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OPSIYNAU 

TGAU 2023 
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Cyflwyniad 

 

Bwriad y llawlyfr hwn yw rhoi gwybodaeth i ddisgyblion blwydd-

yn 9 a’u rhieni am opsiynau TGAU 2023. 

Bydd pob disgybl yn dilyn cyrsiau yn y pynciau craidd; Cymraeg, 

Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a’r Fagloriaeth a byddant 

hefyd yn dewis 3 phwnc opsiwn.  

Mae’r llyfryn hwn yn rhoi gwybodaeth am yr opsiynau hynny ac 

yn rhan o raglen o weithgareddau fydd yn digwydd i gynorth-

wyo’r disgyblion i ddewis eu hopsiynau. 

 

 

 

           Einir Lois Jones 

           Dirprwy Bennaeth 
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Craidd— Cymraeg Iaith 

Amlinelliad o’r cwrs  

Bwrdd arholi: CBAC.  

TGAU Iaith:  

• Un haen,  

• 2 arholiad llafar, un unigol ac un mewn grŵp  

• 2 bapur ysgrifenedig, 2 awr yr un  

Cyflwyniad 

Dwy iaith, dwywaith y sgiliau. Mae ymchwil diweddar yn dangos bod y gallu i siarad ac ysgrifennu yn y 

Gymraeg a'r Saesneg yn rhoi mantais bwysig i chi pa unai a ydych yn chwilio am swydd neu eisiau datblyg-

u'ch gyrfa.  

Mae'r Gyfraith yng Nghymru yn golygu bod rhaid i wasanaethau cyhoeddus drin y Gymraeg a'r Saesneg yn 

gyfartal. Mae hynny'n golygu tŵf yn y galw am bobl sy'n gallu cyfathrebu'n dda yn y ddwy iaith.  

ASESU 

TGAU Iaith:  

• cyflwyniad llafar ar ddiwedd blwyddyn 10 (15%);  

• arholiad llafar grŵp ymateb a rhyngweithio ar 

ddechrau blwyddyn 11 (15%);  

• 2 arholiad ysgrifenedig ar ddiwedd blwyddyn 11, 35% 

yr un  

 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

• Dylid adolygu gwaith yn gyson  

• Dylid gwneud defnydd o wefannau 

megis bitsize  

• Gellir gwneud defnydd o apiau e.e. 

‘ap cywirdeb’  

 

Sgiliau  

Cydweithio, dwyieithrwydd, datrys problemau, cyfathrebu; gwerthfawrogi llenyddiaeth; mynegi teimladau 

ar lafar ac yn ysgrifenedig;  

Cysylltiadau Gyrfáu  

Cyfieithydd; marchnata; cyfreithiwr; byd addysg; byd iechyd; sector breifat; cyfryngau; ymchwilydd;        

mentrau iaith; llyfrgellydd ; darlithydd Prifysgol; athro; archifydd; gwaith amgueddfa; newyddiadurwr;      

golygydd  
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Craidd—Llenyddiaeth Gymraeg  

Amlinelliad o’r cwrs  

Bwrdd arholi: CBAC.  

TGAU Llenyddiaeth: Haen sylfaenol neu Haen Uwch:  

• astudir nifer o gerddi ar themâu amrywiol gan gynnwys Rhyfel, Ieuenctid, Cymru a Natur;  

• astudir nofel;  

• arholiad llafar ble trafodir ffilm a astudiwyd;  

• 2 ddarn o waith cwrs  

Cyflwyniad 

Dwy iaith, dwywaith y sgiliau. Byddi di’n dysgu am lenyddiaeth, diwylliant, gwleidyddiaeth, hanes a 

chymdeithaseg Cymru. Bydd hyn oll yn ehangu dy orwelion a bydd dy wybodaeth am Gymru’n werthfawr 

wrth i ti ymgeisio am swyddi yng Nghymru heddiw.  

Mae sgiliau gwerthfawrogi llenyddiaeth hefyd yn drosglwyddadwy ac yn ehangu dy orwelion i’r byd y tu 

allan i Gymru, i Ewrop a thu hwnt.  

ASESU 

TGAU Llenyddiaeth: 

• 2 ddarn o waith cwrs (25%) un ym mlwyddyn 10 ac un ym 

mlwyddyn 11;  

• arholiad barddoniaeth (25%) mis Ionawr blwyddyn 11;  

• arholiad llafar yn trafod ffilm mis Ebrill blwyddyn 11 (25%),  

• arholiad nofel ddiwedd blwyddyn 10 (25%)  

 

 Gwaith Cartref ac Annibynnol 

• Dylid adolygu gwaith yn gyson  

• Dylid gwneud defnydd o 

wefannau megis bitsize  

• Gellir gwneud defnydd o appiau 

e.e. ‘Fesul Gair’  

 

Sgiliau 

Cydweithio, dwyieithrwydd, datrys problemau, cyfathrebu; gwerthfawrogi llenyddiaeth; mynegi teimladau 

ar lafar ac yn ysgrifenedig;  

Cysylltiadau Gyrfáu  

Cyfieithydd; marchnata; cyfreithiwr; byd addysg; byd iechyd; sector breifat; cyfryngau; ymchwilydd;        

mentrau iaith; llyfrgellydd ; darlithydd Prifysgol; athro; archifydd; gwaith amgueddfa; newyddiadurwr;      

golygydd  
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Craidd— Saesneg Iaith 

Amlinelliad o’r cwrs 

Bydd gan ddisgyblion ddwy flynedd i gwblhau'r cwrs Saesneg Iaith CBAC di-haen. Dylai ymgeiswyr gael 

eu hysbrydoli, eu cyffroi a'u herio trwy ddilyn cwrs astudio eang, cydlynol, boddhaol a buddiol. Mae'r 

fanyleb yn adeiladu ar, ac yn datblygu'r cynnwys pwnc a addysgir yng Nghyfnod Allweddol 3. Bydd y 

ddau arholiad allanol yn cael eu sefyll yn ystod yr haf ym mlwyddyn 11 gyda’r cymhwyster terfynol yn 

amrywio o A*- G. 

Cyflwyniad 

Bydd staff yr Adran Saesneg yn Ysgol Morgan Llwyd yn eich annog i ddod yn ddarllenwyr synhwyrus, yn 

ysgrifenwyr rhugl ac yn gyfathrebwyr hyderus. 

O ran cyfathrebu ag eraill, prif iaith y Deyrnas Unedig yw Saesneg. Dywed cyflogwyr fod sgiliau cyfath-

rebu da yn un o'r rhinweddau mwyaf gwerthfawr maent yn edrych amdanynt yn y bobl sy'n gweithio 

iddynt. Yn y bôn, mae bod yn rhugl yn y Saesneg yn hynod fuddiol pan fyddwch angen perswadio, hys-

Asesu 

Uned 1: Llafaredd (20%) Asesiad Mewnol 

• Cyflwyniad Unigol (10%) 

• Trafodaeth Grŵp (10%) 

Uned 2: Darllen ac Ysgrifennu (40%) Asesiad Allanol 

• Adran A Darllen (20%) 

• Adran B Ysgrifennu (20%) 

Uned 3: Darllen ac Ysgrifennu (40%) Asesiad Allanol 

• Adran A Darllen (20%) 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

Disgwylir i ddisgyblion gwblhau pob ymarfer dosbarth a 

thasg gwaith cartref hyd eithaf eu gallu. 

Gall gwaith cartref fod yn:  

• Dasgau ymchwil annibynnol 

• Estyniad o’r gwaith a wnaed yn y dosbarth 

• Dysgu gwaith cartref sy’n cynorthwyo gyda sgiliau 

cofio 

• Dasgau darllen / ysgrifennu 

Sgiliau  

Bydd disgyblion yn datblygu eu gallu i ddefnyddio’r iaith Saesneg fel dinasyddion gweithredol a gwybod-

us ac yn gallu siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu'n rhugl, yn briodol, yn effeithiol ac yn feirniadol. 

Cysylltiadau Gyrfáu 

Mae llawer o gyflogwyr yn disgwyl i bobl gael cymhwyster TGAU mewn Saesneg Iaith. Hebddo, mae’n 
anodd cael eich troed yn y drws. Pa bynnag yrfa rydych chi'n ei hystyried, gall ysgrifennu CV a llythyr 
eglurhaol da a chywir fod yn allweddol i sicrhau’r cyfweliad pwysig hwnnw.  
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Craidd— Llenyddiaeth Saesneg 

Amlinelliad o’r cwrs 

Bydd gan ddisgyblion ddwy flynedd i gwblhau'r cwrs hwn ac mae’n cynnwys dwy haen. Mae'r fanyleb yn adeiladu 

ar, ac yn datblygu'r cynnwys pwnc a addysgir yng Nghyfnod Allweddol 3. Mae dau aseiniad a asesir yn fewnol a 

dau arholiad a asesir yn allanol. Bydd arholiad Uned 1 yn cael ei sefyll yn nhymor yr haf ym mlwyddyn 10 a bydd 

arholiad Uned 2 yn cael ei sefyll ym mlwyddyn 11. Asesir yr arholiadau hyn mewn haenau, h.y. targedir unedau a 

asesir yn allanol at yr ystodau graddau A*-D (Haen Uwch) a C-G (Haen Sylfaenol).  

