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Mae cymwysterau Sgiliau Allweddol a Sgiliau Sylfaenol wedi bod yn 
ganolog i’n hagenda sgiliau yng Nghymru o safbwynt cyrraedd y nod 
polisi sy’n ymwneud â sicrhau bod pawb yn meistroli’r sgiliau sydd eu 
hangen mewn addysg, gwaith a bywyd yn gyffredinol.

Bydd cyflwyno Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) ym mis Medi 2010 
yn sicrhau bod y nod polisi hwn yn fwy clir a chyson. Am y tro 
cyntaf yng Nghymru, mae’r safonau newydd a’r cymwysterau sy’n 
gysylltiedig â nhw’n darparu un ysgol o ddilyniant o Lefel Mynediad 1 
i Lefel 4 mewn perthynas â Chyfathrebu, Cymhwyso Rhif a 
Thechnoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh).

Mae’r safonau newydd wedi’u datblygu trwy gyfuno a defnyddio 
arfer gorau sy’n perthyn i’r safonau ar gyfer Llythrennedd Oedolion, 
Rhifedd Oedolion a TGCh Oedolion a’r safonau ar gyfer Cyfathrebu, 
Cymhwyso Rhif a TGCh, sy’n Sgiliau Allweddol.

Mae SHC yn berthnasol i bob rhaglen, pob oed, pob gallu a phob 
cyd-destun. Mae’n ofynnol eu cael er mwyn llwyddo ym mhob 
agwedd ar addysg, hyfforddiant, gwaith a bywyd yn gyffredinol. 
Maen nhw’n briodol felly ar gyfer amrywiaeth o ymgeiswyr ar bob 
lefel, o fyfyrwyr a staff iau i reolwyr canol ac uwch-reolwyr. Maen 
nhw’n hybu effeithiolrwydd gwaith dysgu a pherfformiad mewn 
addysg ac yn y gwaith, trwy annog yr unigolyn i:

•  ystyried ei fwriadau a’i ddibenion

•  cynllunio ffordd o weithredu

•  gweithredu’r cynllun

•  myfyrio ynghylch ei gynnydd o safbwynt cwblhau’r cynllun

•  adolygu’r cynllun er mwyn ei addasu i amgylchiadau sy’n newid  
 neu oresgyn problemau 

•  llunio cynllun newydd pan fo’r un gwreiddiol wedi’i gyflawni. 

Y broses sy’n sail i holl gymwysterau SHC felly yw: 

Cynllunio          Gwneud              Myfyrio              Adolygu

Cyflwyniad 
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Diben y cyhoeddiad hwn  

Mae’r cyhoeddiad hwn yn ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer pawb 
sy’n gyfrifol am addysgu ac asesu cymwysterau SHC ym mhob math 
o ganolfannau. Dylai copïau o’r cyhoeddiad fod ar gael yn hawdd i 
bob aelod o staff. 

Ar gyfer athrawon a hyfforddwyr mae’n cynnwys arweiniad 
ar sut dylai ymgeiswyr baratoi tystiolaeth ar gyfer asesiad yng 
nghymwysterau SHC ar bob lefel. Ar gyfer cyrff dyfarnu mae’n 
darparu gwybodaeth am y gofynion o ran asesu, gan gynnwys 
gwaith datblygu deunydd asesu penodol ar lefel Mynediad. Ar gyfer 
aseswyr mae’n darparu gwybodaeth am ofynion y dystiolaeth, gan 
gynnwys tystiolaeth ar ffurf portffolio ar gyfer Lefelau 1 i 4.

Dylai ymgeiswyr gael eu copi eu hunain o’r cyhoeddiad hwn (neu 
adrannau perthnasol ohono), a dylen nhw gael cymorth ar ffurf 
arweiniad gan berson priodol i sicrhau eu bod yn deall yr hyn sy’n 
ofynnol. 

Darllen y cyhoeddiad hwn

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi’i rannu’n dair rhan (un ar gyfer pob maes 
sgiliau). Fe’ch cynghorir yn daer i ddarllen yr holl rannau yn eu trefn i 
ddechrau.

Mae pob rhan yn dechrau â throsolwg o ddilyniant yn y sgil perthnasol, 
sy’n crynhoi’r egwyddorion mae dilyniant a gwaith gwahaniaethu o 
fewn y safonau’n seiliedig arnyn nhw. Yna ceir dau ‘Grid dilyniant’ – 
un ar gyfer y dystiolaeth ac un ar gyfer y sgiliau sy’n ofynnol i ennill 
cymwysterau SHC. Caiff rhain eu darparu er mwyn ei gwneud hi’n 
hawdd i ddefnyddwyr y safonau ’weld yn sydyn’ sut mae lefel yr her yn 
cynyddu o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Mae pob un o lefelau’r sgiliau’n 
ymgorffori’r lefelau blaenorol, ac mae’r gridiau hyn felly’n ei gwneud 
hi’n hawdd nodi’r holl sgiliau sy’n ofynnol ar bob lefel.

