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Tasg 1 

Cyn i chi gychwyn ar eich astudiaethau parhaus, rydyn ni am i chi dreulio ychydig eiliadau i fyfyrio ar eich 

rhesymau dros ddewis ble i astudio ym mlwyddyn 12. Meddyliwch am yr hyn rydych chi'n gobeithio'i 

gyflawni yn y ddwy flynedd nesaf, yr hyn rydych chi'n edrych ymlaen ato a’r wybodaeth / sgiliau rydych 

chi'n gobeithio eu datblygu. Nawr ceisiwch ateb y cwestiynau isod. 

1. Pam rydych wedi dewis i barhau â’ch astudiaethau ym mlwyddyn 12?

Tiwtorial 1: Paratoi ar gyfer Blwyddyn 
12 

Dewisais fy astudiaethau blwyddyn 12 achos... 
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2. Pa bynciau rydych wedi penderfynu eu hastudio a pham?

3. Oes unrhyw bryderon gennych am ddechrau ym mlwyddn 12? Os felly, beth ydyn nhw?

4. Pa weithgareddau allgyrsiol rydych yn gobeithio eu gwneud yn ystod eich amser ym mlwyddyn 12?

5. Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni?
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Tasg 2: Gwneud y Dewisiadau Iawn 

Mae dewis y pynciau a'r cyrsiau cywir yn allweddol i fod yn llwyddiannus yn eich astudiaethau 

parhaus. Gall hyn deimlo'n anodd, ond os cymerwch eich amser, gofyn llawer o gwestiynau a bod 

gennych ddull trefnus, fe welwch y cyfuniad o bynciau a chyrsiau sy'n iawn i chi. Isod mae rhai 

awgrymiadau allweddol ar gyfer dewis y cwrs cywir a'r opsiynau pwnc. Darllenwch bob un ohonynt ac 

yna atebwch y cwestiynau ar dudalen 3. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

Awgrym 1 
Siaradwch â'ch 
athrawon pwnc i 
drafod eich cryfderau 
a'ch gwendidau ac a 
yw'r rhain yn gwneud 
y pynciau o'ch dewis 
yn addas iawn i chi. 

Awgrym 2 
Trafodwch eich 
dewisiadau opsiynau 
gyda'ch Pennaeth 
Blwyddyn neu 
Gynghorydd Gyrfa 
i wirio eu bod yn addas ar 
gyfer unrhyw gynlluniau 
gyrfa a allai fod gennych 
eisoes. 

Awgrym 3 
Dewiswch bynciau rydych 
chi'n eu mwynhau. 
Byddwch yn mynychu 
cannoedd o oriau o wersi yn 
ogystal â threulio cymaint o 
amser yn cwblhau gwaith 
cartref ac yn adolygu. Mae'n 
hanfodol eich bod chi'n 
mwynhau'r profiad. 

Awgrym 4 
Ymchwiliwch i gynnwys y 
cwrs ar gyfer pob un o'r 
pynciau rydych chi wedi'u 
dewis, felly does dim 
syrpréis ac rydych chi'n 
gwybod beth i'w 
ddisgwyl. 

Awgrym 5 
Gwnewch yn siŵr eich bod 
chi'n deall sut mae pob un 
o'ch cyrsiau'n cael eu 
hasesu. Os ydych chi'n 
rhywun sy'n well / gwneud 
yn well mewn gwaith cwrs 
yn hytrach nag arholiadau, 
gallai hyn ddylanwadu ar 
eich dewisiadau. 

Awgrym 6 
Gwnewch eich ymchwil ar 
gyrsiau/gyrfaoedd posibl 
trwy ddefnyddio 
gwefannau fel ucas.com 
er mwyn deall gofynion y 
pwnc a’r graddau sydd eu 
hangen.  

Awgrym 7 
Gwnewch brawf proffil 
personoliaeth fel UCAS 
Buzz Quiz neu’r SPARTAN 
test i’ch helpu i archwilio 
llwybrau gyrfa posibl a allai 
fod yn addas i chi. 