Cyflwyniad 

Hoffech chi ehangu’ch gorwelion? Hoffech chi ddysgu am, a deall  sut mae pobl yn wahanol i chi? Eisiau 

cwrdd â chymeriadau gallwch chi uniaethu â nhw? Gydag amrywiaeth eang o brofiadau dynol, mae ast-

udio Llenyddiaeth Saesneg yn ein hannog i fod yn synhwyrus o’r cyfan.  

‘The books transported her into new worlds and introduced her to amazing people who lived exciting 

lives...She travelled all over the world while sitting in her little room in an English village.’ ‘Matilda’ -         

Asesu 
Uned 1:  Asesiad Allanol (35%) 

• Rhyddiaith (Diwylliannau Gwahanol) (21%) 

• Barddoniaeth Gyfoes (nas astudiwyd o’r blaen)(14%) 
Uned 2: Asesiad Allanol (40%) 

• Drama   (20%) 

• Rhyddiaith  (20%) 
Uned 3: Asesiad Mewnol (25%) 

• Traethawd Shakespeare (12.5%) 

• Traethawd Cymharu Barddoniaeth (12.5%) 

Gwaith Cartref ac Anibynnol 

Disgwylir i ddisgyblion gwblhau pob ymarfer dosbarth a 

thasg gwaith cartref hyd eithaf eu gallu. 

Gall gwaith cartref fod yn:  

• Dasgau ymchwil annibynnol 

• Estyniad o’r gwaith a wnaed yn y dosbarth 

• Dysgu gwaith cartref sy’n cynorthwyo gyda sgiliau 

cofio 

• Tasgau ysgrifennu / darllen 

Sgiliau  

Mae astudio Llenyddiaeth yn helpu cryfhau eich sgiliau dadansoddi. Os gallwch chi ddarllen testun a dod o hyd i 

themâu a chysylltiadau â thestunau, damcaniaethau a digwyddiadau hanesyddol eraill, rydych chi'n dangos y gall-

wch chi drin syniadau cymhleth. Byddwch yn datblygu eich sgiliau cynllunio ac ymchwilio yn ogystal ag ennill gwyb-

odaeth am hanes, diwylliant, athroniaeth ac ymddygiad dynol.  

Cysylltiadau Gyrfáu 

Mae Llenyddiaeth Saesneg yn opsiwn da os ydych chi'n chwilio am swydd sy'n cynnwys cyfathrebu, 

ysgrifennu a/neu wybodaeth lenyddol. Er enghraifft, newyddiaduraeth, gweinyddiaeth, cyhoeddi, dysgu 

neu'r gyfraith. 
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Craidd— Gwyddoniaeth Dwyradd 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Mae’r fanyleb yn cael ei rannu i’r tri phwnc, Bioleg, Cemeg a Ffiseg, gyda 2 uned ym mhob pwnc.  Dysgir 

3 uned ym mlwyddyn 10 a 3 ym mlwyddyn 11. 

Mae gwaith ymarferol safonol yn rhan o bob uned ac arholiad ymarferol allanol. 

2 haen sydd: Haen Uwch A*-E, Haen Sylfaenol C-G.  Gellir amrywio’r unedau i bob uned (e.e. Sefyll pap-

ur haen uwch Bioleg ond haen sylfaenol Cemeg) 

Cyflwyniad 

Mae gwyddoniaeth yn bwnc allweddol i ddeall y bod o’m cwmpas.  Mae Bioleg yn astudiaeth pethau 

byw, sut maent yn goroesi, cyd-dibynnu ac esblygu.  Mae Cemeg yn astudiaeth o ddeunyddiau, eu 

priodweddau, adeiledd ac adweithiau.  Mae Ffiseg yn astudiaeth ffenomenau nid ydynt yn gallu gweld 

megis egni a grymoedd a sut maent yn rheoli ein bywydau pob dydd.  Yn ogystal a deall y byd o’m cwm-

pas byddech hefyd yn datblygu sgiliau gwyddonol trwy waith ymarferol.  Mae’r sgiliau hyn yn gymorth i 

chi gallu asesu dilysrwydd gwybodaeth a data, eu gwerthuso a dod i gasgliadau ar sail y gwybodaeth 

neu ddata.  Mae’r rhain yn sgiliau hanfodol mewn byd sydd llawn gwybodaeth a ‘newyddion ffug’, hyd 

Asesu 

Asesir 3 uned trwy arholiad ysgrifenedig ym     

Mehefin blwyddyn 10 (45%) 

Asesir y 3 uned arall trwy arholiad ysgrifenedig 

ym Mai blwyddyn 11 (45%) 

Mae’r arholiad ymarferol (Gwanwyn blwyddyn 

Gwaith Cartref ac annibynnol 

Mae athrawon yn gosod gwaith cartref bob 3 

wythnos, gan fod gan pob disgybl 3 athro, ar 

gyfartaledd bydd ganddynt un darn o waith yr 

wythnos.   

Disgwylir i ddisgyblion darllen dros eu gwaith 

dosbarth yn dilyn gwersi, ac yn codi unrhyw 

Sgiliau  

Sgiliau cyfathrebu gwybodaeth yn glir ac yn gryno gan ddefnyddio iaith technolegol.  

Sgiliau cynllunio, gwneud mesuriadau manwl, adrodd yn ôl, dod i gasgliad a gallu gwerthuso             

Cysylltiadau Gyrfâu 

Peirianneg, trydanwr, meddyg, milfeddyg, nyrs, mydwraig, gofal plant, gwaith amgylcheddol, gweithio 

gydag anifeiliaid, adeiladwaith, arlwyo, trin gwallt.  
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Craidd—Mathemateg 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Bydd disgyblion yn astudio ar gyfer dau gymhwyster; Mathemateg a Mathemateg Rhifedd. Mi fydd y cyrsiau ar 

gael ar 3 lefel, sef yr haenau sylfaenol, canol ac uwch. Mae pob disgybl yn sefyll arholiad ar yr haen sy’n addas ar 

gyfer eu gallu yn y pwnc, ac felly mae cyfle i bawb lwyddo ar rhyw lefel. Mi fydd yna gyfanswm o 4 papur 

T.G.A.U., sef  papurau cyfrifiannell a di-gyfrifiannell ar gyfer Mathemateg a Mathemateg Rhifedd. Mae cynnwys 

y meysydd llafur yn  cael eu haddysgu ym mlynyddoedd 9, 10 ac 11. 

Mathemateg: Mae’r cymhwyster mathemateg yn dangos gallu disgybl i ddefnyddio gweithdrefnau  mathemat-

egol, yn aml mewn sefyllfaoedd haniaethol. 

Mathemateg Rhifedd: Mae’r cymhwyster mathemateg rhifedd yn dangos gallu disgybl i gymhwyso mathemateg 

i ddatrys problemau bob dydd, llai haniaethol.  

Cyflwyniad 

Mae mathemateg yn bwnc allweddol i ddeall y byd o’n cwmpas. Mae’r gallu i gymhwyso dulliau ma-

themategol yn hynod ddefnyddiol er mwyn datrys problemau dydd i ddydd, er enghraifft cyllidebu, 

cyfrifo meintiau a dehongli data. Mae’r gallu i adnabod patrymau a dod i gasgliadau rhesymol yn  sgil-

iau trawsgwricwlaidd  sy’n cefnogi nifer o bynciau eraill ar y cwricwlwm. Mae’r pwnc hefyd yn  meith-

rin y sgil o allu meddwl yn haniaethol,  ac mae nifer o gyfleoedd i arddangos dealltwriaeth dwfn o gys-

yniadau pwysig. 

Asesu 

Mae disgyblion yn cael eu hasesu’n fewnol  pob 

pythefnos ar waith dosbarth  diweddar. Mae  dis-

gyblion yn cael 4 ffug arholiad mewnol ym 

mlwyddyn 11 er mwyn eu paratoi ar gyfer arhol-

iadau allanol Rhifedd a Mathemateg yn yr haf. 

 

Gwaith cartref ac annibynnol 

Mae athrawon yn gosod gwaith cartref bob 

pythefnos. 

Disgwylir i ddisgyblion darllen dros eu gwaith 

dosbarth yn dilyn gwersi, a chodi unrhyw bryd-

eron neu anawsterau gyda’r athro priodol.  

