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Mae angen sgiliau astudio arnom i’n helpu i baratoi ar gyfer arholiadau a phrofion fel TGAU. Ond gall dysgu sut mae 

astudio’n effeithiol ymddangos fel tasg enfawr ac mae meddwl am arholiadau yn gallu dychryn actorion Hollywood.  

Er enghraifft, mae Hugh Jackman sy’n chwarae rhan Wolverine yn y gyfres ffilmiau X-Men yn dweud:

    Mae’n debyg bod fy arholiadau ysgol uwchradd wedi codi mwy o ofn arna’ i na’r Oscars. 

Ar y pryd r’ych chi’n meddwl mai arholiadau yw popeth a bod eich bywyd ar ben os na 

fyddwch chi’n llwyddo. Bod cyfleoedd yn diflannu. Felly, po fwyaf y byddwch chi’n gwneud, 

lleiaf yw’r ofn.

Ond nid sgiliau wedi’u cyfyngu i TGAU yw’r rhain; mae’n bosib y byddwch yn mynd ymlaen i astudio Safon Uwch neu radd, 

a byddwch yn defnyddio’r sgiliau hyn ac yn eu datblygu wrth i chi barhau â’ch addysg. Ond yn ogystal â bod yn ddefnyddiol 

pan fyddwch yn paratoi ar gyfer arholiadau, mae’r rhain yn sgiliau trosglwyddadwy y byddwch yn eu defnyddio fel oedolion, 

p’un a fyddwch yn dysgu gyrru, yn paratoi ar gyfer cyfweliad, neu’n cyflawni tasgau yn y gweithle. Mae sgiliau astudio fel y 

rhain yn cynnwys bod yn drefnus a rheoli eich amser, gallu ymdopi â phwysau, cofio gwybodaeth a’i dwyn i gof, a delio â 

gwybodaeth newydd. Mae’r rhain yn sgiliau y bydd arnoch eu hangen mewn bywyd, gan fod dysgu yn parhau ar ôl i ni 

adael yr ysgol.

Bydd cyfleoedd i ailsefyll arholiadau neu i gael cymwysterau yn y dyfodol, ond mae’n bwysig ceisio cael y radd orau  

posibl mor fuan â phosib er mwyn symud ymlaen i gam nesaf eich gwaith neu eich astudiaethau. Fel arfer, bydd cyflogwyr 

a darparwyr addysg yn gofyn am isafswm graddau neu brofiad er mwyn symud ymlaen, felly mae cael y cymhwyster gorau 

posib yn bwysig. 

Gan ddilyn cyngor Hugh Jackman, os byddwch yn mynd i’r arfer o geisio gwneud yn dda yn yr arholiadau, byddan nhw’n 

dueddol o fynd yn haws; po fwyaf y byddwch yn adolygu ac yn ymarfer eich sgiliau astudio, lleiaf pryderus y byddwch yn 

teimlo am y broses arholiadau. 
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Mapio Nodau Adran 01: 

Y diffiniad o ‘nod’ yw rhywbeth rydych chi’n gobeithio ei gyflawni. Mae llawer o bobl am gyrraedd nodau ac yn 

gwneud ymdrech fawr i’w cyflawni. Un dull o gyflawni nodau yw gosod terfynau amser ar hyd y daith. 

Mewn geiriau eraill, ystyr nod yw unrhyw gynllun sydd gennych ar gyfer y dyfodol, sef pethau fel pasio’ch prawf gyrru, 

teithio’r byd, neu gael gradd benodol yn yr arholiadau. Byddwn ni’n aml yn rhannu nodau mawr yn rhannau llai sy’n 

haws eu cyflawni gyda chynllun a cherrig milltir ar hyd y daith - gall y rhain gynnwys cael gwersi gyrru, cynilo ar gyfer 

gwyliau neu adolygu topigau penodol. 

