
 

Colofn D   
 

 

CYMDEITHASEG L3 

 

Mae Cymdeithaseg yn archwilio cymdeithas o amrywiaeth o safbwyntiau ac mae’n 

ceisio deall ac egluro’r effaith y caiff ar fywydau unigol. Wrth ddilyn cwrs UG/U 

Cymdeithaseg cewch gyfle i ddeall a thrafod sut mae cymdeithas yn gweithio a sut a 

pham mae pobl yn ymddwyn fel y maent. Ar gyfer y cwrs hwn, nid oes disgwyl i 

ymgeiswyr fod wedi astudio Cymdeithaseg o’r blaen. Mae’r pwnc hefyd yn un 

addas ar gyfer amrediad eang o swyddi – o’r sector gofal i’r sector gwleidyddol. 

  

 

UG   (Uned 1 = 15%   Uned 2 = 25%) 

 

Uned 1:  

 

Caffael Diwylliant/Teuluoedd 

ac aelwydydd 
          

 

Uned 2, 

Adran A:  

 

Craidd: Dulliau 

ymchwilio  

Uned 2, 

Adran B:  

 

Deall Diwylliant /Addysg 

 

- Cyflwyniad i Gymdeithaseg.  

 

- Beth yw cymdeithas?  

 

- Diwylliant a hunaniaeth.  

 

- Y teulu a’i rôl.  

 

- Amrywiaethau teuluol.  

 

- Rolau rhywedd.  

 

- Cydfyw.  

 

-Ysgariad.  

 

- Perspectifau damcaniaethol o 

deuluoedd ac aelwydydd. 

- Termau allweddol.  

 

- Dulliau ymchwil 

cynradd ac eilaidd. 

 

-Dulliau ymchwil 

meintiol ac ansoddol. 

 

-Astudiaethau peilot.  

 

- Samplu.  

 

-Materion moesegol. 

 

 

 

-Beth ydy rôl addysg?  

 

-Effaith addysg ar unigolion a 

grwpiau cymdeithasol. 

 

-Dylanwad ffactorau materol, 

diwylliannol a phrosesau fel 

labelu ar batrymau a 

thueddiadau mewn 

cyrhaeddiad addysgol. 

 

-Addysg mewn perthynas â 

rhywedd, ethnigrwydd  

a dosbarth.  

 

-Perspectifau damcaniaethol o 

addysg. 

 



Uwch (Uned 3 = 25%   Uned 4 = 35%) 

Uned 3:  

Deall Grym a Rheolaeth: 

Trosedd a gwyredd 
          

Uned 4, 

Adran A:  

Dulliau ymchwilio 

Uned 4, 

Adran B:  

Anghydraddoldeb 

Cymdeithasol 

 

- Dehongliad cymdeithasol o 

drosedd. 

 

-Patrymau o wasgariad trosedd a 

gwyredd. 

 

-Trosedd a gwyredd yng nghyd 

destun dosbarth cymdeithasol, 

ethnigrwydd a rhywedd. 

 

-Mesur trosedd. 

 

- Trosedd corfforaethol.  

 

- Yr ateb i drosedd.  

 

- Ofni trosedd.  

 

-Damcaniaethau ac esboniadau o 

drosedd a gwyredd. 

 

 

-Cwestiwn gorfodol i 

arddangos dealltwriaeth 

o ddulliau ymchwil 

trwy greu cynllun 

ymchwil eich hunain.  

 

-Termau allweddol. 

 

-Tystiolaeth ac enghreifftiau o 

anghydraddoldeb yn ymwneud 

â dosbarth cymdeithasol, 

rhywedd, ethnigrwydd ac 

oedran. 

 

-Damcaniaethau ac esboniadau 

dros anghydraddoldeb a 

haenau cymdeithasol yn 

ymwneud â dosbarth 

cymdeithasol, rhywedd, 

ethnigrwydd ac oedran a 

chenedl. 