Sgiliau  

Darllen a deall gwybodaeth, ymresymu rhifyddol, datrys problemau, rhifedd, cyfathrebu, technoleg gwybodaeth 

Cysylltiadau Gyrfâu Mae mathemateg yn cael ei gymhwyso yn y mwyafrif o swyddi. 
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Pam dewis ..... Addysg Gorfforol 

Cyflwyniad  

Drwy astudio TGAU Addysg Gorfforol bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau a 

gwerthoedd i ddatblygu a chynnal eu perfformiad mewn gweithgareddau corfforol a deall y manteision 

i iechyd, ffitrwydd a lles. Bydd dysgwyr yn datblygu gwybodaeth ddamcaniaethol ac yn defnyddio’r 

wybodaeth hon i wella perfformiad.  

Amlinelliad o’r cwrs 

2 Uned sydd i’r cwrs; mae’r uned 1af—Cyflwyniad i addysg gorfforol—yn cael ei asesu drwy arholiad 

ysgrifenedig 2 awr sy’n werth 50% o’r cymhwyster.  Bydd y dysgwyr yn cael eu hasesu drwy amryw-

iaeth o gwestiynau byr ac estynedig.  

Mae’r 2il uned—Y cyfranogwyr gweithredol mewn addysg gorfforol—yn asesiad di arholiad. Bydd y 

dysgwyr yn cael eu hasesu mewn 3 gweithgaredd, un unigol, un tîm ac un arall. Bydd rhaglen ffitrwydd 

bersonol yn gysylltiedig efo un weithgaredd.  

Asesu 

Uned 1: Cyflwyniad i addysg gorfforol—arholiad 

ysgrifenedig 2 awr. (50%) 

Uned 2: Y cyfranogwr gweithredol mewn addysg 

gorfforol—asesiad di arholiad. 3 asesiad ymarfer-

ol, un tîm, un unigol ac un arall. Bydd creu rhag-

len ffitrwydd bersonol yn gysylltiedig efo un 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith 

ymchwil annibynnol i ehangu eu dealltwr-

iaeth o’r gwaith.   

Sgiliau a ddatblygir 

Mae dilyn y cwrs TGAU hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol yn gysylltiedig efo gweithgaredd corff-

orol a chwaraeon. Mae hefyd yn datblygu sgiliau gweithio mewn tîm a chyfathrebu. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Yn ogystal ag annog disgyblion i sefydlu arferion da o ran iechyd, ffitrwydd a lles, gall dilyn y cwrs ac ast-
udio’r pwnc ymhellach arwain at yrfaoedd yn y byd chwaraeon a’r diwydiant hamdden, iechyd a lles.  
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Pam dewis ..... Astudiaethau Crefyddol 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Uned 1—Crefydd a Themâu Athronyddol  -Rhan A: Credoau, dysgeidiaethau ac arferion craidd—Cristnogaeth— Duw, 

Iesu, Moesoldeb a’r Eglwys. Iddewiaeth—Natur Duw, Mannau Sanctaidd, Arferion Addoli megis Gwisg a Rheolau Bwyd.  

Rhan B—Themâu Athronyddol— Thema 1: Bywyd a Marwolaeth  - Y byd; Tarddiad a gwerth bywyd dynol; Credoau ynglŷn 

â marwolaeth a bywyd ar ôl marwolaeth. Thema 2: Daioni a Drygioni— Trosedd a Chosb; Maddeuant; Daioni, Drygioni a 

Dioddefaint. 

Uned 2— Crefydd a Themâu Moesegol— Rhan A: Credoau, dysgeidiaethau ac arferion craidd—Cristnogaeth -Y Beibl; Byw-

yd a Marwolaeth; Taith Bywyd; Mannau Arbennig. Iddewiaeth— Testunau Sanctaidd; Y Cyfamod; Hunaniaeth Iddewig e.e. 

Symbolau.  Rhan B— Thema 1: Materion Perthnasoedd  - Perthnasoedd; Perthnasoedd rhywiol; Materion cydraddoldeb: 

rhagfarn a gwahaniaethu ar sail rhyw . Thema 2: Hawliau Dynol— Hawliau Dynol a Chyfiawnder Cymdeithasol ; Rhagfarn a 

gwahaniaethu; Materion cyfoeth a thlodi. 

 

Cyflwyniad 

Oes gennych ddiddordeb ymchwilio i gwestiynau sylfaenol fel "Beth yw pwrpas bywyd?". Ydych chi eisiau astud-

io testunau sy'n esbonio'r amrywiaeth bywyd a chrefydd yn y byd modern? Ydych chi eisiau gwella eich sgiliau 

meddwl athronyddol a'r gallu i feddwl yn greadigol?  Mae Astudiaethau Crefyddol yn eich helpu i ddatblygu sgil-

iau cyfathrebu, dysgu sut i fynegi eich safbwyntiau'n glir a chynyddu eich hunanhyder. Ac wrth gwrs bydd gen-

nych y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i’ch cymryd chi i ddyfodol mewn nifer o yrfaoedd diddorol a chyff-

rous. 

Asesu 

Uned 1 (Blwyddyn 10)— Arholiad Ysgrifenedig—2awr—

50% 

Uned 2 (Blwyddyn 11)— Arholiad Ysgrifenedig -2awr—

50% 

Ffug arholiad Uned 1 a 2 a phrofion diwedd unedau.  

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

Bydd gwaith cartref yn cael ei osod a disgwylir i ddis-

gyblion ddarllen a gwneud ymchwil annibynnol eu 

hunain yn ogystal ac adolygu yn rheolaidd. 

 

Sgiliau 

Mae’r cwrs yn gyfle i ddatblygu sgiliau cyfathrebu—ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae datblygu sgiliau 
meddwl yn feirniadol a datrys problemau yn greiddiol i’r pwnc.  

Cysylltiadau Gyrfâu 

Dysgu a Darlithio, Y Gyfraith, Gwasanaeth Sifil, Adnoddau Dynol, Newyddiadurwr, Y Gyfraith, Gwasan-
aethau Cymdeithasol, Heddlu, Meddygaeth, Gweinidog, Caplan, Hanesydd, Gwaith Elusen 
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Pam dewis ..... Adeiladwaith 

Amlinelliad o’r  cwrs 

Mae’r cwrs CBAC  hwn mewn Adeiladwaith a’r Amgylchedd Adeiladu wedi ei gynllunio  ar sail yr eg-

wyddor o gynllunio, gwneud ac adolygu. Mae cyfle i ddygwyr gael blas ar waith o fewn y diwydiant  

drwy wneud gwaith tebyg yn y dosbarth a hynny mewn llawer o gyd-destunau gwahanol.  

Cyflwyniad  

Mae’r diwydiant adeiladu yn cyflogi dros 3 miliwn o bobl yn y DU ac yn cynnig ystod o gyfleoedd cyflog-

aeth. Mae hwn yn gwrs ymarferol gyda digon o gyfle i weithio yn y gweithdy yn ogystal a’r ystafell ddos-

barth. Bydd pob disgybl yn anelu i gyflawni cwrs lefel 2 (A*-C) ond os oes angen, mae hyblygrwydd i 

weithio ar lefel 1 (D-G). 

Asesu 

Uned 1  - Diogelwch a diogeledd mewn adeiladwaith 

(arholiad allanol) 

Uned 2— Sgiliau adeiladwaith ymarferol (asesiad 

mewnol) 

Polisi Gwaith Cartref  

 

Gosodir gwaith cartref pob pythefnos.  

 

Sgiliau  

• Sgiliau gwneud  a dylunio 

• TGCh 

• Llythrennedd 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Mae gyrfaoedd ar gael ym mhob rhan o’r broses adeiladu yn cynnwys cynllunio a dylunio, adeiladu a 
chynnal adeiladau. Gall y cwrs fod yn ddefnyddiol i unrhyw ddisgybl sy’n ystyried gyrfa mewn rôl fel 
crefftwr neu reolwr o fewn y diwydiant adeiladu.  
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Pam dewis ..... Astudiaethau Busnes 

Cyflwyniad  

Mae’r cwrs TGAU hwn yn cyflwyno dysgwyr i fyd busnes, gan eu grymuso i ddatblygu fel unigolion mentrus sydd 

â meddyliau masnachol. Bydd dysgwyr yn gwerthfawrogi sut mae busnesau yn gweithredu mewn amgylchedd 

dynamig a chystadleuol ac yn datblygu dealltwriaeth o natur gyd-ddibynnol gweithrediadau busnes, o safbwynt 

lleol i safbwynt byd-eang.  

