1. Beth ellir ei ddysgu o ffynonellau A a B am…? (4)

Mae Ffynhonnell A yn dweud wrthym… (cynnwys 2-3 pwynt)
Mae Ffynhonnell B yn dweud wrthym… (cynnwys 2-3 pwynt)
Cofiwch gynnwys casgliad byr.
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2. I ba raddau mae’r ffynhonnell hon yn rhoi esboniad cywir o...? (6)
Tynnwch sylw at neu danlinellwch wybodaeth allweddol yn y ffynhonnell fel eich bod yn glir
ar y cynnwys.
Profwch gywirdeb y ffynhonnell gan ddefnyddio'ch gwybodaeth hanesyddol eich hun - beth
sy'n wir?
Ystyriwch briodoli i nodi cryfderau a chyfyngiadau'r (gwendidau) ffynhonnell:
• Pwy a'i ysgrifennodd?
• Pryd wnaethon nhw ei ysgrifennu?
• Pam cafodd ei ysgrifennu?
• Beth oedd ei bwrpas / cynulleidfa?
Sut mae hyn yn effeithio ar ddibynadwyedd a chywirdeb y wybodaeth? A yw'n gadael
unrhyw beth allan? A yw'n nodweddiadol o brofiadau pawb?
Dewch i farn resymegol ar gywirdeb y ffynhonnell, gan gysylltu â'r cwestiwn.
3. Pam oedd… .. arwyddocaol yn ystod …….? (12)
• Defnyddiwch eich gwybodaeth i roi'r mater allweddol yn ei gyd-destun
• Gwneud 4 pwynt a defnyddio gwybodaeth hanesyddol benodol i gefnogi hyn
• Rhowch fanylion penodol i gefnogi’r ddadl
• Dewch i farn sydd wedi’w gefnogi’n dda.
4. Esboniwch y cysylltiadau rhwng unrhyw DRI o'r canlynol (12)
• Dewiswch dri ffactor sy'n dangos cysylltiadau clir yn eich barn chi.
• Defnyddiwch bennawd y pwnc mewn print trwm i'ch helpu chi i nodi cysylltiadau.
• Defnyddiwch eich gwybodaeth eich hun i esbonio'r tri ffactor, gan wneud cysylltiadau
rhyngddynt.
• Ceisiwch gynnwys nifer o bwyntiau i ddangos sut maen nhw'n gysylltiedig a’i gilydd
• Gorffen gyda brawddeg olaf i ddangos cysylltiadau perthnasol.
5. I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r dehongliadau hyn am ...? (16)
• Rhowch amlinelliad byr o’r dehongliad- ei roi yn eich geiriau eich hun beth mae’r awdur yn
awgrymu.
• Trafodwch y cynnwys - defnyddiwch eich gwybodaeth i ehangu ar yr hyn sy'n wir / gywir
a'i gefnogi gyda'ch gwybodaeth eich hun.
• Ystyriwch yr awdur - a yw hyn yn effeithio ar ddibynadwyedd a chywirdeb y wybodaeth?
Pam y cafodd ei gynhyrchu? Cynulleidfa? Sut mae hyn yn effeithio ar ddilysrwydd y
dehongliad?
• Pam y gallai dehongliadau ar y mater hwn fod yn wahanol? Soniwch am farn arall.
• Rhowch farn resymegol sy'n dangos sut a pham y gall dehongliadau ar y mater hwn fod yn
wahanol.

