Mathemateg Safon Uwch yn cael ei rhestru fel rhywbeth defnyddiol gan y 
mwyafrif o brifysgolion 

● Cyfrifeg 
● Pensaernïaeth 
● Biocemeg 
● Bioleg  
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● Gwyddorau Biofeddygol (gan gynnwys Gwyddor Feddygol) 
● Astudiaethau Busnes 
● Cemeg 
● Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol 
● Deintyddiaeth 
● Deieteg 
● Daearyddiaeth - Mae'n well gan rai graddau Daearyddiaeth BSc (gwyddoniaeth) un o 

Fioleg, Cemeg, Mathemateg neu Ffiseg. 
● Y Gyfraith - mae pynciau hwyluso Safon Uwch yn ddefnyddiol wrth wneud cais am y 

Gyfraith 
● Astudiaethau Rheoli 
● Nyrsio a Bydwreigiaeth 
● Orthoptig 
● Fferylliaeth 
● Athroniaeth 
● Ffisiotherapi 
● Cynllunio 
● Seicoleg 
● Arolygu 
● Hyfforddi Athrawon 

 
A oes unrhyw fuddion eraill i astudio Mathemateg Safon Uwch? 

Hyd yn oed os ewch ymlaen i astudio gradd yn y celfyddydau yn y brifysgol, yna gall cael                                   
Mathemateg Safon Uwch ar eich CV fod yn fantais fawr i'ch gyrfa yn y dyfodol, yn enwedig                                 
os ewch ymlaen i weithio yn y diwydiant effeithiau gweledol ffilm. Pan fyddwch chi'n gwneud                             
cais am swydd bydd yn dangos bod gennych chi ben ar gyfer rhifau a allai hefyd wneud i chi                                     
sefyll allan o'r dorf wrth wneud cais am swyddi ym maes rheoli, busnes neu addysgu. 
 
Mae galw mawr am y sgiliau a enillwyd o astudio pwnc gwyddoniaeth, technoleg,                         
peirianneg neu fathemateg (STEM) ar lefel Safon Uwch neu radd gan gyflogwyr. Mae                         
ymchwil yn dangos bod gweithwyr â Safon Uwch mewn Mathemateg yn ennill cyflogau 7% i                             
11% yn uwch ar gyfartaledd na gweithwyr tebyg na chymerodd fathemateg y tu hwnt i 16                               
oed. 

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

Gallwch drafod gyda'ch athrawon mathemateg ar unrhyw adeg yr opsiynau sydd ar gael ar 
gyfer astudio mathemateg yn y chweched dosbarth.  

Mae'r gwefannau hyn yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol l; 
www.mathscareers.org.uk   
www.futuremorph.org   
www.plus.maths.org   
www.furthermaths.orgArholi 
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Pwnc: Cerddoriaeth:  Cod QAN:WJEC  

Bwrdd 

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

Mae Cerddoriaeth Lefel A yn bwnc academaidd trwyadl sy'n paratoi myfyrwyr yn 
dda ar gyfer astudio mewn prifysgol. Mae'n cynnwys sgiliau ysgrifenedig, 
dadansoddol, ymarferol a chymdeithasol. Fel y cwrs cerdd TGAU, y tri phrif faes 
astudio yw; Perfformio, Cyfansoddi a Gwerthuso. Mae nifer o astudiaethau wedi 
dangos bod cerddoriaeth o fudd i ddysgu trwy ddefnyddio pob rhan o'r ymennydd 
megis; clywedol, modur a limbig. Bydd Astudio Cerddoriaeth hefyd yn darparu sgiliau 
trosglwyddadwy fel: - 

● Dysgu annibynnol 
● Gwrando: mae'r rhain wedi'u datblygu'n fawr mewn cerddorion ac mae'n rhan 

bwysig o'r cwrs 
● Sgiliau dadansoddi ac ysgrifennu traethodau 
● Hyder a hunan-barch: sgil-effaith bwysig ym mhob agwedd o fywyd a dysgu 
● Creadigrwydd a hunanfynegiant: helpu pobl ifanc i feddwl yn wahanol a 

harneisio pŵer eu dychymyg.  

Mae cerddoriaeth yn fathemategol iawn ei natur, ac felly mae Cerddoriaeth a 
Mathemateg yn ategu ei gilydd yn dda, felly hefyd Cerddoriaeth ac Ieithoedd - wedi'r 
cyfan, mae cerddoriaeth yn iaith ynddo'i hun! 