Amlinelliad o’r cwrs 

2 Uned sydd i’r cwrs ac mae’r ddwy yn canolbwyntio ar 6 testun penodol. Bydd gofyn i’r disgyblion 

dynnu ar ddealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau fydd yn cael eu datblygu o astudio’r 6 testun hwn. Y 6 

testun yw: Gweithgaredd busnes • Dylanwadau ar fusnes • Gweithrediadau busnes • Cyllid • March-

nata • Adnoddau dynol. 

Asesu 

• Caiff y ddwy uned eu hasesu drwy arholiad 

ysgrifenedig ar ddiwedd blwyddyn 11. Syl-

wch nad oes gwaith cwrs o gwbl. 

• Mae o leiaf 10% o’r marciau terfynol yn cael 

eu dyfarnu am allu mathemategol y disgyb-

lion.  

 Gwaith cartref a gwaith annibynnol 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith 

ymchwil annibynnol i ehangu eu dealltwr-

iaeth o’r gwaith.   

Sgiliau  

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i ddatblygu amrywiaeth eang o sgiliau, fydd yn eu galluogi i ddefnyddio 

gwybodaeth fusnes yn feirniadol, i ddatblygu dadleuon, i wneud penderfyniadau y gellir eu cyfiawnhau, 

a’u paratoi ar gyfer astudiaeth bellach a llwybrau gyrfaoedd. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Yn ogystal ag annog darpar entrepreneuriaid, mae astudio Busnes yn gallu arwain at yrfaoedd mewn 
meysydd fel cyfrifeg, marchnata, gwasanaeth ariannol, rheolaeth, HR / personél, cysylltiadau cyhoeddus 
ac adwerthu.  
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Pam dewis …….. Busnes Adwerthu 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Ceir 4 uned orfodol: 1. Profiad y cwsmer, 2. Busnes adwerthu, 3. gweithredoedd adwerthu a 4. 

hyrwyddo gweithredu adwerthu.  

Mae 2 uned opsiwn; 1. rheoli stoc mewn busnes adwerthu a 2. gwerthu cynnyrch adwerthu.  

Cyflwyniad 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn busnes adwerthu? Mae’r cwrs CBAC galwedigaethol hwn yn 

cyflwyno dysgwyr i un o sectorau gwaith pwysicaf y DU, gan astudio gwahanol agweddau o fusnes ad-

werthu ac ymchwilio i ystod o gwmnïau o siopau mawr i fusnesau bach a busnesau ar-lein.  

Mae’r cwrs hwn yn fwy ymarferol ei natur na’r TGAU Astudiaethau Busnes sy’n canolbwyntio mwy ar 

waith theori ac arholiad. Ceir yma gyfle i weithio ar aseiniadau gwaith cwrs, llawer ohonynt yn debyg i 

asesiadau sydd yn cael eu gwneud yn y byd gwaith.   

Asesu 

• Uned  2—arholiad 75 munud 

• Uned 4—Tasg gwaith cwrs wedi ei amseru. 

6 awr   

• Asesir y 4 uned arall drwy gyfrwng aseini-

adau gwaith cwrs.  

Gwaith cartref ac annibynnol 

 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith 

ymchwil annibynnol fel paratoad ar gyfer 

yr aseiniadau.  

Sgiliau 

Mae’r cwrs yn meithrin llawer o sgiliau fydd o ddefnydd yn y byd gwaith; sgiliau fel y gallu i weithio ag 

eraill; cyfathrebu, datrys problemau, meddwl yn greadigol a gweithio’n annibynnol.  

Cyfleon gyrfau  

Gallai cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus arwain dysgwyr at ddechrau gyrfa mewn rôl fel cynorth-
wyydd gwerthu, cynorthwyydd rheol stoc, cynorthwyydd gweinyddol, neu brentisiaeth. Fel arall, os yd-
ynt wedi astudio busnes adwerthu a phynciau cysylltiedig ar lefel uwch, gallai dysgwyr chwilio am 
swydd uwch neu fwy arbenigol gan gynnwys gwerthwr, prynwr, neu reolwr.  
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Pam dewis...... Celf a Dylunio 

Amlinelliad o’r cwrs 

Bwrdd arholi: CBAC.   

• Cyfnod sylfaen = cyfle i ddatblygu y sgiliau sydd gennych yn barod a dysgu sgiliau a thechnegau 

celf newydd. 

• Uned gwaith cwrs—thema yn cael ei gosod gan yr adran fel man cychwyn. Mi fydd y tasgau osodir 

yn sicrhau fod disgyblion yn cynhyrchu gwaith sydd yn cwrdd a phob un o’r amcanion asesu.  

Cyflwyniad 
Cwrs cyffrous a phrysur iawn sydd yn rhoi cyfle i chi weithio ar friff penodol ynghyd a chael cyfle i ddatblygu di-

ddordebau personol drwy amrywiaeth o gyfryngau a thechnegau, megis darlunio, tecstilau, paentio, cerflunio, 

graffeg, argraffu a llawer mwy. Mae’r cwrs yma yn rhoi cyfle i chi arwain dysgu eich hun ac yn eich gwneud yn 

berson arloesol, annibynnol a chreadigol. 

Beth sydd yn dda am y pwnc? - Gallu arbrofi mewn llawer o ffurf gwahanol sy’n dda a dydych chi ddim yn 

gwneud yr un peth drwy’r amser. Disgybl bl 11. 

Asesu 

• Portffolio—Gwaith ar daflenni ac mewn llyfr braslunio = 

60%. Ionawr bl 10—Ionawr bl 11. 

• Tasg neu fan cychwyn a osodir yn allanol (ymchwil a 

pharatoi ynghyd a 10 awr) = 40%. Cyflwynir y papur i 

ddisgyblion dim cynharach na Ionawr bl 11. Cyfnod o 12

-14 wythnos i gynhyrchu y gwaith paratoi a chreu y darn 

gorffenedig mewn arholiad 10 awr yn yr adran gelf. 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

• Gosodir gwaith cartref yr reoliadd. 

• Disgwylir i ddisgyblioylion gynhyr-

chu gwaith annibynnol heb eu 

promptio gan yr athro. 

• Seiynau gwaith ar ôl ysgol ac yn yst-

od amser cinio.  

Sgiliau a ddatblygir 

Cydweithio,  datrys problemau, cyfathrebu; dadansoddi gwaith artistiaid a dylunwyr; mynegi teimladau 

am waith eu hun a gwaith eraill. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Hysbysebu; Marchnata; Dylunio; Ffasiwn; Pensaernïaeth ;Trin gwallt; Cyfryngau; Ffilm; Dysgu; Gosod 
Blodau; Ffotograffiaeth; Therapi Celf; Curadur; Dylunydd set a llwyfan; Dylunio Graffeg; Darlunydd; Car-
twnydd. 
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Pam dewis ......Cerdd 

Amlinelliad o’r  cwrs 

• Mae 4 maes astudio yn rhan o’r cwrs; ffurfiau a dyfeisiadau cerddorol, cerddoriaeth ar gyfer en-

semble, cerddoriaeth ffilm, a cherddoriaeth boblogaidd. Mae’r 4 uned hon yn sylfaen i’r cwrs ond 

mae cyfle i ddisgyblion ddilyn eu diddordebau eu hunain hefyd wrth gyfansoddi a pherfformio.  

•  Mae 3 rhan i’r asesu yn y pwnc; arholiad perfformio, portffolio cyfansoddi ac arholiad ysgrifen-

edig.  

Cyflwyniad  

Cwrs amrywiol a diddorol sy’n canolbwyntio ar dair sgil penodol sef perfformio, cyfansoddi ac arfarnu. O 

fewn y meysydd hyn bydd cyfle i’r disgyblion astudio amrywiaeth o gerddoriaeth fodern a chlasurol yn 

ogystal a pherfformio a chyfansoddi cerddoriaeth mewn arddull sydd at eu dant.  

Asesu 

• Uned 1—perfformio. (30%). Lleiafswm o 2 ddarn, 

rhaid i o leiaf un fod mewn ensemble. Bydd ang-

en cyflwyno nodiadau rhaglen (5%) efo un darn.  

• Uned 2—Cyfansoddi (35%). 2 gyfansoddiad, 1 yn 

ymateb i friff gan CBAC y llall yn ddewis rhydd.  

• Uned 3—Arholiad (30%), tua 1 awr. 2 gwestiwn 

ar bob maes astudio.  

Polisi Gwaith Cartref ac Astudio  

• Gosodir gwaith cartref yn rheolaidd. 

• Disgwylir i ddisgyblion ymarfer per-

fformio a gweithio ar gyfansoddiad-

au yn eu hamser rhydd.  

Sgiliau a ddatblygir 

Bydd y cwrs yn gyfle i ddatblygu sgiliau perfformio yn unigol ac mewn grwpiau , sgiliau cyfansoddi a sgil-

iau gwerthuso a gwella eu perfformiad eu hunain.  