Mae nifer o dempledi y gallwch eu defnyddio i osod nodau. Un o’r rhai mwyaf adnabyddus yw’r ‘World of Goal Setting’ 

gan Brian Mayne. Defnyddiwch y Map Ffordd yma i osod prif nod yn ogystal â rhai nodau eraill rydych am eu cyflawni; 

nodwch sut y byddech yn cyflawni’r rhain, a gosodwch derfynau amser realistig. 

Pam gosod nodau? 

•  Mae nodau yn rhoi ffocws i chi 

•  Pan fydd ffocws gennych, gallwch  gynllunio 
    sut mae ei gyflawni 

•  Maen nhw’n caniatáu i chi fesur eich cynnydd

•  Maen nhw’n eich cymell i weithio’n galetach

Sut? 

Beth? 

Pwy? 

Pryd?

Cynllunio



Adran 02:

Bwyta brecwast

Gwobrwyo
eich hun

Yfed d ŵ r

Mynd i batrwm 
cysgu da

Adran 03: 03
Gweithgaredd Cyfrifiad Pob Cyfanswm

Nifer yr oriau bob nos yn cysgu x 7 (noson) =

Nifer yr oriau bob dydd ar gyfer gofal personol 
(ymolchi; gwisgo) x 7 (noson) =

Nifer yr oriau bob dydd ar gyfer prydau bwyd/
byrbrydau - yn cynnwys amser paratoi x 7 (noson) =

Cyfanswm amser teithio (o ddydd Llun i  
ddydd Gwener) x 5 (diwrnod) =

Cyfanswm amser teithio (penwythnosau) x 2 (ddiwrnod) =

Nifer yr oriau gwaith (gwirfoddol neu â thâl)  
yr wythnos 

Amcangyfrif o’r oriau mewn gwersi a sesiynau 
tiwtorial bob wythnos

Nifer yr oriau ar gyfartaledd bob wythnos ar gyfer 
gweithgareddau hamdden, teuluol a chymdeithasol

Cyfanswm amser hamdden

Pethau eraill y mae'n rhaid i chi eu gwneud e.e. 
gwaith tŷ, cyfrifoldebau domestig a theuluol

Cyfanswm 

Cyfanswm Llawn 

Plws 7 awr ychwanegol wrth gefn (+7)   

Mae 168 o oriau mewn wythnos
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Llunio amserlen 
adolygu

Rheoli Amser  02

Bydd y tudalennau canlynol yn eich helpu i ddilyn rhywfaint o’r cyngor hwn, gydag adrannau ar reoli amser, llusgo 

traed, blaenoriaethu adolygu a llunio amserlen adolygu. 

Adolygu - Ble mae 
dechrau?  

Dechrau’n 
gynnar

Clirio lle 

Cael hyd i le tawel i 
adolygu

Ceisio bwyta’n dda

Paratoi byrbrydau a 
diodydd ar gyfer eich 

sesiynau adolygu

Rhoi’r pethau sy’n 
tynnu eich sylw 

o’r golwg

Casglu’r pethau sydd eu 
hangen arnoch i adolygu 
(e.e. uwch-oleuwyr, papurau 

gludiog, pin ysgrifennu, gwerslyfr)

Ceisio cael ychydig o 
ymarfer corff ac 

awyr iach
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Rydym ni’n aml yn dweud ein bod ni’n rhy brysur i wneud rhywbeth, neu nad oes digon o amser rhydd gennym. 

Nawr, byddwn ni’n edrych ar wythnos nodweddiadol ac yn cyfrif faint yn union o amser rhydd sydd gennych.  

Gallech ddefnyddio rhywfaint o’r amser rhydd hwn i adolygu. 

Defnyddiwch y tabl canlynol i ddyrannu amser ar gyfer pob un o’r tasgau i gael gwybod faint o amser y gallech  

ei dreulio yn adolygu. 