 

SAESNEG  L3 
 
Our students have chosen English Literature because they like to read, write and 
discuss. We will follow the new WJEC specification, offered from September 
2015. The subject is demanding but enjoyable, and develops students’ analytical, 
creative and communication skills. It is also cross-curricular, in that it requires an 
appreciation of the social and historical context of texts, and an understanding of 
contemporary ideas and critical views. It can also be pursued as a balancing 
subject for other A level combinations. 
 
Advanced Subsidiary (AS) 
 

Unit 1: Written examination (closed-book) – Prose and Drama (20%) 

Section A: Extract and essay work on a pre-1900 novel (Bronte) 

Section B: One essay question on a play (Doctor Faustus) 

 

Unit 2: Written examination (open-book) - Post-1900 Poetry (20%) 

Section A: Close reading of one poem, taken from studied collections by two 

poets (Heaney and Sheers) 

Section B: Comparative work on the two studied poets 

 

Advanced Level (A2) 

 

Unit 3: Written examination (closed-book) - Poetry Pre-1900 (20%) 

Section A: Poetry pre-1900 (Donne) 

Section B: Unseen poetry comparison 

 

Unit 4: Written examination (closed-book) - Shakespeare (20%) 

Section A: Extract work on the studied play (Hamlet) 

Section B: An essay question on the play 

 

Unit 5: Non-examination assessment – Prose Study (20%) 

A comparative 2500-3500 study of two prose texts (one pre and one post-2000). 
Flexible task setting according to individual students’ interests. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CEMEG 
 
Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 

Bwriedir i'r cwrs Cemeg TAG UG/Uwch annog disgyblion i: 
ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth hanfodol o gysyniadau Cemeg, a'r sgiliau sydd eu 
hangen er mwyn defnyddio'r rhain mewn sefyllfaoedd newydd a newidiol; ddatblygu 
dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng theori ac arbrofi; fod yn ymwybodol o'r ffyrdd y mae 
datblygiadau mewn technoleg gwybodaeth ac offer yn cael eu defnyddio mewn Cemeg; 
werthfawrogi cyfraniadau Cemeg i'r gymdeithas a ffyrdd cyfrifol o ddefnyddio 
gwybodaeth a thystiolaeth wyddonol; gynnal a datblygu eu mwynhad o Gemeg, a'u 
diddordeb yn y pwnc. 

Uwch Gyfrannol (UG) 

Uned 1: Iaith Cemeg, Adeiledd Mater ac Adweithiau Syml  

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

Astudir y testunau canlynol yn ystod yr uned yma: 
1.1 Fformiwlâu a hafaliadau  
1.2  Syniadau sylfaenol ynghylch atomau  
1.3 Cyfrifiadau cemegol  
1.4  Bondio  
1.5  Adeileddau solet  
1.6  Y Tabl Cyfnodol  

1.7  Ecwilibria syml ac adweithiau asid-bas 

 

 
Uned 2: Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon  

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

Astudir y testunau canlynol yn ystod yr uned yma:  

2.1 Thermocemeg  
2.2 Cyfraddau adweithio  
2.3 Effaith ehangach cemeg  
2.4 Cyfansoddion organig  
2.5 Hydrocarbonau  
2.6 Halogenoalcanau  
2.7 Alcoholau ac asidau carbocsilig  

2.8 Dadansoddi cyfrannol 

 



Safon Uwch (U) 

Uned 3: Cemeg Ffisegol ac Anorganig  

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud    25% o'r cymhwyster  

Astudir y testunau canlynol yn ystod yr uned yma:  

 
3.1 Rhydocs a photensial electrod safonol  
3.2 Adweithiau rhydocs  
3.3 Cemeg y bloc-p  
3.4 Cemeg y metelau trosiannol bloc-d  
3.5 Cineteg gemegol  
3.6 Newidiadau enthalpi ar gyfer solidau a hydoddiannau  
3.7 Entropi a dichonoldeb adweithiau  
3.8 Cysonion ecwilibriwm  
3.9 Ecwilibria Asid-Bas 
 