Cysylltiadau Gyrfâu 

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unrhyw un sydd a diddordeb mewn gweithio yn y diwydiant cerddorol, 

boed fel artist, cynhyrchydd, cyfansoddwr a llawer mwy. Ar ben hynny, bydd sgiliau eraill yn ddefnydd-

iol mewn sawl gyrfa, e.e. Perfformio’n gyhoeddus, hunanhyder, meddwl yn feirniadol a mwy.   
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Pam dewis .....Cyfryngau 

Cyflwyniad 

Oes gennych chi ddiddordeb yn y Cyfryngau? Ydych chi erioed wedi meddwl sut mae rhaglenni teledu, 

ffilmiau, cylchgronau, gemau cyfrifiadur ayb yn cael eu cynhyrchu, neu  eisiau’r cyfle i gynhyrchu peth-

au eich hunain? Bydd cyfle i astudio amrywiaeth o wahanol enghreifftiau o’r cyfryngau i ddysgu’r peth-

au hyn ac i ddatblygu eich dealltwriaeth er mwyn gallu cynhyrchu gwaith ymarfer eich hun. 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Uned 1 (arholiad): 

Adran A: Cynrychioliadau – hysbysebu, gemau fideo a phapurau newydd  

Adran B: Cerddoriaeth  

Uned 2: (arholiad): 

Adran A: Cymru ar y Teledu 

Adran B: Ffilmiau Hollywood Cyfoes 

Uned 3 (gwaith cwrs): 

Creu cynnyrch e.e. gwefan, cylchgrawn, darn fideo. 

Asesu 

Uned 1: Ymchwilio i'r Cyfryngau. Arholiad ysgrifen-

edig: 1 awr 30 munud 30% o'r cymhwyster (Haf 2020). 

Uned 2: Deall Teledu a Ffilm. Arholiad ysgrifenedig: 1 

awr 30 munud 30%  o'r cymhwyster (Haf 2020). 

Uned 3: Creu Cyfryngau. Asesu di-arholiad 40%  o'r 

cymhwyster (diwedd Blwyddyn 10 / dechrau Blwydd-

yn 11). 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

Bydd gwaith cartref amrywiol—ymchwilio i dest-

unau cyfryngau e.e. gwylio rhaglen deledu, 

gwrando ar sioe radio; yn ogystal a chwblhau 

tasgau yn seiliedig ar waith yn y dosbarth. 

Cyfleoedd ar gyfer datblygu dealltwriaeth yn 

annibynnol. 

Sgiliau a ddatblygir 

Llythrennedd, TGCH, cyfathrebu, ysgrifennu ar gyfer cynulleidfaoedd penodol, ymchwil, dadansoddi. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Newyddiadurwr, dyluniwr graffeg, person camera, person sain, cyfarwyddwr, cynhyrchydd, golygydd, 

dyluniwr gemau, hysbysebu a marchnata. 
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Pam dewis .... Daearyddiaeth 

Cyflwyniad 

Mae TGAU Daearyddiaeth CBAC yn cynnig cyfleoedd i ddysgwyr ddeall mwy am y byd, y sialensiau y 

mae'n eu hwynebu a'u lle o'i fewn. Bydd astudio'r cwrs TGAU hwn yn gwella eu dealltwriaeth o broses-

au daearyddol, yn tynnu sylw at effaith newid ac at achosion cymhleth o ryngweithio rhwng pobl a'r 

amgylchedd, ac yn amlygu'r cysylltiadau deinamig a'r cydberthnasoedd rhwng lleoedd ac amgylcheddau 

ar wahanol raddfeydd.  

Amlinelliad o’r cwrs 

Mae 3 uned i’w cwblhau. 

Uned 1—Tirweddau ffisegol a dynol newidiol 

Uned 2—Materion amgylcheddol a datblygiad  

Uned 3—Ymholiad gwaith maes 

Asesu 

Caiff Uned 1 a 2 eu hasesu drwy gyfrwng arholiad all-

anol a sefir ar ddiwedd blwyddyn 11.  Mae’r ddau arh-

oliad yn 90 munud yr un ac yn gyfwerth a 40% o’r 

radd lawn yr un.  

 

Bydd Uned 3 yn asesiad dan reolaeth a osodir gan 

CBAC yn Nhachwedd blwyddyn 11. Mae’r asesiad yn 

seiliedig ar waith maes a fydd yn cael ei wneud mewn 

dau leoliad gwahanol yn ystod haf blwyddyn 10.  

Gwaith cartref a gwaith annibynnol 

 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith 

ymchwil annibynnol i ehangu eu dealltwr-

iaeth o’r gwaith.   

Sgiliau  

Mae sgiliau mathemategol, cartograffig, mapio ac ystadegol wedi'u cynnwys fel rhan annatod o'r cym-

hwyster er mwyn datblygu cymhwysedd dysgwyr wrth ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a dulliau ym-

chwilio daearyddol.  

Cysylltiadau Gyrfâu 

Gall astudio Daearyddiaeth arwain at nifer eang o lwybrau gyrfau, o Ddaearegydd i beilot drôn, o gyn-

llunio gwlad a thref i Gartograffydd. Os ydych am wneud gwahaniaeth yn y byd, does dim dwywaith bod 

astudio Daearyddiaeth yn fan cychwyn da.  
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Pam dewis....Drama 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Mae’r cwrs yn un sydd yn gyfuniad o waith ymarferol a theori gyda tair Uned - Uned 1, Dyfeisio Theatr 

(40%) Uned 2, Perfformio Theatr (20%) Uned 3 Dehongli Theatr (40%) .Ceir cyfle i ddatblygu sgiliau 

perfformio neu gynllunio drwy weithio ar brosiectau amrywiol. Mae’n rhaid mynychu'r theatr a gweld 

perfformiadau byw . Mae’r gwaith theori yn cael ei ddysgu yn ymarferol gyda’r pwyslais ar waith yr 

actor, y  cyfarwyddwr a’r cynllunydd. 

Cyflwyniad 

Ydych chi’n hoff o wylio perfformiadau theatraidd? Ydych chi’n hoff o berfformio neu eisiau datblygu 

dealltwriaeth am agweddau technegol y theatr? Eisiau datblygu hyder a sgiliau a fydd yn fuddiol i chi 

yn y dyfodol? 

Cewch y cyfle i greu eich perfformiadau eich hunain a pherfformio sgriptiau sydd wedi eu cyhoeddi gan 

ddramodwyr proffesiynol yn ogystal a gweld eich hoff gynyrchiadau proffesiynol a rhai newydd sbon. 

 

Asesu 

Does dim arholiadau ym mlwyddyn 10.  

Asesir Uned 1 (40%) cyn y Nadolig ym mlwyddyn 

11 (asesiad mewnol). Byddwch yn perfformio 

sgript (Uned 2-  20%, Asesiad allanol) tua mis 

Mawrth ac yna’n eistedd arholiad ysgrifenedig 

(Uned 3 - 40%) yn ystod yr Haf. 

Gwaith Cartref ac annibynnol 

• Rhaid bod yn barod i fynychu ymarferion 

amser cinio/ ar ôl Ysgol pan yn briodol. 

• Bydd angen i chi fynychu tripiau i wylio 

perfformiadau theatr fyw. 

Sgiliau  

Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu; Hyder; Llafaredd; Gwaith tîm; Disgyblaeth; Creadigrwydd; Dychymyg; 

Byryfyrio; Datrys problemau; Canolbwyntio 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Actor; Cyhoeddwr; Cynorthwydd Gwerthu; Therapydd Drama; Rheolwr Llawr/Llwyfan;Cynrychiolydd Gwyliau;Rheolwr The-

atrau; Cyflwynydd Teledu; Cyfarwyddwr Celf; Ymchwilydd Darlledu; Cyfreithiwr;Gweinyddwr Celfyddydol; Athro Drama; Did-

danwr Plant;Cyfarwyddwr;Ysgrifennwr Sgriptiau;Cynorthwydd Gofal Plant 
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Pam dewis ..... Dylunio Cynnyrch 

Amlinelliad o’r  cwrs 

Mae’r cwrs CBAC yma yn cynnig y cyfle i ddisgyblion ddylunio a gwneud cynhyrchion allan o bren, metel, plastig-

ion a cherdyn. Mae’r cwrs yn cynnwys elfennau defnyddiau gwrthiannol, peirianneg, electroneg  a  dylunio 

graffigol ac yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn trwy ddyl-

unio a gwneud cynhyrchion neu systemau  

Cyflwyniad  

Oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa mewn Dylunio Cynnyrch? Ydych chi’n mwynhau dylunio a 

chreu cynhyrchion?  Oherwydd y datblygiadau mewn technoleg mae’r pwnc yma’n newid yn ddyddiol. 