Mae cerddoriaeth yn mynd yn dda gyda bron unrhyw bwnc ac mae rhai pobl yn 
credu y gall astudio cerddoriaeth wella eich graddau mewn pynciau eraill mewn 
gwirionedd. 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Uned UG 1- Perfformiad - 12% o'r cymhwyster. Cyfanswm hyd y perfformiad - 6-8 
munud 

Perfformiad sy'n cynnwys o leiaf dau ddarn naill ai fel unawdydd neu fel rhan o 
ensemble neu gyfuniad o'r ddau. Mae cerddoriaeth un darn yn adlewyrchu 
nodweddion cerddorol un maes astudio. Gall hwn fod yn ddarn unigol neu grŵp a 
gall gynnwys repertoire amrywiol. 
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Uned 2- Cyfansoddiad - 12% o'r sgôr derfynol. Cyfanswm hyd y cyfansoddiadau - 3-6 
munud 

 

Dau gyfansoddiad: - 

1. Darn o 1 munud o leiaf sy'n defnyddio technegau sy'n gysylltiedig â Thraddodiad 
Clasurol y Gorllewin, mewn ymateb i dasg wedi ei osod gan CBAC. 

2. Cyfansoddiad  sy'n para 2 funud o leiaf. 

Uned UG 3- Gwrando a gwerthuso - 16-% o'r sgôr derfynol. 1 awr 30 munud (tua) 

Maes Astudio A- Cerddoriaeth Gorawl Crefyddol  (1730-1800) gan gynnwys un gwaith 
penodol - Requiem Mozart a Maes Astudio C- Theatr Gerdd-Porter, Rodgers, 
Schonberg a Lloyd Webber. 

Llwybr Dilyniant:  

Mae cerddoriaeth yn cael ei hystyried o ddifrif fel pwnc academaidd ac felly gallai 
ategu eich astudiaethau eraill wrth arwain at yrfa broffesiynol. Gall cerddoriaeth agor 
drysau i ystod o lwybrau addysg a chyflogaeth. Nid bod yn gerddor yw'r unig yrfa 
mewn cerddoriaeth. Ymhlith yr opsiynau eraill mae: - 

● Technegydd sain 
● Therapydd Cerdd 
● Athro 
● Tiwtor preifat 
● Diwydiannau creadigol fel gweithio ym maes ffilm, teledu, theatr, radio, 

gweinyddwr celfyddydau neu addysg greadigol. 

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

Mrs Mared Owen - Pennaeth Ystafell Gerdd 212 

Mrs Claire Woozencroft- Ystafell Athrawon Cerdd 213 

Unrhyw un o'r staff peripatetig. 

 

 

 

“Parched Pob Byw Ei Orchwyl” 

67 



 

Pwnc: Technoleg Cerdd (is-dip)  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: RSL (Rockschool) 

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

Mae technoleg cerddoriaeth yn gwrs galwedigaethol sy'n cael ei redeg gan 
Rockschool. Fe'i cynlluniwyd ar gyfer cerddorion a 'techies' gyda'r bwriad o naill ai 
hyrwyddo eu haddysg bellach (prifysgol) neu fynd i'r gweithle.  

Byddwch yn dysgu sgiliau mewn cynhyrchu cerddoriaeth, recordio stiwdio, meistroli, 
cymysgu ... ac ati. a byddwch hefyd yn cael nifer o gyfleoedd i chwarae a 
pherfformio.   

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae cyfanswm o saith uned sy'n cael eu hasesu'n fewnol. Hysbysir pob disgybl am 
gynnydd ac mae ganddynt yr opsiwn i wella ymhellach pe dymunent wneud hynny o 
fewn amserlen benodol. Tua diwedd y cwrs, anfonir sampl at y bwrdd arholi i'w wirio 
yn allanol. 

Llwybr Dilyniant:  

Gall disgyblion sy'n dymuno parhau mewn addysg wneud cais i nifer o brifysgolion sy'n 
cynnig technoleg cerdd i wella eu sgiliau - mae gan Ysgol Dyffryn Aman draddodiad 
hir o ddisgyblion yn dewis parhau fel hyn.  
Fodd bynnag, mae gan ddisgyblion sy'n dymuno mynd i mewn i'r gweithle offer da 
hefyd. Mae'r cwrs yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen ar ddisgyblion i fynd i mewn i fyd 
gwaith, gan gynnwys: 

● Technegydd 
●  Peiriannydd sain 
● Gweithio ym myd Teledu / Radio / Theatr 
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Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Mr Byron Hopkin 

Mr Rhydian Joyner 
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Pwnc: Addysg Gorfforol  Cod QAN:  
TAG UG: 601/8485/1 
TAG Lefel A: 601/8439/5Arholi 

Bwrdd: CBAC 

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

Mae'r diwydiant chwaraeon yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf yn y gymdeithas 
fodern. Nid oes ond rhaid i chi edrych ar y cynnydd mewn dadansoddi perfformiad 
ym mhêl-droed yr Uwch Gynghrair neu ar dwf y mudiad Olympaidd a Pharalympaidd 
i weld, gyda'r cymwysterau cywir a’r angerdd am chwaraeon, bod nifer enfawr o 
gyfleoedd cyffrous yn agored i bobl ifanc dalentog. 