Awgrym 8 
Edrychwch ar rai o'r 
canllawiau ar-lein rhagorol 
sydd wedi'u cynhyrchu i 
gynorthwyo myfyrwyr i 
wneud dewisiadau 
opsiynau gan sefydliadau 
fel Russell Group. 

Awgrym 9 
Gall dewis cyfuniad o 
bynciau sydd â 
chydbwysedd o waith 
cwrs ac asesu ar sail 
arholiad fod yn ffordd 
ddefnyddiol o helpu 
myfyrwyr i reoli'r llwyth 
gwaith cynyddol. 

https://www.ucas.com/
https://www.ucas.com/careers/buzz-quiz
https://www.ucas.com/careers/buzz-quiz
https://sacu-student.com/?page_id=2850
https://sacu-student.com/?page_id=2850
https://russellgroup.ac.uk/policy/publications/informed-choices/
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1. Pa un o’r awgrymiadau hyn sydd fwyaf defnyddiol i chi a pham?

2. Mae’r awgrymiadau’n rhoi camau gweithredu gall myfyrwyr eu cymryd er mwyn gwneud y

dewisiadau iawn. 

(a) Pa rai rydych wedi gweithredu arnynt yn barod?

(b) Esboniwch sut mae’r rhain wedi helpu i wneud eich dewisiadau.

3. Dewiswch o leiaf un o'r pwyntiau gweithredu, nad ydych chi wedi ymgymryd â nhw o'r blaen

a'u cyflawni yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf. Cofnodwch isod yr hyn rydych chi'n ei 

ddarganfod, p'un a ydych chi'n teimlo ei fod wedi bod yn ymarfer defnyddiol ac a oes angen i 

chi ystyried unrhyw newidiadau i'r opsiwn. 
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Tasg 3 

Nid yw gwneud y naid o flwyddyn 11 i flwyddyn 12 bob amser yn hawdd. Bydd trosglwyddo'n 

llwyddiannus i flwyddyn 12 yn gofyn i chi ddatblygu sgiliau presennol a sgiliau newydd. Rhestrir isod 

nifer o'r rhain y bydd angen i chi weithio arnynt i wneud y naid yn llwyddiannus o TGAU i'r chweched 

dosbarth / coleg. Darllenwch trwy'r rhestr a phenderfynwch pa rai o'r sgiliau hyn y bydd angen i chi 

ganolbwyntio arnynt i gyflawni eich nodau. 

Mae datblygu sgiliau rheoli amser da yn hanfodol ym mlwyddyn 
12 oherwydd bydd yn rhaid i chi reoli'ch llwyth gwaith i fodloni 
llawer o derfynau amser gwahanol. Byddwch yn cael cyfnodau 
astudio / amser rhydd ac mae'n bwysig cynllunio sut i 
ddefnyddio'r rhain yn effeithiol. 

Mae rheolwyr amser da yn datblygu systemau effeithiol ar gyfer 
cadw ar ben eu llwyth gwaith. 

o Yn aml byddant yn defnyddio amserlenni ac yn gallu

cadw atynt.

o Maent yn dda am gadw golwg ar unrhyw derfynau amser

ac yn aml byddant yn recordio gwaith yn systematig gan

ddefnyddio dyddiadur neu Ap.

o Maent hefyd yn deall sut, ble a phryd y maent yn

gweithio'n fwyaf effeithiol.

Rheoli Amser 

Mae ysgrifennu nodiadau effeithiol yn sgil bwysig arall y bydd 

angen i chi ei datblygu. Gall ysgrifennu nodiadau eich helpu i 

gofio gwybodaeth a chynorthwyo'ch dealltwriaeth o'r 

wybodaeth honno. Gall ysgrifennu nodiadau fod mewn 

gwahanol fformatau ac mae'n bwysig eich bod chi'n darganfod 

beth sy'n gweithio orau i chi. Bydd torri gwybodaeth yn 

ddarnau llai yn ddefnyddiol i rai myfyrwyr pan ddônt i wneud 

nodiadau a'u hadolygu, tra bydd eraill yn gweld mapiau 

meddwl a chardiau fflach yn fwy defnyddiol. 