Mae 20% o weithlu ardal Wrecsam yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu. Canran sydd yn llawer 

uwch na gweddill Prydain.  Trwy astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg, bydd dysgwyr yn barod i gymryd 

rhan yn hyderus a llwyddiannus mewn byd sy'n fwyfwy technolegol. 

Asesu 

UNED 1 (50%) – Arholiad – Technoleg yr 21ain. (2 

awr) 

UNED 2 (50%) – Gwaith Cwrs – Tasg Dylunio a 

Gwneud (35 awr) 

Polisi Gwaith Cartref  

• Gosodir gwaith cartref bob pythefnos.  

• Mae disgwyl i ddisgyblion weithio ar eu 

gwaith ymarferol yn eu hamser rhydd.  

Sgiliau  

• Sgiliau gwneud  a dylunio 

• TGCh 

• Llythrennedd 

• Rhifedd 

• Datrys Problemau 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Mae gyrfaoedd ar gael mewn sawl maes gan gynnwys gweithgynhyrchu, pensaernï aeth, dylunio 

graffigol, dylunydd digidol a pheirianneg.  
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Pam dewis ..... Ffasiwn a Thecstiliau 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Uned 1 (Theori ag arholiad) 

Bydd pob dysgwr yn astudio pedwar maes cynnwys: 1. Gwybodaeth a dealltwriaeth craidd 2. Gwybodaeth a 

dealltwriaeth manwl ar gyfer ffasiwn a thecstilau 3. Sgiliau craidd 4. Sgiliau manwl ar gyfer ffasiwn a thecstilau.  

Uned 2 (Asesiad o dan reolaeth) 

Ymchwilio, dylunio a chreu eitem ffasiwn neu decstil o dan reolaeth ag amser penodol.  

 

Cyflwyniad 

Mae'r cymhwyster TGAU CBAC hwn mewn Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfle unigryw yn y cwric-

wlwm i ddysgwyr adnabod a datrys problemau go iawn drwy ddylunio a gwneud cynhyrchion ffasiwn a 

thecstiliau. Drwy astudio TGAU Dylunio a Thechnoleg, bydd dysgwyr yn barod i gymryd rhan yn hyderus 

a llwyddiannus mewn byd sy'n fwyfwy technolegol; a byddant yn ymwybodol o'r hyn sy'n dylanwadu'n 

ehangach ar ddylunio a thechnoleg, ac yn dysgu gan y dylanwadau hynny. Mae'r rhain yn cynnwys 

ffactorau hanesyddol, cymdeithasol/diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd. Mi fydd y disgyblion yn 

cael y cyfle i ddilyn i greu amrywiaeth o eitemau ac ategolion ffasiwn a chartref ag i ehangu ei sgiliau 

gwnio yn bellach  i greu eitem hunanddewisiadwy ym mlwyddyn 11.   

Asesu 

• Cwrs llinol  

• Asesiadau mewnol: Prosiect yn ystod 

blwyddyn 11 sy’n gyfwerth a 50% o’r gradd 

terfynol.  

• Arholiad Allanol ym mlwyddyn 11 sy’n gyf-

werth a 50% o’r radd derfynol. 

Polisi Gwaith Cartref ac Astudio 

• Mi fydd gwaith cartref yn cael ei osod yn 

wythnosol. 

• Disgwylir i ddisgyblion weithio’n annibynnol i 

ymchwilio i’w asesiadau. 

• Disgwylir i ddisgyblion i fynychu sesiynnau 

ychwanegol amser cinio neu ar ôl ysgol.  

Sgiliau  

Deall bod arferion dylunio a thechnoleg yn digwydd mewn cyd-destunau; adnabod a deall anghenion 

defnyddiwr; ysgrifennu briff a manylebau dylunio; ymchwilio i heriau; datblygu syniadau; defnyddio 

strategaethau dylunio; cyfathrebu syniadau dylunio; datblygu prototeip; gwneud penderfyniadau. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Technegydd ansawdd, gwniadur hetiau, dylunydd ffasiwn, dylunydd mewnol, dylunudd tecstiliau, 
dylunydd ategolion personol/ cartref, dylunydd patrymau i ffasiwn, peiriannydd gwnio, prynnwr tecstil-
iau/ ffasiwn, dylunydd gwisgoedd, ymgynghorydd delweddau.  
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Pam dewis …….. Ffrangeg 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Ceir 4 rhan i’r cwrs sef  Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu.  

 

Cyflwyniad 

Ffrangeg TGAU. Astudio tu hwnt i eiriau.‘Pe siaradem iaith wahanol, byddem yn gweld y byd rhywfaint yn wahanol hefyd’. - Ludwig Wittgenstein. Oes 

arnoch chi eisiau ehangu’ch gorwelion? Dod yn ddinesydd byd-eang? Gall rhannu, cyfnewid a thrafod syniadau a safbwyntiau gyda dinasyddion o wledydd 

eraill yn rhwydd a hyderus? Oes arnoch chi eisiau rheswm i deithio dramor ac efallai barhau i astudio mewn gwledydd Ffrangeg eu hiaith? Bydd y cwrs 

Ffrangeg TGAU, trwy astudiaeth fanwl o’r dair thema ganlynol: Hunaniaeth a Diwylliant; Cymru a’r Byd; a Chyflogaeth ac Astudiaeth (gyfredol a dyfodol) 

yn fodd i ddatblygu dealltwriaeth eang o sut yn union mae bywyd cyfoes mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith heddiw. Yn fwy na dim ond dysgu siarad yr iaith 

yn gywir a rhugl, bydd yn eich paratoi a’ch ysbrydoli i ddilyn gyrfaoedd mewn meysydd diddorol a chyffrous megis gweithio i gwmni byd-eang, mewnforio 

ac allfori nwyddau a gwasanaethau, entrepreneuriaeth, twristaeth, , gweithio yn y Lluoedd Awyr/ Y Llynges, arwain Prosiectau Rhyngwladol mewn mey-

sydd di-ben-draw - i enwi ond ychydig. Mae’r sgiliau trosglwyddadwy a geir o ddysgu ieithoedd yn eich datblygu tu hwnt i eiriau ar gyfer bywyd heb ffini-

au. Dyma gyfle i CHI: Beth amdani?   

Asesu 

• Uned 1—Prawf llafar, 3 tasg. (25%) 

• Uned 2—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

• Uned 3—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

• Uned 4—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

Gwaith cartref ac annibynnol 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud llawer o 

ymarfer annibynnol gyda phwyslais arben-

nig ar ddysgu geirfa ac ymarfer patrymau 

ieithyddol.   

 

Sgiliau 

Mae’r cwrs yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ymgeiswyr, yn enwedig datblygu 

hyder, cyfathrebu, datrys problemau a chreadigedd. 

Cyfleon gyrfau  

Mae’r gallu i gyfathrebu mewn iaith dramor fodern yn gymhwyster sy’n ddymunol a manteisiol mewn 
ystod eang o feysydd, yn enwedig felly ddiwydiannau sy’n gweithredu’n rhyngwladol.  
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Pam dewis ..... Gwasanaethau Cyhoeddus 

Cyflwyniad  

Oes gennych chi ddiddordeb gweithio yn y gwasanaethau cyhoeddus? Efallai yn yr heddlu, gyda’r gwasanaeth 

tân, y fyddin neu yn y byd meddygol. Bwriad y cwrs hwn yw rhoi sylfaen i yrfa o’r fath drwy edrych ar rai o eg-

wyddorion pwysicaf y gwasanaethau cyhoeddus; sut mae gwaith tîm ac arweinyddiaeth yn digwydd ar ei orau, 

beth yw’r gwahanol fathau o wasanaethau sydd ar gael a sut maent yn gweithio’n effeithiol yn ein cymuned.  

Amlinelliad o’r cwrs 

Cwrs Pearson BTEC Lefel 1/Lefel 2 yw hwn. Mae’r cwrs yn rhoi cyfle i ddysgwyr ennill gwybodaeth a datblygu 

sgiliau yn y sector Gwasanaethau Cyhoeddus. Mae’n ofynnol i ddysgwyr gwblhau 4 uned o waith; Uned 1— 

Gwaith a Phwrpas y Gwasanaethau Cyhoeddus ac yna 3 uned fydd wedi eu dewis yn ddibynnol ar natur a di-

ddordeb y dosbarth. Gall y rhain gynnwys unedau megis Sgiliau Gwaith a Cyflogaeth yn y Gwasanaethau Cy-

hoeddus. 

Ar ddiwedd y cwrs bydd disgyblion yn ennill gradd ‘pasio’, ‘merit’ neu ‘ragoriaeth’ am eu gwaith. 