Blaenoriaethu’r pynciau 
y mae angen i chi 

ganolbwyntio arnyn nhw

• Nodi pryd byddwch chi’n gwastraffu amser 

•  Blaengynllunio - yn y tymor byr a’r tymor hir

• Blaenoriaethu tasgau

•  Gosod targedau 

•  Gwerthuso

5 Cam:
i Reoli eich  

Amser yn Well



Llusgo Traed

Blaenoriaethu  
eich Adolygu Adran 05:  

Ystyr llusgo traed yw oedi neu osgoi gwneud rhywbeth y mae angen ei wneud. Ydych chi erioed wedi eistedd i lawr i 

wneud ychydig o waith cartref a phenderfynu cymryd golwg sydyn ar eich ffôn symudol yn gyntaf? Os “ydw” oedd eich 

ateb, yna roeddech chi fwy na thebyg yn llusgo’ch traed! 

Mae rheoli a chynllunio ar gyfer pethau sy’n amharu arnoch yn eich helpu i gyrraedd eich nod.

Defnyddiwch y model canlynol i’ch helpu: 

 1.

2.

3.

 1.

2.

3.

Pa dri pheth y gallwch eu gwneud i’ch helpu i fwrw  

ymlaen â’r gwaith? Efallai y byddwch chi am feddwl  

am eich man astudio, pryd y byddwch chi’n astudio  

a pha mor hir i astudio…

Pa dri pheth y byddwch chi’n eu gwneud i osgoi bwrw 

ymlaen â’r gwaith neu pa dri pheth sy’n tynnu eich 

sylw o’r gwaith? 

Cam 1: Beth mae angen i mi adolygu?
Ar gyfer pob un o’ch pynciau, mae angen i chi wneud rhestr o’r topigau mae angen i chi eu hadolygu. Fel arfer, gall eich athro/

darlithydd roi rhestr i chi, neu gallwch ei chael yn y fanyleb.

Defnyddiwch y raddfa flaenoriaethau i roi sgôr 

rhwng 1 a 5 yn y cylchoedd ar ochr dde eich 

rhestr adolygu. 

Bydd hyn yn eich helpu: 

•  I wybod pa bynciau y mae angen i chi dreulio 

mwy o amser yn eu hadolygu sef y pynciau â 

mwy o rifau 3, 4 a 5. 

•  I ganolbwyntio ar eich topigau gwannach ym 

mhob pwnc.

•  I rannu’r pynciau adolygu mawr yn rhannau 

llai; bydd hyn yn eich helpu i astudio’n fwy 

manwl gywir. 

Cam 2: Blaenoriaethu’r topigau
Pan fydd gennych restr o dopigau, ewch ati i flaenoriaethu pob topig gan ddefnyddio’r raddfa ganlynol: 

Wrth symud ymlaen, dylech greu’r rhestrau hyn ar gyfer pob pwnc y mae angen i chi 

ei adolygu ar gyfer eich arholiadau. 

Pan fyddwch yn creu amserlen adolygu, bydd yr amser y byddwch yn ei neilltuo  

ar gyfer topigau penodol yn gymesur â sgôr y topigau hynny ar y raddfa 

flaenoriaethau. Mae angen neilltuo’r amser mwyaf i adolygu’r topigau sydd â sgôr  

o 5, a neilltuo’r amser lleiaf i’r topigau sydd â sgôr o 1. Dylech neilltuo 5 gwaith yn 

fwy o amser i’r topigau sydd â sgôr o 5 o gymharu â’r topigau sydd â sgôr o 1. Er 

enghraifft, 5 sesiwn 30 munud yr un ar dopig â sgôr o 5, ac 1 sesiwn 30 munud  

ar dopig sydd â sgôr o 1. 

Nawr, mae gennych restrau o’r topigau y mae angen i chi eu hadolygu ac rydych 

chi’n gwybod beth yw’r blaenoriaethau felly gallwch drefnu eich adolygu trwy greu 

amserlen adolygu. 