Mae addysg gorfforol Lefel A yn annog myfyrwyr i ymgolli ym myd chwaraeon ac AG 
gyda'r cyfle i berfformio. Bydd myfyrwyr yn meddu ar ddyfnder 
ac ehangder o wybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy'n 
ymwneud ag agweddau gwyddonol, 
cymdeithasol-ddiwylliannol ac  

ymarferol ar addysg gorfforol.  

I'r rhai sydd â dyheadau gyrfa mewn mannau eraill, mae gan 
AG Safon Uwch lawer o bethau cyffredin gyda nifer o gyrsiau 
eraill ac mae Bioleg, Seicoleg, Dylunio Cynnyrch a 
pheirianneg yn mynd yn dda ochr wrth ochr ag AG. 

Bydd y cyrsiau CBAC UG a Safon Uwch mewn addysg gorfforol yn galluogi dysgwyr i:   

● ddatblygu gwybodaeth ddamcaniaethol a dealltwriaeth o'r ffactorau sy'n sail i 
weithgaredd corfforol a chwaraeon a defnyddio'r wybodaeth hon i wella 
perfformiad  

● ddeall sut mae cyflwr ffisiolegol a seicolegol yn effeithio ar berfformiad  
● deall y ffactorau cymdeithasol-ddiwylliannol allweddol sy'n dylanwadu ar 

gyfranogiad pobl mewn gweithgaredd corfforol a chwaraeon,   
● deall rôl technoleg mewn gweithgaredd corfforol a chwaraeon   
● mireinio eu gallu i berfformio'n effeithiol mewn gweithgaredd corfforol a 

chwaraeon trwy ddatblygu sgiliau a thechnegau a dewis a defnyddio tactegau, 
strategaethau a / neu syniadau cyfansoddiadol 

● ddatblygu eu gallu i dadansoddi a gwerthuso i wella perfformiad   
● deall y cyfraniad y mae gweithgaredd corfforol yn ei wneud i iechyd a ffitrwydd 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 
Mae cyrsiau UG a Safon Uwch CBAC mewn addysg gorfforol yn darparu cyfuniad 
cydlynol o bedwar maes astudio: 
 
1. Ffisioleg ymarfer corff, dadansoddi perfformiad a hyfforddiant 
2. Seicoleg chwaraeon 
3. Caffael sgiliau 
4. Chwaraeon a chymdeithas 
 
Gellir asesu unrhyw un o'r meysydd astudio. yn unrhyw un o'r unedau. Gellir cynnwys 
asesu unedau 1 a 3 fel rhan o'r arholiadau ysgrifenedig ac yn unedau 2 a 4 fel 
rhan o'r dadansoddiad a'r gwerthusiad o berfformiad. 

 
 

LefelLefel 

Unedau UG bl  12   Unedau Lefel A Bl 13 

Uned 1  Uned 2  Uned 3  Uned 4 

Archwilio addysg 
gorfforol  
 
Arholiad ysgrifenedig 
 
➢ 1¾ awr  
➢ 24% o'r 

cymhwyster 
➢ 72 marc  
 
 
 
 

Gwella perfformiad 
personol mewn 
addysg gorfforol 
 
➢ Asesiad heblaw 

arholiad 16% o’r 
cymhwyster 

➢ perfformiad 
ymarferol mewn 
un gweithgaredd 
fel chwaraewr / 
perfformiwr ac fel 
hyfforddwr neu 
swyddogl   

➢ Prosiect Proffil 
Perfformiad 
Personol 

➢ 48 marc 
 
 
 
 

Gwerthuso addysg 
gorfforol  
 
Arholiad 
ysgrifenedig: 
 
➢ 2 awr  
➢ 36% o'r 

cymhwyster  
➢ 90 marc  

Mireinio 
perfformiad 
personol mewn 
addysg gorfforol 
 
➢ Asesiad heblaw 

arholiad 24% o’r 
cymhwyster 

➢  perfformiad 
ymarferol mewn 
un gweithgaredd 
fel chwaraewr / 
perfformiwr, 
hyfforddwr neu 
swyddog 

➢ Prosiect Ymchwil l 
➢ 60 marc  
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Llwybr Dilyniant: 

Drwy gefnogi dros 450,000 swyddi yn y DU, mae chwaraeon yn 
ddiwydiant gwerth £ 20bn ac mae'r sector hwn sy'n tyfu'n gyflym bellach 
ymhlith y 15 gweithgaredd prif ffrwd gorau yn yr economi. Mae'r symiau 
enfawr o arian mewn chwaraeon y DU yn golygu bod mwy o swyddi i'w 
dilyn nag erioed o'r blaen. 