Yna, ar bob un o lefelau SHC rhwng Lefel Mynediad 1 i Lefel 3, ceir 
adran sy’n dwyn y teitl ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’. Ar y 
tudalennau hyn:

•  mae’r golofn gyntaf (‘Mae’n rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod  
 chi’n medru:’) yn nodi’r dystiolaeth mae’n rhaid i ymgeiswyr ei  
 chynnwys yn eu portffolio asesu ar Lefelau 1 i 4, a’r hyn mae’n  
 rhaid i gyrff dyfarnu ymdrin ag ef yn y gofynion asesu ar lefel  
 Mynediad
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•  mae’r ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’) yn rhoi mwy o fanylion
 am y dystiolaeth sy’n ofynnol yn y portffolio neu’r tasgau asesu. 
 Rhaid i’r holl wybodaeth/deunydd asesu ar bob lefel gynnwys  
 tystiolaeth sy’n bodloni pob un o’r gofynion a restrir

•  mae’r drydedd golofn (‘Er mwyn dangos eich bod chi’n gymwys,  
 mae angen i chi wybod sut i:’) yn rhestru’r sgiliau mae’n rhaid 
 i ymgeiswyr eu cael er mwyn dangos eu bod nhw’n gymwys ar y  
 lefel briodol. Nid rhestrau o sgiliau dylai ymgeiswyr eu cyfyngu  
 eu hunain iddyn nhw yw’r rhain, ac ni ddylid eu hystyried yn  
 rhestrau gwirio at ddibenion asesu. Yn hytrach, maen nhw’n  
 dangos y sgiliau bydd angen i ymgeiswyr fod yn gymwys ynddyn  
 nhw os ydyn nhw am gynhyrchu tystiolaeth i’r safon sy’n ofynnol1 

•  mae’r bedwaredd golofn (‘Arweiniad’) yn darparu esboniadau,  
 cyngor a chymorth i ymgeiswyr ac athrawon/tiwtoriaid/  
 hyfforddwyr. Mae’n bwysig nodi mai cyngor yw’r arweiniad, tra  
 bod y tair colofn gyntaf yn orfodol.

Ar ddiwedd pob rhan ceir rhestr o ‘Ddiffiniadau gorfodol’ sy’n 
cynnwys termau dethol a welir ar y tudalennau blaenorol. Mae’r 
diffiniadau hyn yn rhan annatod o’r safonau a’r adran ymhelaethu. 
Dylid cyfeirio atyn nhw bob amser, a rhaid eu defnyddio wrth 
addysgu a dysgu ac wrth baratoi ac asesu tystiolaeth.

Dilyniant trwy’r lefelau 

Mae’r safonau ar gael ar Lefelau Mynediad 1, 2 a 3 a Lefelau 1, 
2, 3 a 4. Mae’r lefelau hyn yn cyfateb i’r lefelau yn y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol a’r Fframwaith Credydau a 
Chymwysterau. Er enghraifft, o ran lefel yr her sy’n gysylltiedig â hi, 
gellir cysylltu Lefel 2 Cyfathrebu yn fras â graddau TGAU A*–C. Mae 
Lefel 4 yn disgrifio’r sgiliau sy’n berthnasol i sefyllfaoedd technegol a 
phroffesiynol ac astudiaeth ar lefel uwch.

Gellir cynhyrchu tystiolaeth ar gyfer y cymwysterau hyn yng  
nghyd-destun gwaith dysgu ehangach, rhaglen hyfforddi, neu swydd 
yr ymgeisydd, neu’i weithgareddau gartref neu’i weithgareddau 
hamdden. Er hynny, ni ddylid cymryd yn ganiataol bod rhaid i 
ymgeiswyr ennill y sgiliau hyn ar yr un lefel â’u prif raglen ddysgu 
neu hyfforddi. Caiff y sgiliau eu hardystio ar wahân i’w gilydd ac ar 
wahân i gymwysterau eraill, ac mae’n bosibl felly i ymgeiswyr ennill y 
sgiliau unigol ar wahanol lefelau.

1 Gellir lawrlwytho safonau SHC, heb yr adrannau sy’n dwyn y teitlau ‘Gofynion  
 tystiolaeth’ ac ‘Arweiniad’, o wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru trwy droi at  
 www.cymru.gov.uk/addysgasgiliau
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Caiff lefel cymhwyster o ran sgiliau ei phennu gan bedwar ffactor: 

•  pa mor gyfarwydd yw’r ymgeisydd â’r cyd-destun, y dasg neu’r  
 gweithgaredd

•  cymhlethdod y sefyllfa a’r dasg neu’r gweithgaredd

•  graddau’r annibyniaeth a ddangosir gan yr ymgeisydd wrth  
 benderfynu pa sgiliau i’w defnyddio a sut i’w cymhwyso i weddu i  
 wahanol dasgau a gweithgareddau

•  ystod a chymhlethdod y technegau a’r sgiliau mae’r ymgeisydd yn  
 eu defnyddio wrth gwblhau’r dasg neu’r gweithgaredd.

Mae’r pedwar ffactor yn cydberthyn i’w gilydd, ac i ryw raddau 
felly gellir cydbwyso lefel gymharol isel yr her mewn un ffactor trwy 
sicrhau bod lefel yr her mewn ffactor arall yn gymharol uchel. Er 
hynny, caiff y sgiliau eu harddangos trwy berfformiad, a’r ffactor 
allweddol sy’n pennu’r lefel gyffredinol felly yw gallu’r ymgeisydd i 
ddewis, defnyddio a chymhwyso ei sgiliau wrth gyflawni tasg neu 
weithgaredd.

Ar bob lefel, rhaid i’r sgiliau gael eu datblygu dros gyfnod:

•  sy’n adlewyrchu’r cynnydd mae angen i’r ymgeisydd ei wneud i  
 gyrraedd y safon a’r lefel mae’n anelu atyn nhw

•  sy’n caniatáu i asesiad ffurfiannol priodol gael ei gynnal.    

Mae pob un o lefelau’r sgiliau’n ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
adeiladu arnyn nhw. 

Os bydd geiriad safon yn union yr un fath ar wahanol lefelau, mae’n 
bwysig nodi bydd y dilyniant ynghlwm wrth agwedd arall ar y safon. 
Er enghraifft, mae’r gofyniad yn y safonau Cymhwyso Rhif i ’wirio 
bod eich canlyniadau yn gwneud synnwyr’ yn ymddangos ar bob 
lefel, o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Mae’r dilyniant ynghlwm wrth y 
ffaith bydd cymhlethdod a manylder y canlyniadau sydd i’w gwirio’n 
fwy heriol ar bob lefel.