5 • Alla i ddim cofio unrhyw beth am y topig hwn
• Alla i ddim cofio’r wybodaeth allweddol oedd dan sylw

4 • Roeddwn i’n gweld y topig yma’n anodd
• Ces i drafferth ei ddeall

3 • Dw i’n teimlo fy mod i’n deall meysydd allweddol y topig yma yn weddol  
   ond mae angen edrych arno eto i ddeall y manylion

2 •  Galla i gofio deall y rhan fwyaf o’r wybodaeth am y topig yma dim 
ond i mi ymarfer ateb cwestiynau arholiad

1 • Rwy’n gyfarwydd iawn â’r topig yma ac rwy wedi ymarfer  
   ateb cwestiynau arholiad perthnasol
• Rwy’n mwynhau’r pwnc yma.
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04 05

06

Topigau Cemeg

Yr Elfennau a’r Tabl Cyfnodol

Cyfansoddion 

Metelau

Anfetelau

Adweithiau asidau

Cynhyrchu tanwydd a phlastigau a’r defnydd 
ohonynt

Y Ddaear newidiol

Topigau Astudiaethau Busnes

Cyllid

• Ffynonellau cyllid
• Costau
• Refeniw
• Elw/colled
• Llif arian
• Perfformiad ariannol 
• Adennill costau

Dylanwadau ar fusnes

Gweithrediadau busnes 

Marchnata

Adnoddau dynol

Gweithgaredd busnes 

Mae rhai topigau’n cael eu 
rhannu yn feysydd llai

Pwnc:

Lluniwch  
‘eich rhestr dopigau’ 

eich hun ar gyfer  
un pwnc. 

Adran 04:  
Mae blaenoriaethu yn gam pwysig wrth reoli amser ac adolygu. Mae’n cynnwys penderfynu beth sydd angen ei adolygu, 

ac ym mha feysydd y mae angen mwy o adolygu, sef eich blaenoriaethau.

Os… Yna…

Hoffwn edrych ar fy ffôn er mwyn osgoi gwaith
Byddaf yn parhau efo fy ngwaith am 30 munud arall ac yna 
edrych ar fy ffôn.



Technegau Adolygu  Adran 07: 07
1)  Cofeiriau  

Mae’r system hon yn defnyddio patrwm o 

lythrennau, syniadau neu gysylltiadau sy’n ein 

helpu i gofio rhywbeth. 

2) Defnyddio lliwiau yn 
      eich nodiadau 

 4) Llunio mapiau meddwl  

06Adran 06: 

Erbyn hyn, rydych chi’n gwybod faint o amser adolygu sydd gennych a beth yw’r blaenoriaethau, felly 

mae’n bryd creu amserlen adolygu. Bydd hyn yn cynnwys cynllunio pryd y byddwch yn adolygu 

topigau penodol a neilltuo cyfnod priodol o amser i bob topig yn dibynnu ar ei flaenoriaeth.

Wrth greu amserlen adolygu gofalwch: 

Enghraifft:

• Ei bod hi’n realistig.

• Peidio â gorlwytho’r diwrnod.

•  Darganfod pryd yw’r amser astudio gorau i chi - er enghraifft, mae rhai pobl yn gallu canolbwyntio’n well yn 

 y bore. Defnyddiwch yr amserau hyn i astudio’r topigau sy’n gofyn am yr ymdrech a’r egni mwyaf.

• Peidio â gadael y pynciau anoddaf neu galetaf tan ddiwedd y dydd. Yn lle hynny, ceisiwch gwblhau’r  

   rhain yn gynnar.

• Peidio â threulio diwrnod cyfan yn astudio un pwnc.

• Cynllunio eich egwyliau hefyd. Yn ddelfrydol cymerwch egwyl bob awr, yn hytrach na phob 10 munud. Fodd   

   bynnag, mae angen i chi ddarganfod beth sy’n gyffyrddus i chi; gall egwyl 10 munud bob hanner awr fod yn  

   fwy addas i chi, ond cofiwch na fydd yr egwyl yn cyfrannu at eich amser adolygu.