Gall myfyrwyr fynd ymlaen i weithio ar flaen y gad ym maes chwaraeon elitaidd, gan 
gefnogi athletwyr gorau fel gwyddonwyr chwaraeon, seicolegwyr chwaraeon, 
hyfforddwyr cryfder a chyflyru, therapyddion chwaraeon, hyfforddwyr ac mewn 
llawer o rolau eraill. Ar y llaw arall, gall myfyrwyr ddewis dilyn gyrfa mewn addysgu, 
hyfforddi cymunedol neu weithio yn y sector iechyd. Mae'r cyfleoedd mewn 
chwaraeon heddiw yn gyffrous ac yn helaeth. 

Mae llawer o fyfyrwyr Addysg Gorfforol Safon Uwch yn mynd ymlaen i astudio gradd 
cysylltiedig â chwaraeon yn y brifysgol. Mae cyrsiau gan gynnwys AG, Gwyddor 
Chwaraeon, Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon a Ffisiotherapi wedi bod yn 
boblogaidd ymhlith dysgwyr blaenorol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf rydym wedi 
gweld nifer o'n myfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio Chwaraeon mewn rhai o'r 
prifysgolion chwaraeon mwyaf. At hynny, mae rhai o'r myfyrwyr wedi defnyddio eu 
Lefel A mewn AG i fynd ymlaen i astudio cyrsiau gradd eraill mewn meysydd megis 
Meddygaeth a dylunio cynnyrch. 

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

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ddod i siarad ag unrhyw aelod                             
o'r adran AG. Mae Mr P Bowen ar gael y rhan fwyaf o amser cinio yn ystafell 418. 

Os byddai'n well gennych edrych ar-lein gallwch edrych ar y fanyleb: 

https://www.wjec.co.uk/qualifications/physical-education/r-gce-asa- 
corfforol-addysg-o-2016 / wjec-che-corfforol-addysg-spec-o-2016.pdf 
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Pwnc: Ffiseg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Ffiseg yw'r astudiaeth o'r byd naturiol a'r deddfau sy'n ei lywodraethu. Bydd y cwrs                           
hwn yn rhoi cyfle i chi archwilio ffenomena'r bydysawd ac edrych ar                       
ddamcaniaethau sy'n esbonio'r hyn sy'n cael ei arsylwi. 

Mae ffisegwyr yn defnyddio'r deddfau mae’n nhw'n eu datgelu i ddatblygu                     
deunyddiau, peiriannau a thechnoleg newydd i wella ein bywydau a'n helpu ni i                         
archwilio'r bydysawd ymhellach, o gyfrifiaduron i delesgopau a llongau gofod. 

Er enghraifft, mae ffisegwyr niwclear yn           
astudio gronynnau lleiaf mater i         
ddarganfod o beth mae'r bydysawd         
wedi'i wneud, ond mae astroffisegwyr yn           
astudio rhai o'r pethau mwyaf - sêr,             
planedau a chyrff nefol. 

 

Sut y byddaf yn cael fy asesu?Mae dwy uned ym mlwyddyn 12 a 3 uned ym 
mlwyddyn 13, ac mae un ohonynt (uned 5) yn arholiad ymarferol. 
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Llwybr Dilyniant: 

Mae'r cwrs hwn ar gael i ddisgyblion sydd wedi pasio naill ai gwyddoniaeth driphlyg (o 
leiaf graddau f BBB) neu ddwbl (graddau  BB) ar haen uwch, nid yw'n addas ar gyfer 
disgyblion a astudiodd wyddoniaeth gymhwysol sengl. Dylech hefyd fod wedi pasio 
mathemateg (gradd A) a Saesneg (gradd C). 

Mae ffiseg yn bwnc hynod ddefnyddiol ar gyfer mwyafrif gyrfaoedd                   
STEM(gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) ac fe welwch ffisegwyr                 
ym mhobman, mewn diwydiant, trafnidiaeth, y llywodraeth, prifysgolion, y lluoedd                   
arfog, y gwasanaeth cudd, cwmnïau gemau, ymchwil labordai a mwy. 

Mae ffiseg yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer swyddi sy'n cynnwys adeiladu pethau                         
a datblygu technolegau newydd, gan gynnwys: peirianneg (hedfan, adeiladau,                 
gofod), seryddiaeth, roboteg, egni adnewyddol, gwyddoniaeth gyfrifiadurol,             
cyfathrebu, archwilio'r gofod, ysgrifennu gwyddoniaeth, chwaraeon a thechnoleg               
gemau, ymchwil a nanotechnoleg (peirianneg ar raddfa foleciwlaidd fach iawn). 

 

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

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi ddod i siarad ag unrhyw aelod                             
o'r adran ffiseg. Mae Mr J Thomas ar gael y rhan fwyaf o amser cinio yn ystafell 503. 