Nid cydnabod galluoedd presennol ymgeiswyr yw’r unig beth mae’r 
safonau’n ei wneud, oherwydd maen nhw hefyd yn ei gwneud hi’n 
ofynnol i’r ymgeiswyr fyfyrio ynghylch eu cynnydd ar y lefel dan sylw 
a’i adolygu. Bydd hynny’n galluogi’r ymgeiswyr i weld sut gallan 
nhw atgyfnerthu eu sgiliau, ac ystyried hefyd sut gallan nhw wella 
eu sgiliau i ymdopi â heriau gwahanol a newydd er mwyn symud 
ymlaen i lefelau uwch.  
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Ar bob un o’r tair lefel Mynediad mae’r cyd-destun yn gyfarwydd 
ac yn hygyrch i’r ymgeisydd. Mae’r sgiliau mae’r sefyllfa neu’r 
broblem yn gofyn amdanyn nhw’n glir ac yn syml. Rhoddir arweiniad 
a chyfarwyddyd gan diwtor, athro/athrawes neu hyfforddwr/wraig.

Mae Lefel 1 yn helpu’r ymgeiswyr i ddatblygu’r technegau sylfaenol 
sy’n sail i gymhwysedd o ran sgiliau, ac mae’n cydnabod eu gallu 
i gymhwyso’r sgiliau hynny wrth ateb dibenion penodol mewn 
sefyllfaoedd arferol. Efallai bydd y cyd-destun yn llai cyfarwydd 
na’r hyn a geir ar lefel Mynediad, ond bydd ar gael yn hawdd i’r 
ymgeisydd. Darperir arweiniad, ond mae’n ofynnol i’r ymgeisydd 
wneud rhai penderfyniadau’n annibynnol.

Mae Lefel 2 yn adeiladu ar Lefel 1 trwy ei gwneud hi’n ofynnol 
i’r ymgeiswyr ymestyn a datblygu eu technegau sylfaenol. Mae’n 
cydnabod eu gallu i gymryd cyfrifoldeb am rai penderfyniadau 
ynghylch sut byddan nhw’n dewis ac yn cymhwyso’r technegau 
hynny i ymdopi â heriau tasgau sy’n syml i raddau helaeth. Gellir 
darparu arweiniad, ond caiff dewisiadau eu gwneud a’u gwerthuso’n 
annibynnol.

Mae Lefel 3 yn nodi newid, oherwydd yn hytrach nag ymdrin 
â thasgau syml bydd yr ymgeiswyr yn gallu ymateb i heriau 
gweithgareddau mwy cymhleth. Rhaid i’r ymgeiswyr ddangos 
gallu mwy amlwg i resymu a chyfrifoldeb personol wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch sut byddan nhw’n mynd i’r afael â 
thasgau ac yn eu trefnu. Rhaid i’r ymgeiswyr wneud dewisiadau a 
phenderfyniadau’n annibynnol, gan gynnwys adnabod pryd mae’n 
briodol gofyn am gyngor. 

Mae Lefel 4 yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r ymgeiswyr weithredu’n 
annibynnol iawn a chymryd cyfrifoldeb am reoli gweithgareddau 
a nodi’r sgiliau sy’n ymwneud â’u cyd-destun. Rhaid i’r ymgeiswyr 
ddangos eu gallu i ddatblygu strategaeth ar gyfer defnyddio sgiliau 
dros gyfnod estynedig, monitro cynnydd a myfyrio’n feirniadol yn ei 
gylch, ac addasu eu strategaeth fel bo angen i gyflawni’r canlyniadau 
gofynnol.
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Asesu ar gyfer ardystio  

Bydd cymwysterau SHC yn cael eu dyfarnu gan gyrff dyfarnu sydd 
wedi’u cymeradwyo ac sydd wedi’u hachredu mewn perthynas â 
SHC. Bydd gwaith ardystio ar Lefelau 1 i 4 yn seiliedig ar bortffolio 
o dystiolaeth, sydd wedi’i gyflwyno gan yr ymgeisydd, sydd wedi’i 
asesu a’i wirio’n fewnol gan y ganolfan, ac sydd wedi’i wirio’n 
allanol gan y corff dyfarnu. Bydd gwaith ardystio ar lefel Mynediad 
yn seiliedig ar asesiad a gynlluniwyd gan gorff dyfarnu, sy’n bodloni’r 
holl ofynion o ran tystiolaeth mewn perthynas â’r cymhwyster dan 
sylw ar y lefel honno. Ni chaniateir defnyddio offerynnau asesu a 
gynlluniwyd ar gyfer cymwysterau eraill ar lefel Mynediad.

Bydd tariff y Gwasanaeth Derbyniadau i Brifysgolion a Cholegau 
(UCAS) ar gyfer derbyn ymgeiswyr i addysg uwch yn cydnabod y 
ffaith bod ymgeisydd wedi ennill SHC. 

Mae manylion llawn am y gofynion ar gyfer ardystio ar gael gan gyrff 
dyfarnu sydd wedi cael eu hachredu mewn perthynas â SHC.   

Wrth lunio portffolio SHC, rhaid sicrhau ei bod hi’n amlwg bod y 
dystiolaeth wedi cael ei hasesu yn erbyn y safonau perthnasol.