8.30 AM 9.40 AM 10.50 AM 11.00AM

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener

1.00 PM 2.10 PM 3.20 PM 4.30.PM

Dydd Llun

Dydd Mawrth

Dydd Mercher

Dydd Iau

Dydd Gwener
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Wrth adolygu, mae’n bwysig CRYNHOI beth sydd angen ei ddysgu a gallwch wneud hynny mewn sawl ffordd. 

Mae pobl wahanol yn adolygu mewn ffyrdd gwahanol - mae’n bosib na fydd yr hyn sy’n gweithio i chi yn  

gweithio i ffrind neu gyd-ddisgybl. Dyma rai technegau gwahanol y gallech eu defnyddio i’ch helpu i  

grynhoi eich gwaith a’i adolygu.  

 3) Gwneud cardiau fflachio

Defnyddiwch 
liwiauRhannwch e

Ewch yn  
ddyfnach

Does neb  
yn berffaith

Peidiwch â 
ffafrio un ochr 

Yr Ochr 

Greadigol

Bydd hyn yn eich helpu i gael golwg ffres arno
Yr Ochr  

Ddadansoddol

Defnyddiwch liwiau i 
grwpio’ch syniadau a’ch 

meddyliau

Rhowch rwydd hynt i’ch syniadau
Nid perffeithrwydd yw’r nod

Tacluswch wedyn

Ar ôl gorffen, rhannwch y 
map â’ch gr ŵ p astudio

Gallai pob cylch ar fap meddwl fod 

yn fap meddwl ei hun

Defnyddiwch 
ddwy ochr eich 

ymennydd

Dyw eich ymennydd 
ddim wedi’i gyfyngu  

i un tudalen

Does dim angen 
cyfyngu eich mapiau 

meddwl chwaith

Torrwch yn 
rhydd o 

ffiniau’r papur

Sut mae creu Map Meddwl

A D O LYG U
A — Amrywio’r pynciau/technegau
D — Dechrau’n gynnar
O — Osgoi pethau sy’n tynnu’ch sylw
L  — cofiwch Lunio amserlen
Y — Ymarfer corff a bwyta’n iach
G — Gorffwys a gwobrau 
U  — Un dydd ar y tro

Creu Amserlen Adolygu 
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8)   Llunio diagramau 

neu wneud poster 

9)   Defnyddio grid crynodeb 

10) Defnyddio gwefannau      
        neu apiau i adolygu 

5)  Recordio eich nodiadau  

6)  Rhoi cynnig ar hen   
       bapurau arholiad

7) Trafod y pwnc 
      gyda phobl eraill neu geisio  

     dysgu rhywun arall am y pwnc

Enw Pwnc

Geirfa 
Allweddol

Rhywbeth 
Defnyddiol

Tabl

Manteision ac 
Anfanteision

Dyfyniadau

Delwedd
Cwestiynau Allweddol:
•
•
•

Gwefannau 

NODIADAU

Apiau

Geiriau ar bwnc 

Geiriau Gorchymyn - Am beth  
mae’r Arholwyr yn chwilio? Adran 08: 

Mae angen i chi sicrhau eich bod yn gwybod beth mae’r cwestiynau arholiad yn gofyn i chi wneud. Mae arholwyr 

yn defnyddio geiriau ‘gorchymyn’ mewn cwestiynau arholiad sy’n dweud wrthych sut mae ateb y cwestiwn  

ac yn profi eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth. Bydd deall y geiriau gorchymyn hyn yn eich helpu i ddeall  

eich cwestiynau arholiad. 

Edrychwch ar y datganiadau hyn a meddyliwch am gwestiwn a berf orchmynnol y gellid eu 

defnyddio i greu’r adroddiadau hyn am afalau: 

Dadansoddwch =
Rhannu’r wybodaeth yn gydrannau ac adnabod eu nodweddion. Trafod manteision ac 
anfanteision y topig neu’r ddadl a gwneud sylwadau rhesymedig.

Aseswch =
Rhoi barn resymedig ar safon neu ansawdd sefyllfa neu sgiliau ar sail y ffeithiau 
perthnasol.

Diffiniwch = Nodi ystyr.