Os byddai'n well gennych edrych ar-lein yn y sefydliad ffiseg mae ganddo lawer o                           
wybodaeth dda am yrfaoedd a datblygiadau cyfredol mewn ffiseg. 
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Pwnc: Dylunio Cynnyrch - Manyleb Ar-lein Lefel A  Cod QAN:  
TAG UG: 603/1985/9  
TAG Lefel A: 603/1981/1Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Mae dylunio cynnyrch yn ymwneud â chreu cynhyrchion tri dimensiwn newydd trwy 
broses o gynhyrchu, datblygu a gwerthuso syniadau. Mae gan ddylunwyr cynnyrch 
ddealltwriaeth o'r berthynas rhwng celf, gwyddoniaeth a thechnoleg, ac mae 
ganddyn nhw'r gallu i ecsbloitio pob un o'r pethau hyn mewn gwahanol ffyrdd i greu 
cynhyrchion newydd. 

Dyluniad da yw asgwrn cefn ein bywydau bob dydd. Gall cynnyrch arloesol newid yn 
radical y ffordd y gallwn gyflawni tasgau dyddiol syml. Ar lefel uwch, gall dyluniadau 
newydd newid y ffordd rydyn ni'n rhyngweithio â'r amgylchedd, dylanwadu ar ein 
profiadau cymdeithasol neu hyd yn oed achub bywydau. 

Mae gyrfa mewn dylunio cynnyrch yn cynnig cyfle i chi wneud wahaniaeth 
wirioneddol. Gall y broses o feithrin dyluniad, o’r cysyniad cynnar i ddatrysiad 
fasnacho go iawn l sy'n addas ar gyfer mas gynhyrchu, hefyd roi boddhad mawr i 
ddylunwyr cynnyrch. 

Mae dylunio cynnyrch yn datblygu gwybodaeth dechnegol a 
sgiliau dylunio creadigol. Mae hefyd yn eich arfogi â sgiliau eraill 
sy'n cael eu gwerthfawrogi gan lawer o gyflogwyr.  
Byddwch yn gallu dangos: 
sgiliau cyflwyno / sgiliau cyfathrebu / gallu i weithio o fewn 
terfynau amser / sgiliau masnachol ac entrepreneuraidd / sgiliau 
datrys problemau / y gallu i ddefnyddio'ch menter a gweithio'n 
annibynnol / sgiliau gweithio mewn tîm / ymwybyddiaeth weledol 
a gofodol /  sgiliau TG cyffredinol ac arbenigol / dylunio gyda 
chymorth cyfrifiadur (CAD) a sgiliau gweithgynhyrchu â chymorth 
cyfrifiadur (CAM). 

Mae'r cwrs Safon Uwch yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu eu creadigrwydd trwy 
ddylunio a gwneud tasgau. Bydd y dysgwyr yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth 
o ystod o egwyddorion technegol a sgiliau, a bydd gofyn iddynt eu cymhwyso i 
weithgareddau datrys problemau bywyd go iawn. Mae'r cwrs yn ymestyn y profiadau 
a gafwyd ar lefel TGAU ac mae ganddo fwy o bwyslais ar archwilio cyd-destun 
ehangach cymdeithas a'r amgylchedd, ac ar y perthnasedd rhwng dylunydd, 
gwneuthurwr a defnyddiwr yn y byd rydyn ni'n byw ynddo. 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Gwybodaeth a Dealltwriaeth 

Blwyddyn 12 TAG Lefel UG 
Uned 1: Egwyddorion technegol craidd a manwl. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 
20% o'r cymhwyster 

Blwyddyn 13 TAG Lefel A 
Uned 3: Egwyddorion technegol craidd a manwl. 
Arholiad ysgrifenedig: 2 ½ awr 
30% o gymhwyster 

 

 
Sgiliau 

Blwyddyn 12 TAG Lefel UG 
Uned 2: Dylunio a gwneud tasg 
Asesiad heblaw arholiad 
20% o'r cymhwyster 

Blwyddyn 13 TAG Lefel A 
Uned 4: Dylunio a gwneud tasg 
Asesiad heblaw arholiad 
30% ocymhwyster 

Llwybr Dilyniant: 

Os ydych chi am ddilyn gyrfa mewn Dylunio Cynnyrch ar ôl y Safon Uwch, yna'r 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 fel Dylunio Trafnidiaeth, Dylunio Dodrefn, 
Peirianneg Dylunio Cynnyrch, Dylunio Cynnyrch ac Arloesi; ac rydym wedi cael 
disgyblion sydd wedi astudio’r Safon Uwch ac wedi mynd ar gyrsiau Pensaernïaeth, 
Peirianneg a CAD. 