Asesu 

Bydd Uned 1 yn cael ei hasesu drwy arholiad allanol. 

Gellir sefyll yr arholiad hwn ym mlwyddyn 10 neu 11 

neu ei ailsefyll.  Mae’n rhaid pasio’r arholiad er mwyn 

ennill y cymhwyster llawn.  

Bydd gwaith y 3 uned arall yn cael eu hasesu drwy 

gyfres o aseiniadau dosbarth.  

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

• Disgwylir i ddisgyblion weithio ar yr aseiniadau 

yn rheolaidd. 

• Ni osodir llawer o waith cartref yn y pwnc hwn 

ond mae disgwyl cadw ar ben yr aseiniadau 

• Bydd angen adolygu ar gyfer yr arholiad allan-

ol 

Sgiliau  

Sgiliau gwaith tîm yw canolbwynt y cwrs; sut i gyfathrebu’n effeithiol ag eraill, sut i gydweithio ac arwain 

pan fo angen. Mae cwblhau’r aseiniadau hefyd yn fodd o weithio ar sgiliau llythrennedd a TGCH y dis-

gyblion.  

Cysylltiadau Gyrfâu 

Mae’r cwrs yn arbennig o addas i ddisgyblion sy’n ystyried gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus, boed 
hynny gyda’r heddlu, y gwasanaeth tan, y lluoedd arfog neu’r byd meddygol.  
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Pam dewis ..... Gwyddoniaeth Triphlyg 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Bydd disgyblion yn astudio 3 TGAU sef Bioleg, Cemeg a Ffiseg, gyda 2 uned ym mhob pwnc.  Dysgir 3 uned ym 

mlwyddyn 10 a 3 ym mlwyddyn 11.   

Mae gwaith ymarferol safonol yn rhan o bob uned ac arholiad ymarferol allanol. 

2 haen sydd i bob TGAU: Haen Uwch A*-E, Haen Sylfaenol C-G.  Gellir amrywio’r unedau i bob uned (e.e. Sefyll 

papur haen uwch Bioleg ond haen sylfaenol Cemeg) 

Cyflwyniad 

Mae gwyddoniaeth yn bwnc allweddol i ddeall y bod o’m cwmpas.  Mae Bioleg yn astudiaeth pethau 

byw, sut maent yn goroesi, cyd-dibynnu ac esblygu.  Mae Cemeg yn astudiaeth o ddeunyddiau, eu 

priodweddau, adeiledd ac adweithiau.  Mae Ffiseg yn astudiaeth ffenomenau nid ydynt yn gallu gweld 

megis egni a grymoedd a sut maent yn rheoli ein bywydau pob dydd.  Yn ogystal a deall y byd o’m 

cwmpas byddech hefyd yn datblygu sgiliau gwyddonol trwy waith ymarferol.  Mae’r sgiliau hyn yn 

gymorth i chi gallu asesu dilysrwydd gwybodaeth a data, eu gwerthuso a dod i gasgliadau ar sail y 

gwybodaeth neu ddata.  Mae’r cwrs Gwyddoniaeth Triphlyg yn adeiladu ar wybodaeth cynnwys y cwrs 

Gwyddoniaeth Dwyradd ac yn sail mwy cadarn (ond nid angenrheidiol) i gyrsiau gwyddonol uwch meg-

is Lefel A. 

Asesu 

Asesir 1 uned trwy arholiad ysgrifenedig ym     Me-

hefin blwyddyn 10 (45%)  

Asesir yr uned arall trwy arholiad ysgrifenedig ym Mai 

blwyddyn 11 (45%) 

Mae’r arholiad ymarferol (Gwanwyn blwyddyn 11) 

gwerth 10% 

Gwaith cartref ac annibynnol 

Mae athrawon yn gosod gwaith cartref bob 

pythefnos ym mhob pwnc.  

Disgwylir i ddisgyblion darllen dros eu gwaith 

dosbarth yn dilyn gwersi, ac yn codi unrhyw 

pryderon neu anawsterau gyda’r athro priodol.  

Sgiliau  

Sgiliau cyfathrebu gwybodaeth yn glir ac yn gryno gan ddefnyddio iaith technolegol.  

Sgiliau cynllunio, gwneud mesuriadau manwl, adrodd yn ôl, dod i gasgliad a gallu gwerthuso             

Cysylltiadau Gyrfâu 

Peirianneg, trydanwr, meddyg, milfeddyg, nyrs, mydwraig, gofal plant, gwaith amgylcheddol, gweithio 

gydag anifeiliaid, adeiladwaith, arlwyo, trin gwallt.  
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  Pam dewis ..... Hanes 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Mae’r cwrs TGAU yn cynnig cyfle i astudio digwyddiadau arwyddocaol o hanes Cymru, Prydain a’r byd. 

Ym mlwyddyn 10 byddwn yn astudio Hanes yr UDA: Gwlad Gwahaniaethau, 1910-29 

Yn ystod Blwyddyn 10 bydd darn o waith asesu o dan reolaeth yn cael ei gwblhau 

Ym mlwyddyn 11 byddwn yn astudio cyfnod Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad ym Mhrydian 1930-51 ac 

Newidiadau ym Mhatrymau Mudo yng Nghymru, Prydain a’r Byd o 1500 ymlaen. 

Cyflwyniad 

Ydych chi am ymchwilio i ddigwyddiadau mawr y gorffennol a’u dylanwad ar wleidyddiaeth, diwylliant, 

ac economeg heddiw? Mae Hanes yn ein arwain i ddysgu o gamgymeriadau’r gorffennol ac yn rhoi 

barn a golwg cytbwys i ni ar y byd. Trwy ofyn y ddau gwestiwn ‘Pam?’ a ‘Sut?’ fyddwch chi’n cael gweld 

y darlun mawr; y penderfyniadau anghywir gafodd eu gwneud; y rhyfeloedd di-angen, y polisïau peryg-

lus a’r bobl oedd yn rhan o hyn i gyd. Ac wrth gwrs bydd gennych y sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol 

i’ch cymryd chi i ddyfodol mewn nifer o yrfaoedd diddorol a chyffrous. 

Asesu 

Caiff 3 uned eu hasesu drwy arholiad allanol ysgrifen-

edig. Un ym mlwyddyn 10 a’r ddau arall ym mlwyddyn 

11. Mae uned 1 a 2 werth 25% o’r cwrs ac uned 3 

werth 30%. 

Mae un darn o waith cwrs i’w gwblhau sy’n cyfrif am 

20% o’r radd. Gwneir hwn ym mlwyddyn 10. 

Gwaith Cartref ac Annibynnol 

Bydd cyfle eang i ddisgyblion ymchwilio’n annib-

ynnol i’r pynciau fydd yn cael eu hastudio. 

Bydd disgwyl i ddisgyblion gwblhau gwaith car-

tref rheolaidd. 

Sgiliau  

Sgiliau llythrennedd a chyfathrebu; sgiliau ymchwil; sgiliau dadansoddi tystiolaeth; sgiliau meddwl; sgil-

iau dehongli. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Hanesydd Proffesiynol / Darlithydd Prifysgol,  Athro Hanes ,  Archifydd , Gwaith Amgueddfa,     Archeo-

legwr,   Newyddiadurwr ,   Gwas Sifil Llwybr Carlam ,  Swyddog y Gwasanaeth Llysgenhadol,   Gwyd-

donydd ,    Gwybodaeth/Llyfrgellydd ,  Golygydd,   Bargyfreithiwr ,  Cyfreithiwr. 
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Pam dewis .....  Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant 

 

Amlinelliad o’r cwrs 

Asesiadau Allanol: 

2 Arholiad Allanol 90 munud ar destunau sy’n ymwneud a twf, datblygiad a llesiant dynol.  Bydd un yn 

cael ei sefyll ar ddiwedd blwyddyn 10 ac un ar ddiwedd blwyddyn 11.  

Asesiadau Mewnol: 

2 uned o waith cwrs ar destun sy’n ymwneud a hybu a chynnal iechyd a llesiant.  

Cyflwyniad 

Mae TGAU mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant yn rhoi gwybodaeth, dealltwriaeth a sgili-

au i ddysgwyr am ddatblygiad unigolion, a sut i ofalu amdanynt, drwy gydol cylchred bywyd o adeg 

cenhedlu i oedolaeth. Mae dysgwyr yn cael y cyfle i feithrin eu dealltwriaeth o ddylanwadau ar dwf, 

datblygiad, ymddygiad a llesiant dynol. Byddant hefyd yn meithrin dealltwriaeth o anghenion 

cymdeithasol, corfforol, emosiynol a diwylliannol pobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, 

ac yn cydnabod bod gan bawb eu galluoedd a'u hanghenion unigryw eu hunain. Mae hwn yn gwrs 

TGAU sengl ond bydd opsiwn i rai gwblhau’r cwrs dwyradd ac ennill dwy radd TGAU ar ei ddiwedd.  