Trafodwch =
Cyflwyno’r pwyntiau allweddol. Ymchwilio drwy gytundeb, rhowch resymau o blaid ac  
yn erbyn.

Gwerthuswch =
Ffurfio barn ansoddol gan gymryd gwahanol ffactorau i ystyriaeth a defnyddio’r 
wybodaeth/profiad/tystiolaeth sydd ar gael. Yn nodweddiadol, mae angen  
dod i gasgliad. 

Eglurwch  =
Disgrifio pwrpasau neu resymau, gwneud cynllun, dehongli a chyfiawnhau mewn 
manylder.

Amlinellwch  =
Disgrifio’r prif nodweddion. Hepgor mân wybodaeth, canolbwyntio ar y strwythur a’r 
berthynas.

Dywedwch = Mynegi yn glir.

Cyfiawnhewch = Cefnogi achos â thystiolaeth.

Nodwch = Adnabod, rhestru neu nodweddu mewn ffordd arall.

Mae afal yn ffrwyth crwn, bwytadwy sy’n 

tyfu ar goed o deulu’r rhosyn. Mae wedi’i 

nodweddu gan groen tenau gwyrdd neu 

goch a chnawd crensiog.

Carbohydrad yw tua 10% o’r afal ac mae 

amrywiaeth o fitaminau a mwynau yn 

ffurfio 4% ohono.  Mae gweddill yr afal, 

mwy nag 80% ohono, yn dd ŵ r. Mae afal 

bwyta canolig ei faint yn cynnwys tua 40  

o galorïau.

Mae bwyta afalau yn cynnig nifer o fanteision o ran ein hiechyd a’r 

amgylchedd. Er enghraifft, mae afalau yn llawn gwrthocsidyddion 

pwysig a ffibr dietegol. Gall y gwrthocsidyddion mewn afalau helpu 

i leihau risg datblygu canser, gorbwysedd, diabetes a chlefyd  

y galon. Ar ben hynny, mae afalau’n cynnwys llawer o ffibr sy’n  

gallu gwneud i chi deimlo’n llawn am gyfnod hwy heb orfod bwyta 

llawer o galorïau. Hefyd, mae plannu coed ffrwythau yn fanteisiol  

i’r amgylchedd, gan eu bod yn gallu tyfu’n dda mewn ardaloedd 

trefol. Fodd bynnag, gall bwyta afalau arwain at ganlyniadau 

negyddol hefyd. Er enghraifft, os ydych yn anghyfarwydd â bwyta 

ffibr, gall dechrau bwyta afalau bob dydd achosi gwynt anghysurus 

a chwyddo’r bola. Ar ben hynny, mae gan rai pobl alergedd i afalau 

a ffrwythau cysylltiedig. Mae’n werth nodi hefyd bod ymchwil 

Gweithgor yr Amgylchedd yn dangos bod afalau yn perthyn i’r 

categori cynnyrch ‘brwnt’, sy’n golygu eu bod yn debyg o fod 

wedi’u halogi gan blaladdwyr. Ystyr hyn yw y gallai afalau organig 

fod yn ddewis gwell, er bod cynnyrch organig yn gallu bod yn 

ddrutach na bwyd sy’n cael ei dyfu trwy ddulliau confensiynol.

 1.

 2.
 3.
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Meddwl yn Feirniadol 
- Cwestiynu Popeth! 09Ardan 09: 

Pa air allech chi ei ddefnyddio i gwblhau’r brawddegau hyn? 

“Bydd y ffilm yn cael ei sgrinio nesaf ymhen dwy awr. ____________, byddwn ni’n mynd i gael tamaid o fwyd”

“Rwy’n dwlu ar deisennau. _________, dydw i ddim yn hoff o deisen foron”

“Roedd Sam yn glanhau’i hystafell. ___________, roedd ei chwaer yn chwarae y tu allan”.