Ymhlith y swyddi sy'n uniongyrchol gysylltiedig â 
dyluniad eich cynnyrch mae: 

● Dylunydd cynnyrch 
● Technegydd CAD 
● Dylunydd dodrefn 
● Dylunydd mewnol a gofodol  
● Dylunudd arddangosfa 
● Peiriannydd modurol 
● Dylunydd graffig  

Mae saith o'r deg swydd orau sydd gan raddedigion a gyflogir yn y DU yn 
gysylltiedig â dylunio. 
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Ble alla i ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 
 
CBAC Gwefan 
Mr Damian Jones (HoD) yn ystafell 711; Mr Richard Jones, Mr Mark Thomas, Ms 
Elizabeth Atkinson, Mrs Lynne Morgan (athrawon Dylunio Cynnyrch Lefel A). 
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Pwnc: Seicoleg   Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwerthfawrogiad cynhwysfawr i chi o natur seicoleg ac 
ymholiad seicolegol. Fe'ch cyflwynir i ddulliau hanesyddol a chyfredol yn ogystal ag 
ymchwil glasurol a chyfoes. 

Lefel UG 

Uned 1: Gorffennol i'r presennol (esboniadau biolegol, ymddygiadl, cadarnhaol, 
gwybyddol a seicodynamig ar gyfer ymddygiad dynol) 

Uned 2: Dulliau ymchwil cymhwysol 

Lefel A2 

Uned 3: Cymhwyso Seicoleg (Sgitsoffrenia, dibyniaeth, straen) 

Uned 4: Dulliau ymchwil cymhwysol . Dau ymchwiliad personol 

Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Arholiad 100% 

Uned 1 (1awr 15) 

Uned 2 (1awr 30) 

Uned 3 (2awr 30) 

Uned 4 (1awr 30) 
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Llwybr Dilyniant:  

Ymhlith y swyddi sy'n ymwneud yn uniongyrchol â'r cymhwyster mae: 

● Seicolegydd clinigol  
● cwnsela  
● Seicolegydd addysg 
● Seicolegydd fforensig 
● Athro addysg bellach 
● Seicolegydd Iechyd  
● therapydd dwyster uchel 
● Seicolegydd galwedigaetho  
● Seicolegydd Ymarferydd lles 
● Seicolegydd chwaraeon ac ymarfer corff  

swyddi lle byddai seicoleg yn ddefnyddiol mae: 

● Gweithiwr sy’n rhoi cyngor 
● Swyddog Ffin 
● Cynghorydd Gyrfaoedd 
● Caplan 
● Cynghorydd 
● Ditectif 
● Ymgynghorydd Addysg 
● Swyddog adnoddau dynol 
● Hyfforddwr bywyd 
● Ymchwilydd marchnad 
●  Therapydd Chwarae 
● Swyddog polisi 
● Seicotherapydd 

Blei ddod o hyd i mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad â nhw? 

Gwefan CBAC: 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/psychology/r-psychology-gce-from-2015/ 

https://www.bps.org.uk/public/become-psychologist 

Gweler Mrs Mahoney, ystafell 417 
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https://www.bps.org.uk/public/become-psychologist


Subject/Pwnc: Addysg Grefyddol  QAN code:  

Exam Board/ Bwrdd arholi: CBAC 

Pam Astudio'r Cwrs hwn? Beth fyddaf yn dysgu? 

Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i chi gynnal astudiaeth fanwl ac eang o Iddewiaeth yn 
ogystal â themâu athronyddol a moesegol sy'n ymwneud â chrefydd. 

Lefel UG 

Uned 1: Astudiaeth o Iddewiaeth (Credoau, dysgeidiaeth ac arferion) 

Uned 2: Athroniaeth a Moeseg Crefydd: bodolaeth Duw, y gwirionedd yn ymwneud â 
gwyrthiau, problem dioddefaint. 

Asesu:  

Drwy arholiad 
Uned 1 (1 awr 15) 
Uned 2 (1 awr 15) 
Uned 3 (1 awr 30) 
Uned 4 (1 awr 15) 
Uned 5 (1 awr15) 

Cynnydd: 
 

Swyddi lle byddai Astudiaethau Crefyddol yn ddefnyddiol: 
 

● Gweithiwr rhoi cyngor 
● Archifydd 
● Gwaith elusennol 
● Cynghorydd 
● Dysgu 
● Gweinyddwr y Gwasanaeth Sifil 
● Gweithiwr datblygu cymunedol 
● Gweithiwr cymorth/datblygu rhyngwladol 
● Cyfryngwr 
● Newyddiadurwr papur newydd 
● Swyddog heddlu 
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● Gweithiwr ieuenctid 
 

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

Gwefan CBAC: 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/religious-studies/r-religious-studies-gce-asa-from-2016/ 

Ystafell Mrs Mahoney (417) a Miss Rhys (416) 
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Pwnc: Cymdeithaseg  Cod QAN:Arholi  