U2 Uned 4 : Cemeg Organig a Dadansoddi  

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 45 munud    25% o'r cymhwyster  

 
4.1 Stereoisomeredd  
4.2 Aromatigedd  
4.3 Alcoholau a ffenolau  
4.4 Aldehydau a chetonau  
4.5 Asidau carbocsilig a'u deilliadau  
4.6 Aminau  
4.7 Asidau amino, peptidau a phroteinau  
4.8 Synthesis organig a dadansoddi 
 
U2 Uned 5: Arholiad ymarferol  

10% o'r cymhwyster                       

Arholiad ymarferol (3 awr) 

Arholiad ysgrifenedig yn seiliedig ar waith ymarferol (1 awr) 

 



 

DAEARYDDIAETH  L3 
 

Mae themâu daearyddol yn aml yn ffurfio penawdau newyddion y dydd – boed hyn 

oherwydd y drychineb naturiol ddiweddaraf i effeithio ar y blaned; problemau a gwyd o 

ganlyniad i batrymau mudo; y frwydr barhaol i sicrhau cydbwysedd rhwng poblogaeth 

ac adnoddau neu lu o themâu eraill. 

 

Mae'r cwrs UG/ U2 Daearyddiaeth yn ymdrin a’r themâu yma mewn ffordd sydd yn 

datblygu’r sgiliau sydd yn gwneud daearyddwyr yn gyffaeliad i amryw weithle. Drwy 

astudio Daearyddiaeth ehangir ar orwelion y disgyblion ac maent yn dysgu am wahanol 

safbwyntiau ledled y byd.  Wrth ddilyn y cwrs gobeithiwn fod y disgyblion yn dod i ddeall 

natur ddeinamig Daearyddiaeth ac felly natur ddeinamig y byd o'n cwmpas – ac felly 

gwerthfawrogi'r problemau sydd yn wynebu dynol ryw yn yr unfed ganrif ar hugain. 

 

Uwch Gyfrannol (AS) 

Modiwl 1:Rhennir yr uned yma i ddwy ran. 

(i)   Peryglon tectonig 

(ii)   Tirfweddau sy’n newid. 

 

Modiwl 2: Unwaith eto rhennir yr uned yma i ddwy ran. 

                 (i)          Lleoedd sydd yn newid. 

                  (ii)       Bydd y papur yma hefyd yn profi sgiliau ymarferol daearyddol  

                                    y disgyblion 

Safon Uwch (A2) 

Modiwl 3:Mae yna dair rhan i’r uned yma sef 

                 (i)  Systemau byd eang -  sylw at y system dwr a carbon. 

                 (ii) Rheolaeth byd eang – sylw i gefnforoedd a phatrymau mudo. 

(iii) Heriau yr 21ain Ganrif 

 

Modiwl 4: Themau cyfoes mewn daearyddiaeth Egni a China 

 

Modiwl 5: Yn yr uned olaf yma mae disgwyl i’r disgyblion  gwblhau ymholiad unigol 

3000-4000 o eiriau o hyd.  

Trefniadau Asesu 

Yn ystod blwyddyn 12 bydd y disgyblion yn sefyll arholiad modiwl 1 a 2 ac ym mlwyddyn 

13 yn ogystal a chwblhau eu ymholiad unigol bydd y disgyblion yn sefyll arholiad modiwl 



3 a 4. Bydd natur y cwestiynau yn y papurau arholiad ym amrywio o gwestiynau byr ateb 

i ddata i draethodau strwythuredig. 

Arall 

Y prif nodweddion sydd angen ar rywun sydd am ddilyn cwrs daearyddiaeth yw 

parodrwydd i weithio a hefyd diddordeb yn y pwnc. Mae'r gallu i gyfathrebu yn glir 

hefyd yn bwysig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ASTUDIAETHAU CYFRYNGAU 
 

 
Cyflwyniad/Amcanion y cwrs 

Mewn byd sydd yn cwympo fwyfwy o dan ddylanwad y cyfryngau, mae'r 

astudiaeth a'r ffocws y maent yn eu cael wedi cynyddu yn sylweddol.  Mae'r cwrs 

yma yn rhoi fframwaith i'r ymgeiswyr fedru astudio'r cyfraniadau gwerthfawr a 

wneir gan y cyfryngau i'w dealltwriaeth a'u mwynhad o'r byd lle maent yn byw.  