Asesu 
• Asesiadau mewnol: 2 brosiect yn sy’n gyfwerth a 

60% o’r radd derfynol. Un ym mlwyddyn 10 ac un yn 

11. 

• Arholiad Allanol, un ym mlwyddyn 10 ac un  ym 

mlwyddyn 11 sy’n gyfwerth a 40% o’r radd derfynol. 

Polisi Gwaith Cartref ac Astudio  

• Mi fydd gwaith cartref yn cael ei osod yn 

wythnosol. 

• Disgwylir i ddisgyblion weithio’n annibyn-

nol i ymchwilio i’w asesiadau. 

Sgiliau  

Drwy astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant, bydd dysgwyr yn gallu datblygu a chymhwyso 

sgiliau sy’n berthnasol i iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant gan gynnwys defnyddio a dehongli 

data, datblygu ymwybyddiaeth o'r llwybrau gyrfa sydd ar gael yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, a 

gofal plant.  

Cysylltiadau Gyrfâu 

Gofal Plant, Nyrs arbenigol: Plant/ Gofal meddwl/ Anawsterau dysgu/ ymwelydd iechyd, Gofalwr Cym-

deithasol, Athro, Nani, Cynhorthwyr gofal iechyd, Gweithwr cymdeithasol, Nyrs feithrin. 
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Pam dewis .....  Lletygarwch ac Arlwyo  

Amlinelliad o’r cwrs 
Cwrs CBAC galwedigaethol sy’n annog sgiliau ymarferol arlwyo disgyblion ynghyd a’u haddysgu ynglŷn a’r di-

wydiant. Caiff y cwrs ei ddyfarnu ar lefelau pas, teilyngdod a rhagoriaeth.  

Mi fydd yr unedau yn cynnwys: 1. Yr amgylchedd y mae darparwyr lletygarwch ac arlwyo yn gweithredu o'i fewn 

2. Sut mae darparu lletygarwch ac arlwyo yn gweithio. 3. Iechyd a diogelwch. 4. Sut mae’r diwydiant lletygarwch 

ac arlwyo yn diwallu gofynion penodol.  

Cyflwyniad 

Cynlluniwyd Dyfarniad Lefel 1/2 CBAC mewn Lletygarwch ac Arlwyo i helpu dysgwyr sydd am ddysgu 

am y sector galwedigaethol hwn a'i botensial o ran eu gyrfaoedd neu astudiaethau pellach. Byddai hyn 

yn rhoi'r cyfle i ddysgwyr feithrin amrywiaeth o sgiliau arbenigol a chyffredinol lletygarwch ac arlwyo a 

fyddai'n eu helpu i gael gwaith. Mae yna ddisgwyl i ddisgyblion i goginio o leiaf unwaith y pythefnos 

gyda ffocws pendant ar safon, cyflwyniad ac arddull penodol yn barod i’r asesiadau mewnol. Mi fydd y 

dysgwyr yn creu amrywiaeth o seigiau sawrus a melys o yn unol â thestunau penodol.  

Asesu 

• Asesiadau mewnol:  

 Asesiad dan reolaeth sy’n gyfwerth a 60% o’r  

           radd derfynol.  

 Arholiad ymarferol 3 awr sy’n rhan o’r 

 gwaith cwrs. 

• Arholiad Allanol: 80 munud ‘Y diwydiant lletyg-

arwch ac arlwyo’ (40%) 

Polisi Gwaith Cartref ac Astudio 

• Disgwylir i ddisgyblion ddarparu cynhwys-

ion i’w gwersi ymarferol yn wythnosol.  

• Mi fydd gwaith cartref yn cael ei osod yn 

wythnosol. 

• Disgwylir i ddisgyblion weithio’n annibyn-

nol i ymchwilio i’w asesiadau  

Sgiliau  

Y sgiliau sy'n ofynnol ar gyfer dysgu a’r rhai sy’n cael eu datblygu o fewn y cwrs yw; y gallu i ddatrys problemau; 

sgiliau ymchwilio; datblygu a chyflwyno sy'n seiliedig ar brosiectau; y gallu sylfaenol i gydweithio â gweithwyr 

proffesiynol eraill, mewn amgylchedd proffesiynol; sgiliau sylfaenol cegin a sgiliau coginio sylfaenol. 

Cysylltiadau Gyrfâu 

Gall cyflogaeth mewn lletygarwch ac arlwyo amrywio o staff gweinyddol, staff derbynfa a chynorthwy-

wyr arlwyo i brif gogyddion, rheolwyr gwestai a bar a thechnolegwyr bwyd sy'n gweithio mewn cynhyr-

chu bwyd. Mae'r holl rolau hyn yn gofyn am addysg bellach a hyfforddiant naill ai drwy brentisiaeth neu 

addysg bellach ac addysg uwch.  
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Pam dewis …….. Sbaeneg 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Ceir 4 rhan i’r cwrs sef  Siarad, Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu.  

 

Cyflwyniad 

Does dim dwywaith bod astudio iaith dramor fodern yn ehangu gorwelion, yn datblygu gwybodaeth a 

dealltwriaeth ddiwylliannol ac yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy er enghraifft hyder, cyfathrebu, 

datrys problemau a chreadigedd. Mae’n rhoi sylfaen gadarn i'r dysgwyr i'w paratoi nhw ar gyfer astud-

io iaith yn y dyfodol yn ogystal ag ehangu gorwelion gyrfaol disgyblion.  

Asesu 

• Uned 1—Prawf llafar, 3 tasg. (25%) 

• Uned 2—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

• Uned 3—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

• Uned 4—Arholiad ysgrifenedig (25%) 

Gwaith cartref ac annibynnol 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn rheolaidd. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud llawer o 

ymarfer annibynnol gyda phwyslais arben-

nig ar ddysgu geirfa ac ymarfer patrymau 

ieithyddol.   

Sgiliau 

Mae’r cwrs yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ymgeiswyr, yn enwedig datblygu 

hyder, cyfathrebu, datrys problemau a chreadigedd . 

Cyfleon gyrfau  

Mae’r gallu i gyfathrebu mewn iaith dramor fodern yn gymhwyster sy’n ddymunol a manteisiol mewn 
ystod eang o feysydd, yn enwedig felly ddiwydiannau sy’n gweithredu’n rhyngwladol.  
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Pam dewis …….. Technoleg Ddigidol 

Amlinelliad o’r Cwrs 

Ceir 3 uned orfodol:  

 

1. Uned 1—Y Byd Digidol—systemau, gwerth a safbwyntiau ar dechnoleg ddigidol 

2. Uned 2—Arferion Digidol  - holi data a chynhyrchion digidol 

3. Uned 3—Cyfathrebu yn y byd digidol—cyfryngau cymdeithasol a chyfathrebiadau marchnata 

 

Cyflwyniad 

Mae cymhwyster TGAU CBAC mewn Technoleg Ddigidol yn gymhwyster eang sy’n galluogi dysgwyr i 

adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth ddigidol a ddefnyddir yn eu bywydau yn yr ysgol 

a’u bywydau bob dydd.  

Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i feithrin eu dealltwriaeth o’r amrywiaeth o systemau technol-

eg ddigidol a ddefnyddir yn ein cymdeithas gysylltiedig a byd eang.  

Asesu 

• Uned 1—Arholiad  ar-sgrin.(40%) 

• Uned 2—Asesiad di-arholiad (40%) 

• Uned 3—Asesiad di-arholiad (20%) 

 

Gwaith cartref ac annibynnol 

• Caiff gwaith cartref ei osod yn achlysurol. 

• Mae disgwyl i ddisgyblion wneud gwaith 

ymchwil annibynnol fel paratoad ar gyfer 

yr aseiniadau.  

 

Sgiliau 

Mae’r cwrs yn rhoi cyfleoedd i ddatblygu Sgiliau Allweddol/Hanfodol ymgeiswyr, yn enwedig y rhai sy'n 

ymwneud â datrys problemau, defnyddio TG a chyfathrebu. Byddant hefyd yn cael cyfleoedd i ddat-

blygu eu sgiliau mewn cymhwyso rhif, gweithio gydag eraill a gwella'u dysgu a’u perfformiad eu hunain. 

Cyfleon gyrfau  

Gall rhai disgyblion fynd ymlaen i ddilyn cwrs addysgu uwch neu yrfa mewn Technoleg Gwybodaeth a 
Chyfathrebu neu faes cysylltiedig. Gall y rhai sydd â diddordebau eraill hefyd elwa o'r sgiliau tros-
glwyddadwy niferus sy'n rhan annatod o astudio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu . 