Bwrdd: CBAC 

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

Cymdeithaseg yw'r astudiaeth o bobl mewn cymdeithas. Mae'n eich annog i 
gwestiynu'r ffordd y mae'r byd yn gweithio a'r holl wahanol ffactorau mewn 
cymdeithas sy'n effeithio ar fywydau pobl - y teulu, y cyfryngau, system y gyfraith, 
addysg, crefydd a grwpiau cyfoedion. Felly os oes gennych ddiddordeb mewn 
materion fel pam mae'r cyfryngau yn portreadu pobl ifanc yn eu harddegau fel 
'hwdis', pam eich bod ddwywaith yn fwy tebygol o gael eich stopio a'ch chwilio gan 
yr heddlu os ydych chi'n ddu, neu pam fod cael eich geni i deulu dosbarth canol 
gwyn yn golygu eich bod yn fwy tebygol o lwyddo yn yr ysgol, yna credaf y byddwch 
yn mwynhau'r pwnc hwn. Bydd yn eich annog i gwestiynu sut rydych chi'n gweld y 
byd.  

Pynciau byddwch yn astudio:   

AS 

● Teulu 
● Addysg  
● Dulliau Ymchwil 

A2 

● Troseddau ac Gwyriad 
● Anghydraddoldeb Cymdeithasol 
● Dulliau Ymchwil 

Sgiliau byddwch yn datblygu: 

Byddwch yn cael y cyfle i ymchwiiol annibynnol cyflawn, paratoi cyflwyniadau, 
ysgrifennu traethodau, cyfrannu at drafodaethau dosbarth a dadleuon, a mynegi 
barn . Byddwch yn dod yn hunan-sicr wrth ddarllen y newyddion a'i wylio â llygad 
beirniadol. Mae angen i chi fod yn drefnus ac yn gyfrifol am eich dysgu eich hun. 
Bydd hyn i gyd yn cyfrannu at eich gallu i gyfathrebu - gwrando, trafod a mynegi eich 
hun, rheoli gwybodaeth trwy gasglu, recordio, trefnu a gwerthuso pynciau, myfyrio ar 
eich dysgu eich hun a chydweithio ag eraill.  
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Mae Cymdeithaseg UG ac A2 i gyd yn seiliedig ar arholiadau heb unrhyw waith cwrs. 
Mae dau arholiad yn UG a dau yn A2. 

Arholiadau UG:  

1. Caffael Diwylliant (Teulu) 1awr 15; 60 marc; 15% o'r cymhwyster 
2. Deall Diwylliant (Dulliau Addysg ac Ymchwil) 2awr; 90 marc; 25% o'r Cymhwyster 

Arholiadau A2: 

1. Pwer a Rheolaeth (Trosedd a Gwyredd) 2awr; 70 marc; 25% o'r cymhwyster  
2. Deall Adrannau Cymdeithasol (Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Dulliau 

Ymchwil) 2awr 15; 100 marc; 35% o'r cymhwyster 

  Llwybr Dilyniant: 

Gallwch fynd ymlaen i astudio Cymdeithaseg ar lefel gradd, i feistr a PHD. Gallwch 
hefyd ddefnyddio Cymdeithaseg Safon Uwch ochr yn ochr â'ch pynciau dewisol eraill 
i wneud cais am raddau prifysgol eraill.  

Mae cymdeithaseg yn cynnig ystod eang o sgiliau trosglwyddadwy sy'n addas ar 
gyfer amrywiaeth o lwybrau gyrfa. 

Mae'n ddefnyddiol ac yn berthnasol ar gyfer gyrfa yn y llywodraeth a'r gwasanaeth 
sifil, cymorth rhyngwladol, gwaith cymdeithasol, y sector gwasanaeth iechyd, 
addysgu a darlithio, gwasanaeth prawf, gwaith cymunedol ac ieuenctid, personél 
neu reolwyr, newyddiaduraeth, hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, y cyfryngau, yr 
heddlu, neu unrhyw broffesiwn arall sy'n cynnwys gweithio gyda phobl.  

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

Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain yw'r safle swyddogol ar gyfer Cymdeithaseg ac 
mae'n ddefnyddiol ar gyfer darganfod mwy am yr hyn y mae Cymdeithaseg yn ei 
olygu, ei astudio a'i yrfaoedd. Ewch i wefan 
https://www.britsoc.co.uk/what-is-sociology/ 

I gael manylion penodol am Gymdeithaseg CBAC ewch i 
https://www.wjec.co.uk/qualifications/sociology/r-sociology-gce-as-a / 

Mrs Mainwaring yw'r athro sy'n gyfrifol am Cymdeithaseg a gellir eu gweld yn ystafell 
202 neu 210 yn yr  Ysgol Isaf (Adran Saesneg). 
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Pwnc: Teithio a Thwristiaeth BTEC (Diploma Lefel 3)  AtodolCod QAN: 
500/9863/9Arholi 

Bwrdd: Pearson / BTEC 

“Mae teithio yn ehangu'r meddwl” a bydd y cwrs hwn yn ehangu eich gwybodaeth                           
am ystod o bynciau sy'n ymwneud â gwahanol elfennau daearyddol, busnes ac                       
economaidd. Mae llawer o'r gwaith yn seiliedig ar astudiaethau achos amserol a                       
byddwch yn cael cyfleoedd i ymchwilio i feysydd teithio a thwristiaeth sydd o                         
ddiddordeb i chi. Mae yna hefyd gyfleoedd ar gyfer gwahanol ymweliadau addysgol                       
dros y ddwy flynedd. 