Trwy amryw o weithgareddau a thasgau yn ymwneud â'r newidiadau ym myd 

cyfryngau caiff ymgeiswyr y cyfle i ddatblygu sgiliau a safbwyntiau beirniadol a 

dadansoddiadol am ddogfennaeth gyfryngol a'r sefydliadau sy'n eu creu a'u 

cyhoeddi.  Astudir tri o'r diwydiannau canlynol gan yr ymgeiswyr: Teledu, Radio, 

Film a Sinema, Y Diwydiant Cerddoriaeth, Papur Newydd a Chylchgronnau ac 

Hysbysebu. 

 

 

Uwch Gyfrannol (UG) 

 

UG Uned 1: Ymchwilio i'r Cyfryngau Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud 24% 

o'r cymhwyster  90 marc  

 

Mae'r uned hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth am iaith y cyfryngau, 

cynrychioliad, diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Mae'r arholiad yn cynnwys 

tair adran.  

 

Adran A: Gwerthu Delweddau - Hysbysebu a Marchnata Un cwestiwn mewn camau yn 

seiliedig ar ddeunydd adnoddau clyweledol ac argraffedig sy'n gofyn am gyfeirio at 

fideos cerddoriaeth a chynhyrchion y cyfryngau a astudiwyd.  

 

Adran B: Newyddion yn yr Oes Ar-lein Un cwestiwn dwy ran sy'n gofyn am gyfeirio at 

y cynhyrchion newyddion a astudiwyd. Mae dewis o gwestiynau yn yr ail ran.  

 

Adran C: Diwydiannau Ffilm - o Gymru i Hollywood Un cwestiwn dwy ran sy'n gofyn 

am gyfeirio at y ffilmiau a astudiwyd. Mae dewis o gwestiynau yn yr ail ran.  

 

UG Uned 2: Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau Asesiad di-arholiad 16% o'r 

cymhwyster  80 marc  

 Cynhyrchiad y cyfryngau, gan gynnwys ymchwil a chynllunio unigol, a grëwyd 

mewn ymateb i ddewis o friffiau a osodir gan CBAC, a defnyddio gwybodaeth a 

dealltwriaeth o gysyniadau allweddol  Dadansoddiad myfyrgar unigol o 

gynhyrchiad.  



 

 

 

Safon Uwch (A2) 

 

 
U2 Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 

munud 36% o'r cymhwyster  90 marc  

 

 Mae'r uned hon yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth am iaith y cyfryngau, 

cynrychioliad, diwydiannau'r cyfryngau a chynulleidfaoedd. Mae'r arholiad yn 

cynnwys tair adran.  

Adran A: Teledu yn yr Oes Byd-eang Un cwestiwn dwy ran yn seiliedig ar y ddwy 

raglen teledu osod a astudiwyd. Mae dewis o gwestiynau yn yr ail ran.  

 

Adran B: Cylchgronau - Cyfryngau'r Brif Ffrwd a Chyfryngau Amgen Un cwestiwn 

dwy ran yn seiliedig ar y ddau gylchgrawn a astudiwyd. Mae dewis o gwestiynau yn yr 

ail ran.  

 

Adran C: Y Cyfryngau yn yr Oes Ddigidol - Gemau Fideo Un cwestiwn dwy ran yn 

seiliedig ar y ddwy gêm fideo a astudiwyd. Mae dewis o gwestiynau yn yr ail ran.  