Ffurfiau’r dystiolaeth  

Gall y dystiolaeth fod mewn amrywiaeth o ffurfiau, a gynhyrchwyd â 
llaw a/neu’n electronig. Gall gynnwys: 

•  deunydd ysgrifenedig, gan gynnwys gwaith rhif 

•  ffurfiau gweledol megis gwaith celf, ffotograffau, siartiau,   
 diagramau, graffiau, arddangosiadau ar sgrin 

•  cynnyrch ffisegol megis arteffactau a modelau gweithio

•  cofnodion o arsylwadau ynghylch perfformiad yr ymgeisydd (a  
 ystyriwyd ar sail y meini prawf ar gyfer asesu), megis nodiadau’r  
 aseswr i ddilysu clipiau fideo neu arddangosiadau ar sgrin, a  
 datganiadau gan dystion. 

Dylai’r ymgeiswyr gael eu hannog hefyd i gynnwys tystiolaeth o 
ffynonellau eraill ar wahân i’w prif raglen astudio. Er enghraifft, 
bydd llawer o ymgeiswyr yn cael digon o gyfle i ddatblygu sgiliau 
cyfathrebu a TGCh yn eu gwaith rhan-amser, ac nid oes unrhyw 
reswm pam na ddylid cynnwys tystiolaeth o hynny yn y portffolio 
cyhyd â bod modd dilysu’r dystiolaeth.
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Trefniadau o ran mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno’u holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn gellir gwneud addasiadau rhesymol i 
ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, 
mae’n bosibl gellir caniatáu eithrio. 

Gellir caniatáu addasiad rhesymol os nad yw hynny’n tanseilio 
safon y cymhwysedd, yn unol â’r rheoliadau a’r arweiniad a roddwyd 
gan y cyrff dyfarnu. Ni fydd yr addasiad rhesymol yn cael ei ddangos 
ar dystysgrif yr ymgeisydd.

Os na ellir cynnig addasiad rhesymol nad yw’n tanseilio safon y 
cymhwysedd, gellir caniatáu eithrio’r ymgeisydd o un neu fwy o’r 
is-gydrannau a asesir mewn perthynas â’r safon. Os caiff eithriad o’r 
fath ei ganiatáu, dangosir hynny ar y dystysgrif. Y diffiniad o  
‘is-gydran a asesir’ yw gofyniad asesu nad yw’n fwy na’r hyn a nodir 
yn unrhyw un o’r adrannau a geir yn y safonau, a rifwyd ar ffurf 
C1.1.1, RhM3.1.3, ac ati.

Ni all ymgeisydd gael ei eithrio o gydran gyfan mewn cymhwyster 
(er enghraifft C1.1, RhM3.1). Ni ellir caniatáu eithrio mewn 
amgylchiadau sy’n peryglu gofynion sylfaenol y cymhwyster cyfan.

Os yw cymwysterau yn rhan o gymhwyster neu fframwaith 
cyfansawdd/trosfwaol, dylai’r sefydliad sy’n gyfrifol am bennu 
gofynion y cymhwyster neu’r fframwaith cyfansawdd/trosfwaol 
ystyried caniatáu i ymgeisydd ag anableddau penodol gael ei eithrio 
o’r gofyniad i ennill y cymhwyster/cymwysterau cydrannol SHC fel 
bo’n briodol. Ni ddylai ymgeiswyr a gaiff eu heithrio o SHC penodol 
gael tystysgrif sy’n dangos eu bod nhw wedi ennill y sgil dan sylw. 
Yn hytrach dylen nhw gael tystysgrif sy’n dangos eu bod nhw wedi 
llwyddo yn y cymhwyster neu’r fframwaith cyfansawdd/trosfwaol ac 
sy’n cynnwys y manylion priodol.
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Cyfathrebu

Mewn achosion priodol yng nghyd-destun y safonau Cyfathrebu, 
gall y gofynion sy’n nodi dylai’r ymgeiswyr fod yn medru ‘gwrando’, 
‘clywed’, ‘dweud’, ‘siarad’, ‘mynegi’, ‘trafod’, ‘sgwrsio’ neu 
‘gyflwyno’ gael eu bodloni trwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain 
a/neu gymhorthion electronig. Gall y geiriau ‘darllen’ ac ‘ysgrifennu’ 
gynnwys defnyddio braille a/neu ddarllenydd a/neu ysgrifennydd  
a/neu gymhorthion electronig, fel bo’n briodol.

Cymhwyso Rhif 

Mewn achosion priodol yng nghyd-destun y safonau Cymhwyso Rhif, 
gall y gofynion sy’n nodi dylai’r ymgeiswyr fod yn medru ‘cyflwyno’ 
eu gwaith gael eu bodloni trwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain 
a/neu gymhorthion electronig. Gall y geiriau ‘darllen’, ‘adnabod 
(er enghraifft siapiau)’, ‘mesur’, ‘casglu (gwybodaeth)’, ‘arsylwi’, 
‘ysgrifennu’, ‘tynnu llun’ a ‘chofnodi’ gynnwys defnyddio braille  
a/neu ddarllenydd a/neu ysgrifennydd a/neu gymhorthion electronig, 
fel bo’n briodol.  