Oherwydd natur yr asesiadau cymysg, byddwch yn ennill profiad mewn gwasanaeth                     
cwsmeriaid a sgiliau gwerthu ynghyd â pharatoi cyfweliadau ac asesiadau chwarae                     
rôl. Mae angen lefel dda o gyfathrebu ysgrifenedig a byddwch yn datblygu eich                         
sgiliau ymchwil a chyfeirio trwy waith annibynnol helaeth. 

Cefnogir myfyrwyr sy'n dilyn y cwrs mewn ystafell ddosbarth ag adnoddau da gydag                         
offer TGCh. Yn 2019 cafodd bron i hanner y myfyrwyr radd Rhagoriaeth. Gan fod y                             
cwrs yn seiliedig ar asesiad parhaus, er mwyn gwneud yn dda, byddwch yn                         
hunan-ysgogol ac yn drefnus er mwyn cwrdd â therfynau amser. Mae'r unedau                       
astudio fel a ganlyn: 

Blwyddyn 12 

● Uned 1 Cyflwyno Teithio a Thwristiaeth 
● Uned 3 Y DU fel Cyrchfan 
● Uned4 Gwasanaeth Cwsmer mewn Teithio a           

Thwristiaeth 

Blwyddyn 13 

● Uned 2 Busnes Teithio a Thwristiaeth 
● Uned 6 Gweithrediadau Teithio Busnes 
● Uned 10 Paratoi ar gyfer Cyflogaeth mewn Teithio a Thwristiaeth 
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Sut y byddaf yn cael fy asesu? 

Nid oes unrhyw arholiad yn y cwrs BTEC hwn - yn lle hynny, mae pob uned waith yn                                   
seiliedig ar waith cwrs sy'n cael ei asesu'n fewnol, bydd sampl o waith yn cael ei                               
anfon at y bwrdd arholi bob blwyddyn i'w gymedroli. Mae'r mwyafrif o'r gwaith wedi'i                           
ysgrifennu, er y bydd gofyn i chi gynnal asesiadau ymarferol gan gynnwys                       
cyflwyniadau a chwarae rôl fel rhan o'r cwrs Teithio a Thwristiaeth. Bydd eich holl                           
waith yn cael ei gynhyrchu, ei gyflwyno, ei asesu a'i ailddrafftio gan ddefnyddio offer                           
TGCh a Google Classroom, a byddwch yn cael cyfleoedd i ailddrafftio'ch gwaith dim                         
ond bod yr holl derfynau amser yn cael eu bodloni. Mae 2-3 aseiniad i bob uned a                                 
chwe uned astudio trwy gydol y cwrs dwy flynedd hwn. Dyfernir un o'r graddau                           
canlynol i fyfyrwyr llwyddiannus ar ddiwedd y cwrs: Llwyddo, Teilyngdod, Rhagoriaeth,                     
Rhagoriaeth *. 

Llwybr Dilyniant: 

Gwahoddir myfyrwyr sy'n llwyddo i gyflawni'r graddau gofynnol ym mlwyddyn 12 i                       
ddilyn blwyddyn 2 y cwrs.  

Mae’r mwyafrif o fyfyrwyr yn symud ymlaen i’r brifysgol ac mae yna nifer o gyrsiau ar                               
gael i astudio’r pwnc ymhellach ee 

● Rheolaeth Teithio Rhyngwladol 
● Rheolaeth Digwyddiadau 
● Rheolaeth Lletygarwch 
● Rheolaeth Twristiaeth 
● Rheolaeth Antur 

Mae nifer o gyn fyfyrwyr YDA wedi elwa ar brofiadau teithio a Thwristiaeth ymhellach                           
gyda Camp America, tra bod eraill wedi dod o hyd i gyfleoedd cyffrous yn gweithio i                               
gwmniau awyr rhyngwladol, llongau teithio, gwestai a chwmniau teithio. 

 
 

Ble allai ddarganfod mwy o wybodaeth am y pwnc? Pa staff y gallaf siarad a nhw? 

Gellir dod o hyd i fanyleb y cwrs a gwybodaeth am y gwahanol unedau drwy 
ddefnyddio: 

https://qualifications.pearson.com/en/qualifications/btec-nationals/travel-and-tourism
-2010.html 

Mrs Bethan Morgan, ystafell 801/2 
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