 

U2 Uned 4: Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol Gyfryngau Asesiad di-arholiad 

24% o'r cymhwyster  80 marc  

 

 Cynhyrchiad ar gyfer gwahanol gyfryngau, gan gynnwys ymchwil a chynllunio 

unigol, a grëwyd mewn ymateb i ddewis o friffiau a osodir gan CBAC, a 

defnyddio gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau allweddol a chydgyfeirio 

digidol   Dadansoddiad beirniadol unigol o'r cynhyrchiad. 

 

Sgiliau Allweddol 

Bydd ymgeiswyr sy'n paratoi ar gyfer yr arholiad UG Astudiaethau Cyfryngau yn 

canolbwyntio ar ddatblygu amryw o'r agweddau sydd ynghlwm â Sgiliau Allweddol, trwy 

eu astudiaeth a'u cynllunio ar gyfer yr arholiadau mewnol a'r gwaith cwrs allanol.  Mae 

Astudiaethau Cyfryngau yn cwmpasu nifer o feysydd sy'n caniatau ymgeiswyr i 

ddatblygu sgiliau cyfathrebu, technoleg gwybodaeth, cyflwyno a chasglu gwybodaeth a 

chymhwyso rhif.  

Ymweliadau 

Trefnir gwibdeithiau i amryw o sefydliadau sydd yn gysylltiedig â'r byd cyfryngol 

lle caiff y disgyblion gyfle i brofi bywyd o fewn y diwydiant. 



 

Bwriedir gwahodd siaradwyr gwâdd sydd â chysylltiadau â'r byd cyfryngol i'r 

ysgol. 

 

Anogir disgyblion i gysylltu ag amryw o ganolfannau cyfryngol fel rhan o'u gwaith 
cwrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CYMRAEG L3 

 
Cyflwyniad/Amcanion y Cwrs 

Nod ac amcanion y cwrs cyffrous, newydd hwn yw i annog dysgwyr i ddangos 

diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth astudio’r Gymraeg.  Rhydd astudio’r Gymraeg y 

gallu iddynt gyfathrebu’n gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig a hynny mewn 

ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau.  Cânt y cyfle i ysgrifennu’n greadigol a 

ffeithiol, dadansoddi testunau’n annibynnol yn ogystal â mynegi barn gan ymateb yn glir, 

yn berthnasol, yn hyderus ac yn strwythuredig.  Trwy ddatblygu’r sgiliau hyn, sicrheir eu 

bod yn medru cyfrannu’n hyderus i weithgarwch mewn cymdeithas yn yr unfed ganrif ar 

hugain.    Cyflawnir hyn oll trwy astudio barddoniaeth a rhyddiaith o'r 6ed Ganrif hyd at 

feirdd a llenorion cyfoes; o'r hen lawysgrifau hyd at y dechnoleg ffilm a theledu 

ddiweddaraf. Wrth rychwantu'r holl agweddau hyn cyflwynir rhaglen waith a fydd yn 

atgyfnerthu ac yn ehangu ymwybyddiaeth y myfyrwyr o le'r Gymraeg, iaith fyw hynaf 

cyfandir Ewrop, yn nhraddodiad llenyddol Cymru ac Ewrop. 

 

Uwch Gyfrannol (3 Uned) 

 

UG Uned 1  
 
Arholiad Llafar: tua 45 munud i bob grŵp  
Y Ffilm a’r Ddrama a Llafaredd  
15% o’r cymhwyster 60 marc  
Adran A: Trafod Ffilm  
Adran B: Trafod Drama  
 
UG Uned 2  
 
Asesiad Diarholiad  
10% o’r cymhwyster 40 marc  
Adran A: Ysgrifennu darn estynedig ar un o’r ffurfiau a nodir e.e. stori fer, 
dyddiadur, ymson... 
Adran B: Traethawd neu araith ysgrifenedig, addas i’w thraddodi yn cyflwyno 
barn neu safbwynt  
 
UG Uned 3  
 
Papur Ysgrifenedig: 2 awr  
Defnyddio Iaith, a Barddoniaeth  
15% o’r cymhwyster 65 marc  
Adran A: Cwestiwn cyfansawdd yn cynnwys gwahanol fathau o ymarferion 
ieithyddol  
Adran B: Cwestiwn traethawd ar farddoniaeth yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif 
ar hugain  



 

Bydd yr ymgeiswyr yn sefyll y tair cydran hyn yn ystod Mai/Mehefin yn y flwyddyn gyntaf.  