TGCh

Mewn achosion priodol yng nghyd-destun y safonau TGCh, gall y 
gofynion sy’n nodi dylai’r ymgeiswyr fod yn medru ‘cyflwyno’ eu 
gwaith gael eu bodloni trwy ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain  
a/neu gymhorthion electronig. Gall ‘adnabod’ gynnwys defnyddio 
braille a/neu gymhorthion electronig, fel bo’n briodol. Os bydd yn 
ofynnol i ymgeisydd gadw dogfen gofnodi (er enghraifft log neu 
ddyddiadur), gwneud nodiadau neu ddarparu nodiadau ar gopïau 
drafft, gallai hynny gynnwys defnyddio braille a/neu ysgrifennydd  
a/neu gymhorthion electronig, fel bo’n briodol.
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Cyflwyniad

Nod y safonau Cyfathrebu yw annog ymgeiswyr i ddatblygu 
ac arddangos eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu 
i bwrpasau gwahanol. Yn y bôn, mae’r safonau’n ymwneud â 
datblygu a chydnabod gallu ymgeiswyr i ddewis a chymhwyso 
sgiliau cyfathrebu mewn ffyrdd sy’n briodol i’w cyd-destun penodol 
nhw. Er hynny, gellir defnyddio’r safonau hefyd i helpu unigolion i 
wneud cysylltiadau â chyd-destunau llai cyfarwydd a datblygu eu 
gallu i symud ymlaen i lefelau cymhwysedd uwch. Mae technegau 
Cyfathrebu yn hanfodol, ond mae sgiliau cymhwyso yn hanfodol 
hefyd, megis gwneud penderfyniadau ynghylch perthnasedd ac 
ansawdd gwybodaeth ac ystyried pwrpas a chynulleidfa. Cynlluniwyd 
y safonau er mwyn cydnabod cynnydd ymgeiswyr o ran y technegau 
sy’n gosod y sylfeini a’r sgiliau cymhwyso.

Mae pob un o lefelau’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
adeiladu arnyn nhw.

Os bydd geiriad safon yn union yr un fath ar wahanol lefelau, mae’n 
bwysig nodi bydd y dilyniant ynghlwm wrth agwedd arall ar y safon. 
Er enghraifft, mae’r gofyniad i ‘ofyn i eraill pan rydych yn ansicr 
ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i ddarllen‘ yn ymddangos ar bob lefel, 
o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Mae’r dilyniant ynghlwm wrth y ffaith 
bydd cymhlethdod a manylder y deunydd darllen yn fwy heriol ar bob 
lefel.

Ar y tair lefel Mynediad mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio 
sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu mewn cyd-destunau 
cyfarwydd a hygyrch. Mae’r sgiliau Cyfathrebu mae’r sefyllfa neu’r 
broblem yn gofyn amdanyn nhw’n glir ac yn syml. Rhoddir arweiniad 
a chyfarwyddyd gan athro/athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig.

Ar Lefel 1 mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio sgiliau siarad, 
gwrando, darllen ac ysgrifennu yng nghyd-destun pynciau, 
deunyddiau a thasgau syml. Rhaid iddyn nhw gymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol ar bynciau bob dydd, canfod prif bwyntiau a 
syniadau mewn deunydd darllen, a chynhyrchu testunau ysgrifenedig 
byr wedi eu hysgrifennu mewn iaith syml ac yn cynnwys brawddegau 
cyfansawdd. 

Ar Lefel 2 mae’n ofynnol i ymgeiswyr roi sgwrs/cyflwyniad byr a 
chyfrannu at drafodaethau drwy ddefnyddio geirfa mwy amrywiol a 
helpu symud pethau ymlaen. Dylai ymgeiswyr fedru dewis deunyddiau 
darllen perthnasol o ffynonellau gwahanol a medru defnyddio sgiliau

Cyfathrebu – dilyniant
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darllen mwy datblygedig er mwyn dilyn llinellau rhesymu mewn 
testunau fwy a chrynhoi gwybodaeth i’w defnyddio yn eu  
sgwrs/cyflwyniad byr a/neu eu gwaith ysgrifennu. Rhaid iddyn 
nhw fedru dangos y gallan nhw addasu strwythur ac arddull eu 
hysgrifennu i wahanol fathau o destunau a dangos eu bod nhw’n 
gallu defnyddio brawddegau cymhleth sydd wedi eu sillafu a’u 
hatalnodi’n gywir.  

Ar Lefel 3 mae’r deunyddiau a’r cynnwys pynciol yn fwy cymhleth. 
Mae’n debygol y disgwylir i ymgeiswyr gydbwyso nifer o bwyntiau 
yr un pryd, tra’n gwerthuso pwysigrwydd cymharol pob un. Mewn 
trafodaethau, mae’n rhaid i ymgeiswyr fod yn sensitif i gyfraniadau 
eraill, datblygu pwyntiau a syniadau ac annog eraill i gymryd rhan. 
Wrth wneud cyflwyniadau, dylai ymgeiswyr arddangos ymdeimlad clir 
o bwrpas a medru cadw sylw eu cynulleidfa.

Dylai deunydd darllen gynnwys gwahanol destunau sy’n cyflwyno 
nifer o syniadau am dopig, gyda rhai ohonyn nhw o bosibl yn 
haniaethol. Tuedda’r testunau i fod yn fanwl ac maen nhw’n gofyn 
am ddarllen clos er mwyn cael gafael ar y llinellau rhesymu. Dylai 
ymgeiswyr fedru arddangos gallu i drafod deunyddiau mewn ffordd 
drefnus er mwyn iddyn nhw fedru dod o hyd i wybodaeth berthnasol 
yn gyflym, gwahaniaethu rhwng ffaith a barn, adnabod rhagfarn yn 
yr ysgrifennu a chyfosod eu darganfyddiadau er mwyn eu defnyddio 
yn eu cyflwyniadau a/neu eu gwaith ysgrifennu. Dylai’r gwaith 
ysgrifennu ddangos arddull sy’n addas i gymhlethdod y pwnc a’r 
pwrpas, yn dangos rhesymu gofalus ac wedi ei drefnu mewn dull 
cydlynus a chrefftus.