Ysgrifennu nodiadau 
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Dysgu Annibynnol  

Gwahaniaeth mawr rhwng blwyddyn 12 a TGAU yw faint o astudiaeth 

annibynnol y mae angen ei chwblhau i fod yn llwyddiannus. 

Argymhellir bod myfyrwyr yn treulio o leiaf 5-6 awr yr wythnos yn 

astudio yn annibynnol ar gyfer pob cwrs y maent yn ei ddilyn. Bydd 

peth o'r gwaith hwn yn cynnwys gwaith cartref ond rhaid i fyfyrwyr 

hefyd sicrhau eu bod yn cwblhau eu gwaith annibynnol eu hunain i 

fod yn llwyddiannus. Gallai hyn fod: 

o paratoi ar gyfer gwersi yn y dyfodol trwy ddarganfod pa 

bynciau fydd yn cael sylw ac yna darllen ymlaen llaw, 

o cydgrynhoi deunydd a drafodwyd mewn gwersi blaenorol i 

sicrhau dealltwriaeth ac i alluogi trosglwyddiad esmwyth i 

rannau nesaf y cwrs, 

o gwneud nodiadau adolygu, 

o ymarfer cwestiynau arholiad, 

o ymgymryd â darllen ehangach i ddyfnhau'ch dealltwriaeth o'r 

pwnc. 

Mae bod yn drefnus yn hanfodol os ydych chi'n mynd i reoli'ch 
astudiaethau academaidd ochr yn ochr â gweithgareddau allgyrsiol, 
gwaith rhan amser, hobïau ac ymrwymiadau eraill. Byddwch yn ymdrin 
â llawer iawn o waith bob wythnos yn eich holl bynciau, felly mae'n 
hanfodol bod gennych systemau ar waith i'ch helpu i drefnu eich dysgu. 
 
Gall y systemau hyn gynnwys: 
 

o cael ffolder gweithio o ddydd i ddydd ar gyfer gwaith dosbarth a 

gwaith cartref diweddar gyda rhanwyr wedi'u labelu ar gyfer 

gwahanol athrawon a phynciau, 

o trefnu gweddill y gwaith ar gyfer pob pwnc mewn ffolderau 

wedi'u labelu'n glir, 

o sicrhau bod pob ffolder wedi'i rannu'n bynciau ac yn cynnwys 

allbrint o'r maes llafur, cwestiynau papur blaenorol a 

chynlluniau marcio, 

o cynllunio pa bynciau rydych chi'n bwriadu gweithio arnyn nhw 

yn ystod cyfnodau astudio ymlaen llaw i sicrhau eich bod chi'n 

gwneud y gorau o'r amser hwn ac nad ydych chi'n ei wastraffu. 

Cofiwch fod defnyddio cyfnodau astudio yn effeithiol yn rhoi 

mwy o amser hamdden ac ymlacio i chi pan ewch adref. 

Bod yn Drefnus 
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Pa dair sgil sydd angen i chi ganolbwyntio arnynt fwyaf a pham? 

Mae ysgrifennu traethodau yn sgil hanfodol sydd ei hangen 

mewn sawl cwrs blwyddyn 12. Bydd datblygu eich 

galluoedd ysgrifennu traethodau yn fuddiol nid yn unig ar 

gyfer astudiaethau cyfredol ond hefyd ar gyfer y brifysgol a 

thu hwnt. Mae traethodau effeithiol wedi'u cynllunio'n dda 

a bydd ganddynt: 

o gyflwyniad clir sy’n rhoi crynodeb o gynnwys y

traethawd a’r hyn gellir ei ddysgu o’r hyn a ddaw,

o prif gorff eich traethawd, sy’n esbonio ac yn

datblygu dadleuon, gan ddarparu dadansoddiad

manwl i gefnogi pob pwynt yn fanwl gywir ac yn

briodol,

o casgliad sydd wedi ei atodi’n dda sy’n crynhoi ac yn

arfarnu’r dadleuon a ddisgrifiwyd trwy gydol corff y

traethawd.

Ysgrifennu Traethodau 
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