Gwrthgyferbynnu:
Ar y llaw arall…

… er …

Er gwaethaf hyn…

I’r gwrthwyneb…

Yn hytrach na…

O ran…

…gan weld bod…

…tra…

Fodd bynnag…

Enghreifftiau:
Er enghraifft…

Fel…

…fel y gwelir

…fel y dangosir

Ystyriwch achos…

Gellir profi hyn drwy…

Rhestru Pwyntiau:
Yn gyntaf, yn ail, yn olaf…

Yn y lle cyntaf…

I ddechrau…

Ar ben hynny…

Yn ychwanegol…

Yn bwysicach…

Newid y topig:
Gan droi at…

O ran…

Gyda golwg ar…

Ynglyn â…

O ran mater…

Gan symud ymlaen i…

Nawr, gadewch i ni  

 ystyried…

Mewn cyferbyniad…

Ychwanegu:
…a/ac…

…ynghyd â…

…yn ogystal â…

Ar ben hynny…

Un arall…

Nid yn unig… ond hefyd…

Achos ac effaith:
…felly…

O ganlyniad i …

…oherwydd…

Ystyr hyn yw bod…

Gan fod…

…o ganlyniad i…

…gan hynny…

…achosodd…

Achoswyd hyn…

Pwysleisio: 
Gan mwyaf… 

Yn bennaf…

Fel arfer…

Yn anffodus…

Gan amlaf…

Aileirio…

Mewn geiriau eraill…

Hynny yw…

Yn syml…

Mewn geiriau symlach…

Consesiwn:
Er…

Mae’n wir fod…

Serch bod…

Er gwaethaf hynny…

Fodd bynnag…

Eto…

Serch hynny…

Crynhoi:
I gloi…

I grynhoi…

Yn gyffredinol…

Ar y cyfan…

Yn fyr…

Yn gryno…

I ddiweddu…

I derfynu felly…

Gan mwyaf…

Yn bennaf…

Fel arfer…

Yn anffodus…

Gan amlaf…

Aralleirio…

Mewn geiriau eraill…

Hynny yw…

Mewn geiriau symlach…

Mewn byd sy’n llawn ‘newyddion ffug’, mae’n bwysig meddwl yn fyfyriol ac yn annibynnol a pheidio â neidio i 

gasgliadau a chymryd pethau’n ganiataol. Fel arfer, bydd meddylwyr beirniadol da yn gallu herio safbwyntiau eraill 

am eu bod nhw’n gallu dadansoddi’r dystiolaeth yn hytrach na derbyn yn syml yr wybodaeth a ddarparwyd. Bydd 

gallu cymhwyso sgiliau meddwl yn feirniadol mewn arholiadau neu draethodau yn eich helpu i ddod i gasgliadau 

effeithiol, nodi datrysiadau, a gwerthuso cynnwys yn llawn.

Beth ?

Pwy ?

Ble ?

Pryd ?

Pam ?

Sut ?

… yw’r brif neges?
…  mae’r wybodaeth yn ei drafod? Ai ffaith 

 neu farn sydd yma?  
… yw’r cryfderau/gwendidau? 
… sy’n ddewis arall / ateb i’r ddadl? 
… yw’r senario gorau/gwaethaf? 
… yw’r wybodaeth bwysicaf/leiaf pwysig?  
… allwn ni wneud yn wahanol?
… sydd wedi’i hepgor?

… sy’n elwa yn sgîl hyn?
… sy’n gwneud penderfyniadau am hyn?
… mae’r mater yn effeithio arnyn nhw? 
… ysgrifennodd hyn? A oes unrhyw ogwydd?
… yw’r arbenigwyr ar y mater hwn? 

… gellir cael rhagor o wybodaeth? 
… gellir cael yr adroddiad mwyaf dibynadwy 
      ar y mater hwn? 
… cafodd hyn ei ysgrifennu?
… mae hyn yn broblem?
… mae yna gysyniadau/sefyllfaoedd tebyg?
… bydd y syniad hwn yn mynd?