Ar Lefel 4 disgwylir i ymgeiswyr ddatblygu a chymhwyso’u sgiliau 
i bwrpasau gwahanol mewn sefyllfaoedd gwahanol dros gyfnod 
estynedig (er enghraifft tua thri mis) â chryn annibyniaeth. Gall hyn 
olygu eu bod yn annerch amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Bwriad 
y cyfnod estynedig yw sicrhau bod digon o gyfleoedd i’r gwaith 
ddatblygu ac i’r ymgeisydd fonitro a myfyrio’n feirniadol ynghylch ei 
gynnydd ac effeithiolrwydd ei sgiliau cyfathrebu, fel y gall addasu ei 
strategaeth i gwrdd â gofynion newydd ac adborth gan eraill. 

Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu:  

•  cynllunio eu defnydd o sgiliau cyfathrebu yn strategol
•  cymhwyso’r sgiliau hynny’n effeithiol ac yn bwrpasol dros gyfnod  
 estynedig  
•  monitro ac adolygu eu gwaith, gan gynnwys y modd mae eu  
 sgiliau’n datblygu 
•  myfyrio’n feirniadol ynghylch eu cynnydd.
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Cyfathrebu: dilyniant: tystiolaeth
Nodiadau pwysig: 
1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2.  Rhaid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â’r dogfennau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol Cyfathrebu’ sy’n rhoi   
 manylion mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau.

Mae’n rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod chi’n medru:   

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Siarad a 
gwrando

CM1.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir mewn 
sefyllfa wyneb yn 
wyneb 

 
CM1.1.2
Siarad i gyfathrebu:

•  gwybodaeth   
 sylfaenol 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol  

CM2.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir mewn 
sefyllfa wyneb yn 
wyneb

 
CM2.1.2
Siarad i gyfathrebu:

•  gwybodaeth   
 sylfaenol 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol   

CM3.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir mewn 
sefyllfa wyneb yn 
wyneb 

 
CM3.1.2
Siarad i gyfathrebu:

•  gwybodaeth   
 sylfaenol 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol  

C1.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir mewn 
ystod o gyd-destunau 

 
 
C1.1.2
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau 

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol, ac mewn 
ystod o gyd-destunau  

C2.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir am 
ystod o dopigau ac 
mewn ystod o  
gyd-destunau

C2.1.2
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau 

am dopigau cyfarwydd 
ac anghyfarwydd, 
gan ddefnyddio iaith 
a chyfathrebu dieiriau 
priodol, ac mewn 
ystod o gyd-destunau 

C3.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir am 
ystod o dopigau ac 
mewn ystod o  
gyd-destunau 

C3.1.2
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau   
 cymhleth 

am ystod o dopigau 
cyfarwydd ac  
anghyfarwydd, gan   
ddefnyddio iaith a   
chyfathrebu dieiriau   
priodol, ac mewn  
ystod o gyd-destunau 
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

CM1.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
pherson arall mewn 
sefyllfa gyfarwydd am 
dopigau cyfarwydd 

CM2.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
dau neu fwy o bobl 
eraill mewn sefyllfa 
gyfarwydd

CM3.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
dau neu fwy o bobl 
eraill mewn sefyllfa 
gyfarwydd

C1.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol 
gyda dau neu fwy o 
bobl eraill  

C2.1.3
(a) Cymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol 
gyda dau neu fwy o 
bobl eraill 
(b) Rhoi cyflwyniad/
sgwrs am o leiaf 
pedwar munud

C3.1.3
(a) Cymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol 
gyda dau neu fwy o 
bobl eraill  
(b) Rhoi cyflwyniad/
sgwrs am o leiaf wyth 
munud

Darllen CM1.2.1
Darllen, deall a chael 
gwybodaeth am 
dopigau cyfarwydd 
bywyd bob dydd o 
destunau byr

CM2.2.1
Darllen, deall a chael 
gwybodaeth am 
dopigau cyfarwydd 
bywyd bob dydd o 
destunau syml byr  

CM3.2.1
Darllen, deall a chael 
gwybodaeth yn 
annibynnol o destunau 
syml, byr am dopigau 
cyfarwydd  

Rhaid i un testun o 
leiaf gynnwys delwedd

C1.2.1
Darllen, deall a chael 
gwybodaeth yn 
annibynnol o ddau 
fath gwahanol o 
destun o leiaf 

Rhaid i un testun o 
leiaf gynnwys delwedd 

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 250 o 
eiriau

C2.2.1
Darllen, deall a 
chrynhoi gwybodaeth 
o ddau destun o leiaf 
ar yr un pwnc 

 
Rhaid i bob testun 
gynnwys o leiaf 500 o 
eiriau. Rhaid i o leiaf 
un testun gynnwys 
rhesymeg ac o leiaf 
un testun gynnwys 
delwedd

C3.2.1
Darllen, deall a 
chyfosod gwybodaeth 
o ddau destun o leiaf 
am yr un pwnc

 
Rhaid i bob testun 
gynnwys o leiaf 
1,000 o eiriau. Rhaid 
i o leiaf un testun 
gynnwys rhesymeg neu 
wybodaeth gymhleth, a 
rhaid i o leiaf un testun 
gynnwys delwedd
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Ysgrifennu CM1.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth i 
gynulleidfa benodol 
gyfarwydd mewn 
ffurf benodol, a chan 
ddefnyddio iaith 
briodol 

 

CM2.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth 
berthnasol i 
gynulleidfa benodol 
mewn ffurf benodol, a 
chan ddefnyddio iaith 
briodol 

CM3.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth 
berthnasol a barn(au) 
i gynulleidfa benodol 
mewn ffurf y 
cytunwyd arni a chan 
ddefnyddio iaith 
briodol 

C1.3.1
Ysgrifennu dau fath 
gwahanol o destunau 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth i 
gynulleidfa gyfarwydd, 
mewn ffurfiau priodol 
a chan ddefnyddio 
iaith sy’n addas 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa  