 
 
Safon Uwch (yr uchod a thair uned ychwanegol) U2  
 

U2 Uned 4  
 
Arholiad Llafar: tua 45 munud awr i bob grŵp  
Y Nofel a Llafaredd  
20% o’r cymhwyster 60 marc  
Trafod nofel a gwneud cysylltiadau â thestunau perthnasol eraill  
Asesiad Synoptig  
 
U2 Uned 5  
 
Papur Ysgrifenedig: 2 awr  
Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, Yr Hengerdd a’r Cywyddau  
20% o’r cymhwyster 90 marc  
Adran A: Rhyddiaith yr Oesoedd Canol  
Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testun gosod  
Adran B: Yr Hengerdd a’r Cywyddau  
Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testunau gosod  
Asesiad Synoptig  
 
U2 Uned 6  
 
Papur Ysgrifenedig: 2 awr  
Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn Cyd-destun  
20% o’r cymhwyster 80 marc  
Adran A: Gwerthfawrogi rhyddiaith neu farddoniaeth nas astudiwyd o’r blaen a 
gwneud cysylltiadau â thestunau perthnasol eraill mewn traethawd  
Adran B: Y Gymraeg mewn Cyd-destun  
Ysgrifennu darn ar ffurf benodol gan ddangos ymwybyddiaeth o’r cywair a’r 
gynulleidfa sy’n briodol i’r dasg 
Asesiad Synoptig  
 

Bydd yr ymgeiswyr yn sefyll y tair cydran hyn yn ystod Mai/Mehefin yr ail flwyddyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arall 

 

Wrth astudio Cymraeg ym mlwyddyn 12eg a 13eg caiff y disgyblion gyfleoedd i fynychu 

teithiau ac ymweliadau di-ri.  Cânt gyfle i gyfarfod â beirdd a llenorion ein gwlad yn 

ogystal â chyfathrebu â myfyrwyr Cymraeg ysgolion eraill Cymru.  Trefnir teithiau 

adolygu, ymweliadau â diwrnodau agored Prifysgolion, ymweliadau â theatrau a'r 

sinema a chânt y cyfle hefyd i fod yn swyddogion ar gyrsiau iaith blynyddoedd iau yr 

ysgol yn ogystal â llawer, llawer mwy! 

 

Disgwylir ymroddiad llwyr yn ystod y ddwy flynedd a byddai bod â gwir ddiddordeb yn y 

Gymraeg a’i ‘phethau’ o fantais fawr i bob dysgwr. 

 



CERDDORIAETH 

 
MANYLEB A GOFYNION ARHOLIADAU cychwyn Medi 
2016  

UWCH GYFRANNOL [40%]   A2 UWCH  [60%] 
Cyd – Bwyllgor Addysg Cymru 

UNED 1: Perfformio Cerddoriaeth 
UNED 2: Cyfansoddi Cerddoriaeth 
UNED 3: Gwerthuso Cerddoriaeth 

 
UNED 4: Perfformio Cerddoriaeth [Arbenigedd]  

Perfformio Cerddoriaeth B  
UNED 5: Cyfansoddi Cerddoriaeth A 

Cyfansoddi Cerddoriaeth B (Arbenigedd] 
UNED 6: Gwerthuso Cerddoriaeth  

 

CRYNODEB O’R ASESIAD 
UG (3 uned) – 40% 
Uned 1 Perfformio   12% Asesiad allanol 
Unawd a/neu/ berfformiad ensemble- lleiafrif o 2 ddarn 
Dylai hyd y perfformiad fod rhwng 6-8 munud 
Dylai un darn adlewyrchu maes astudio dewisedig [Traddodiad Clasurol y 
Gorllewin/ Roc a pop 
Theatr Gerdd/ Jazz]  
Asesiad gan arholwr allanol 
 