… digwyddodd hyn?
… dylem ni weithredu?
… bydd hyn yn ddibwys bellach?
… caiff y mater ei ddatrys? 
… bu hyn yn chwarae rhan mewn cymdeithas/hanes?
… mae hyn yn dderbyniol/annerbyniol?

… mae hyn yn broblem? 
… mae’r mater wedi cyrraedd y cam hwn? 
… mae hyn yn bwysig/berthnasol i mi? 
… mae angen i pobl wybod am hyn?
… mae’r sefyllfa fel y mae? 
… mai hwn yw’r datrysiad gorau? 
… cafodd hwn ei ysgrifennu/ddweud fel hyn?

… gallaf i newid y dewis hwn? 
… mae hyn yn debyg/yn wahanol i ______?
… rydym ni’n gwybod y gwir? 
… gallwn ni weithredu/ddatrys hyn? 
… mae hyn yn llesol neu’n niweidiol i mi/i eraill?

Gwella eich Arddull  
Ysgrifennu - Cysyllteiriau 

Geiriau neu gymalau sy’n dod â’ch syniadau at ei gilydd ac yn eich helpu i ysgrifennu’n glir yw cysyllteiriau. Wrth 

ysgrifennu traethodau, bydd angen i chi ddefnyddio amryw o gysyllteiriau i gysylltu, datblygu ac egluro eich  

pwyntiau. Dyma rai cymalau defnyddiol i wella ansawdd eich traethodau a’ch atebion mewn arholiadau. 

A )  Ar ôl hynny          B )  I grynhoi        C ) Yn y cyfamser         Ch )  Fodd bynnag
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Ymdopi â Straen a Gorbryder  
- Bod yn gadarnhaol a  
pheidio â chynhyrfu

1 )  Byddwch yn bositif – peidiwch â gosod nodau 

hurt na dileu pob mwynhad o’ch bywyd.

2 )  Peidiwch â gorweithio  – ni fydd astudio tan 

yn hwyr na gwibgofio yn llesol.

3 )  Peidiwch â cholli persbectif – mae gennych 

ddigonedd o sgiliau eraill a nodweddion 

cadarnhaol na ellir rhoi prawf arnyn nhw. Bydd 

cyfle fel arfer i ailsefyll ac ni fydd llwyddiant yn  

yr arholiadau yn eich diffinio. 

4 )  Byddwch yn drefnus – rhannwch yr adolygu 

yn ddarnau bach. Fel y dywedodd Benjamin 

Franklin, “drwy fethu â pharatoi, rydych chi’n 

paratoi i fethu”. Gwnewch eich gorau, dyna’r  

cwbl sy’n cyfrif.

5 )  Datblygwch arferion da – h.y. adolygu am  

30 munud bob dydd o ddechrau’r tymor neu  

lunio map meddwl bob tro y byddwch yn  

cwblhau topig.

6 )  Anghofiwch am yr arholiad a pheidiwch â 
siarad amdano  – unwaith y bydd eich arholiad 

ar ben does dim mwy y gallwch wneud ac ni fydd 

poeni amdano yn newid eich marc. Peidiwch  

â siarad â’ch cyd-fyfyrwyr yn dilyn arholiad - dydy 

clywed atebion pobl eraill i’r cwestiynau, neu’r 

hyn roedd pobl eraill yn ei weld yn hawdd neu’n 

anodd byth yn ddefnyddiol.

7 )  Gofynnwch am gymorth – gall athrawon, 

ffrindiau a theulu eich helpu.  Cofiwch Hugh 

Jackman, mae arholiadau’n dychryn pawb, 

peidiwch fyth â bod ofn gofyn am help/cyngor.

8 )  Mynychwch sesiynau adolygu

Mae arholiadau yn rhan o fywyd ac mae’n rhaid i ni i gyd eu sefyll p’un a ydym ni’n eu hoffi neu 

beidio. Gall gweithio tuag at arholiadau wneud i ni deimlo o dan bwysau mawr, felly dyma rai 

cynghorion i’ch helpu i ddelio â’r teimladau o straen sy’n gysylltiedig ag arholiadau.  
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