 
Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 250 o 
eiriau

C2.3.1
Ysgrifennu dau fath 
gwahanol o destunau, 
y naill a’r llall yn rhoi 
gwybodaeth wahanol 
i gynulleidfaoedd 
gwahanol mewn 
ffurfiau priodol a chan 
ddefnyddio iaith sy’n 
addas i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa  

 
Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 500 o 
eiriau

C3.3.1
Ysgrifennu dau fath 
gwahanol o destunau, 
y naill a’r llall yn rhoi 
gwybodaeth wahanol 
i gynulleidfaoedd 
gwahanol ynglŷn â 
phynciau cymhleth 
mewn ffurfiau priodol, 
a chan ddefnyddio iaith 
sy’n addas i’ch pwrpas 
a’ch cynulleidfa 

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 1,000 
o eiriau

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir yn  
safonau hyn.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, mae’n bosib  
gellir caniatáu eithrio. Ceir manylion pellach am addasiadau rhesymol ac eithrio ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau penodol ar dudalennau 8 a 9.
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Cyfathrebu: dilyniant: sgiliau 
Nodiadau pwysig: 

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2.  Rhaid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â’r dogfennau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol Cyfathrebu’ sy’n rhoi   
 manylion mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau.

Er mwyn dangos eich bod chi’n gymwys, mae angen i chi wybod sut i:

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Siarad a 
gwrando

•  ddefnyddio    
 geiriau allweddol  
 i gael gwybodaeth   
 benodol 

•  dilyn    
 cyfarwyddiadau un  
 cam mewn  
 cyd-destun    
 cyfarwydd, gan   
 ofyn am ailadrodd y   
 cyfarwyddiadau os  
 oes angen 

•  ymateb i geisiadau 
 am wybodaeth   
 bersonol  

•  ddethol manylion   
 o esboniadau,   
 cyfarwyddiadau a   
 naratifau byr 

 
•  canfod y prif 
 bwyntiau mewn   
 cyflwyniadau byr 

•  canfod teimladau a  
 barn sy’n cael eu   
 mynegi yn syml

•  ddethol manylion o  
 esboniadau,    
 cyfarwyddiadau a   
 naratifau

 
•  canfod gwybodaeth 
 berthnasol a 
 gwybodaeth 
 newydd mewn 
 trafodaethau, 
 esboniadau a   
 chyflwyniadau byr  

•  ymateb yn briodol 
 i’r hyn mae eraill yn   
 ei ddweud 

•  ganfod manylion a  
 gwybodaeth 
 berthnasol o  
 esboniadau, 
 cyfarwyddiadau a  
 thrafodaethau    
 mewn ystod o  
 gyd-destunau 

•  gwrando’n ofalus ac  
 ymateb yn adeiladol  
 i’r hyn mae eraill yn   
 ei ddweud 

•  ganfod manylion a  
 gwybodaeth  
 berthnasol o  
 esboniadau,    
 cyfarwyddiadau,   
 trafodaethau a   
 chyflwyniadau ar  
 ystod o dopigau ac   
 mewn ystod o  
 gyd-destunau

 
 
•  ymateb yn adeiladol  
 i feirniadaeth

•  ganfod manylion a   
 gwybodaeth  
 berthnasol o  
 esboniadau,    
 cyfarwyddiadau,   
 trafodaethau a  
 chyflwyniadau   
 cymhleth

•  deall a dilyn 
 esboniadau a   
 chyfarwyddiadau   
 manwl mewn ystod   
 o dopigau mewn  
 cyd-destunau   
 cyfarwydd a llai   
 cyfarwydd

•  ymateb yn adeiladol  
 i feirniadaeth
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

•  defnyddio    
 strategaethau i  
 egluro a chadarnhau 
 eich bod yn deall 

•  defnyddio    
 strategaethau i   
 ddangos eich bod  
 yn gwrando ac i 
 egluro a chadarnhau 
 eich bod yn deall

•  defnyddio    
 strategaethau i   
 ddangos eich bod   
 yn gwrando ac i  
 egluro a 
 chadarnhau eich   
 bod yn deall

•  adnabod bwriadau’r  
 siaradwr  

•  defnyddio 
 strategaethau i   
 ddangos eich bod yn  
 gwrando ac i egluro   
 a chadarnhau eich 
 bod yn deall

 
•  adnabod bwriadau’r   
 siaradwr

•  siarad yn glir er   
 mwyn cael eich  
 clywed a’ch deall  

•  siarad yn glir er   
 mwyn cael eich  
 clywed a’ch deall

•  siarad yn glir er 
 mwyn cael eich   
 clywed a’ch deall 
 gan ddefnyddio   
 eglurder, cyflymder  
 ac ymadroddi   
 priodol   

•  barnu pryd i siarad a  
 faint i’w ddweud 

•  mynegi ffeithiau, 
 cwestiynau,    
 esboniadau,    
 cyfarwyddiadau,   
 adroddiadau a   
 disgrifiadau o  
 dopigau cyfarwydd   
 yn glir 

 
•  defnyddio    
 strategaethau i   
 gefnogi’r hyn yr  
 ydych yn ei ddweud  

•  cyflwyno    
 gwybodaeth a  
 syniadau mewn 
 dilyniant rhesymegol

 
•  defnyddio geirfa a   
 mynegiant amrywiol  
 sy’n addas i’ch  
 pwrpas chi 

•  rhoi manylder a   
 datblygiad pellach i  
 egluro a    
 chadarnhau    
 dealltwriaeth 

•  defnyddio    
 strategaethau  
 priodol, gan    
 gynnwys iaith a  
 chyfathrebu dieiriau,  
 i gefnogi’r hyn yr   
 ydych yn ei ddweud  