Uned 2 Cyfansoddi  12% Asesiad Mewnol 
Dau ddarn- ffolio  
Dylai cyfanswm perfformio’r ddau gyfansoddiad fod rhwng 3 a 6 munud o hyd 
Un cyfansoddiad yn arddangos y technegau a’r confensiynau sy’n gysylltiedig â 
Thraddodiad Clasurol y Gorllewin- teitl/ briff wedi ei osod gan CBAC [o leiaf un 
funud o hyd]  
Un cyfansoddiad rhydd i'w asesu gan yr athro a’i safoni gan y Bwrdd [ o leiaf 3 
munud o hyd ]  
 
Uned 3 Gwerthuso 16% Asesiad allanol 
Un papur gwrando – tua 1½ awr o hyd 
Dau faes astudiaeth -    
A : Traddodiad Clasurol y Gorllewin 
Y SIMFFONI 1760-1830  [Simffoni rhif 103 ‘Drum Roll’ Haydn – Symudiad 1 a 2]  



neu CERDDORIAETH GORAWL CREFYDDOL  1730-1800 [ rhannau o 
Requiem Mozart] 
B:  Roc a Pop 1965-1990, yn cynnwys funk, disco, roc trwm, soul, canu gwlad 
NEU C: Theatr Gerdd - Cole Porter, Richard Rodgers, Claude –Michel Schonberg, Andrew 

Loyd Webber  
NEU CH: Jazz 1940-1965, yn cynnwys ‘big-band’, swing, be-bop a cool 

Safon Uwch – 3 Uned  60%  
 
Naill ai Uned 4(A) Perfformio  22% Asesiad allanol 
Unawd a/neu berfformiad ensemble- lleiafrif o 3 darn [rhaid i un ohonynt fod yn 
unawd] 
Dylai hyd y perfformiad fod rhwng 10-12 munud 
Dylai un darn adlewyrchu un maes astudio  
Dylai o leaif un darn arall adlewyrchu maes astudio gwahanol arall 
Asesiad gan arholwr allanol 
 
Neu Uned 4(B) Perfformio  14 % Asesiad allanol 
Unawd a/neu berfformiad ensemble- lleiafrif o 2 ddarn  
Dylai hyd y perfformiad fod rhwng 6-8 munud 
Dylai un darn adlewyrchu un maes astudio  
Asesiad gan arholwr allanol  
 
Naill ai Uned 5(A) Cyfansoddi  14% Asesiad allanol 
Dau ddarn – ffolio 
Darn I – o leiaf 1 munud o hyd, yn ymateb i briff/ teitl a osodwyd gan CBAC, yn 
arddangos y technegau a’r confensiynau sy’n gysylltiedig â Thraddodiad Clasurol 
y Gorllewin  
Darn 2- cyfansoddiad rhydd, o leiaf 2 funud o hyd. 
Dylai cyfanswm perfformio’r ddau gyfansoddiad fod rhwng 3 -6 munud o hyd 
I'w asesu gan yr athro a’i farcio’n allanol 
Neu Uned 5(B) Cyfansoddi  22% Asesiad allanol 
Tri darn -ffolio 
Darn I – o leiaf 1 munud o hyd, yn ymateb i briff/ teitl a osodwyd gan CBAC, yn 
arddangos y technegau a’r confensiynau sy’n gysylltiedig â Thraddodiad Clasurol 
y Gorllewin  
Darn 2- cyfansoddiad yn adlewyrchu maes astudio gwahanol - o leiaf 2 funud o 
hyd 
Darn 3- cyfansoddiad rhydd o leiaf 2 funud o hyd 
I'w asesu gan yr athro a’i farcio’n allanol 
 
 
Uned 6(A) Gwerthuso ) 24% Asesiad allanol 
Un arholiad ysgrifenedig  (2 ¼ awr) 
 


