
Beth mae’r cwrs yn ei gynnig i mi? 
 

Mae’r fanyleb TGAU cwrs llawn mewn Cymraeg Ail Iaith yn ceisio sicrhau bod myfyrwyr yn cael y 
cyfle i: 
• ddangos diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth astudio’r Gymraeg; 
• cyfrannu’n sylweddol i drafodaethau, gan ddefnyddio iaith sy’n addas i’r pwrpas a’r 

gynulleidfa; 
• ymateb i ystod lawn o ddeunyddiau darllen, gan gynnwys peth deunydd cyhoeddedig; 
• ysgrifennu mewn ystod eang o ffurfiau at amrywiaeth o bwrpasau, gan roi sylw i bwrpas, 

cynulleidfa a chywirdeb. 
 

Sut fyddai’n dysgu? 
 

• Bydd tair gwers yr wythnos ac meant yn gymysgedd o waith llafar / darllen ac ysgrifennu. 
 

CYD-DESTUN A CYD-DESTUN B 
Gwyliau Amser hamdden 
Chwaraeon Alcohol, cyffuriau ac ysmygu 
Ffasiwn / siopa Yr amgylchedd 
Sêr o Gymru Cadw’n iach a heini 
Sinema / byd y ffilmiau Teulu a ffrindiau 
Canu pop Y cartref 
Gwaith elusennol / rhan amser Penwythnos 
Ardal Y cyfryngau 
Diwylliant Cymru Technoleg 
Cymru Dathlu 
Fi fy hunan Profiadau’r ysgol 
Digwyddiad arbennig  

 

Sut fyddai’n cael fy asesu? 
 

Uned 1 Papur Ysgrifenedig: 1 awr (25%)     Uwch a Sylfaenol 
4 cwestiwn – 2 ysgrifennu (10%)  2 ddarllen (15%) 
Uned 2 Asesiad dan Reolaeth (25%) 
Llafaredd 20% 
Tasg 1 – Cyflwyniad unigol (10%) 
Tasg 2 – Sgwrs Sefyllfa (10%) – Tasg pâr/grŵp 
Ysgrifennu – (5%) 
Gwaith ysgrifennu yn deillio o’r sgwrs sefyllfa. 
Uned 3 Arholiad Llafar : 10 munud (25%) Haen Uwch a Sylfaenol 
Llafaredd 20% 
Arholiad llafar pâr/grŵp 
Darllen 5% 
Trafod deunydd darllen fel symbyliad i’r arholiad llafar. 
Uned 4 papur Ysgrifenedig: 1 awr (25%) Haen Uwch a Sylfaenol 
4 cwestiwn – 2 ysgrifennu (15%)  2 ddarllen (10%) 
 

Bydd ymgeiswyr y cwrs llawn yn defnyddio’r Gymraeg mewn cyd-destunau cymdeithasol, 
galwedigaethol a dychmygus. 
 

Asesiad dan reolaeth 
 

Uned 2 = Llafaredd 20%  
Cyflwyniad Unigol 10% 
Tasg Par / grŵp 10% 
Ysgrifennu 5% - 1 awr 
 

Cofiwch! 
 

Bydd y gwaith cwrs a’r gwaith llafar yn elfen bwysig yn yr holl gyrsiau. 
 

Disgwylir i’r gwaith cwrs gael ei gwblhau a’i gyflwyno erbyn y dyddiadau penodedig.   
Heb y gwaith cwrs nid oes modd llwyddo yn yr arholiadau. 
 

Anogir y disgyblion i:- 
a) brynu geiriadur Cymraeg da; 
b) wylio rhaglenni teledu Cymraeg yn gyson; 
c) wrando ar raglenni radio Cymraeg yn gyson; 
ch) drafod materion cyfoes gyda rhieni, perthnasau, ffrindiau, athrawon; 
d) ddarllen yn eang yn y Gymraeg - llyfrau, cylchgronau, Papur Bro, Y Cymro, Golwg,                                 

taflenni gwybodaeth, cylchgronau’r Urdd. 
 

Am wybodaeth pellach cysylltwch â: 
Mrs. Eirian Môn Roberts 
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