•  defnyddio geirfa a 
 mynegiant    
 arbenigol, amrywiol 
 a phriodol sy’n   
 addas i’ch pynciau,   
 pwrpasau a’ch  
 sefyllfa chi
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•  holi am rywbeth 
 drwy ddefnyddio   
 termau priodol 

 
•  holi cwestiynau i  
 gael gwybodaeth   
 benodol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  gwneud    
 datganiadau o  
 ffaith yn glir 

 
•  mynegi’ch    
 teimladau a’ch barn  
 pan fo hynny’n  
 briodol 

•  holi am rywbeth a  
 gofyn cwestiynau i  
 gael gwybodaeth   
 mewn cyd-destunau 
 bywyd bob dydd  
 
 
•  holi cwestiynau er 
 mwyn deall yn   
 gliriach  

•  ymateb i gwestiynau  
 syml  
 
 
 
 
 
 
 
 
•  mynegi datganiadau 
 o ffaith ac 
 adroddiadau a   
 disgrifiadau byr yn  
 glir  

•  mynegi’ch    
 teimladau a’ch barn  
 pan fo hynny’n  
 briodol 

•  holi am rywbeth a  
 gofyn cwestiynau i  
 gael gwybodaeth   
 mewn cyd-destunau 
 cyfarwydd ac   
 anghyfarwydd   

 
 
 
 
•  ymateb i ystod o  
 gwestiynau am   
 dopigau cyfarwydd 
 
 
 
 
 
 
 
•  mynegi datganiadau  
 o ffaith yn glir a   
 rhoi esboniadau,   
 adroddiadau a   
 disgrifiadau byr 

•  mynegi’ch    
 teimladau a’ch barn  
 yn glir pan fo   
 hynny’n briodol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  ymateb i gwestiynau  
 am ystod o bynciau   
 cyfarwydd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  mynegi’ch    
 teimladau a’ch barn  
 yn glir pan fo   
 hynny’n briodol 

 
•  cadarnhau bod y  
 gwrandäwr/    
 gwrandawyr yn  
 deall ystyr yr hyn yr   
 ydych yn ei fynegi

 
•  cadarnhau bod y  
 gwrandäwr/  
 gwrandawyr yn 
 deall ystyr yr hyn yr 
 ydych yn ei fynegi
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•  defnyddio iaith sy’n 
 addas i’ch 
 gwrandäwr/    
 gwrandawyr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  cymryd rhan mewn 
 trafodaeth un i un i   
 gadarnhau  
 cyd-ddealltwriaeth   
 am dopigau    
 cyfarwydd.

•  defnyddio iaith sy’n 
 addas i’ch 
 gwrandäwr/    
 gwrandawyr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  cymryd rhan mewn 
 trafodaeth gyda dau  
 neu fwy o bobl  
 er mwyn sefydlu   
 cyd-ddealltwriaeth  
 am dopigau    
 cyfarwydd 

•  dilyn trywydd   
 trafodaethau sy’n   
 cynnwys dau neu  
 fwy o bobl eraill   

 
•  cyfrannu’n briodol i 
 drafodaethau.

•  defnyddio iaith a 
 chywair sy’n addas 
 i’ch gwrandäwr/   
 gwrandawyr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
•  cymryd rhan mewn 
 trafodaeth gyda 
 dau neu fwy o bobl   
 er mwyn dod i  
 gyd-ddealltwriaeth   
 am dopigau  
 cyfarwydd 

•  dilyn a deall prif 
 bwyntiau 
 trafodaethau ar 
 bynciau gwahanol 
 gyda dau neu fwy o 
 bobl eraill

•  cyfrannu’n 
 berthnasol i    
 drafodaethau

•  defnyddio iaith sy’n   
 addas i’ch  
 gwrandäwr/    
 gwrandawyr a’r  
 cyd-destun 
 
 
 
 
•  paratoi ar gyfer  
 trafodaethau fel y  
 gallwch ddweud 
 pethau a darparu   
 gwybodaeth sy’n   
 berthnasol i’r pwnc  
 a phwrpas y 
 drafodaeth 

•  cymryd rhan mewn 
 trafodaeth grŵp 
 bwrpasol er 
 mwyn dod i  
 gyd-ddealltwriaeth  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  cyfrannu’n glir a  
 pherthnasol i   
 drafodaethau 

•  defnyddio iaith 
 a chyfathrebu 
 dieiriau sy’n addas 
 i’ch gwrandäwr 
 gwrandawyr a’r 
 sefyllfa 
 
 
 
•  paratoi ar gyfer 
 trafodaethau fel y  
 gallwch ddweud 
 pethau a darparu   
 gwybodaeth sy’n 
 berthnasol i’r pwnc  
 a phwrpas y    
 drafodaeth 

•  cymryd rhan mewn 
 trafodaeth grŵp 
 bwrpasol er 
 mwyn dod i  
 gyd-ddealltwriaeth 

 
 
 
 
 
 
 

•  cyfrannu’n glir a 
 pherthnasol mewn 
 modd sy’n addas 
 i’ch pwrpas a’ch 
 sefyllfa chi 

•  addasu’ch iaith a’r   
 hyn yr ydych yn ei 
 ddweud i weddu i   
 bynciau, pwrpasau a  
 sefyllfaoedd  
 gwahanol

•  rhoi adborth   
 adeiladol

•  paratoi ar gyfer  
 trafodaethau fel y  
 gallwch ddweud 
 pethau a darparu   
 gwybodaeth sy’n   
 berthnasol i’r pwnc  
 a phwrpas y    
 drafodaeth 

•  cymryd rhan mewn  
 trafodaeth grŵp 
 bwrpasol ar bwnc 
 cymhleth er mwyn 
 gweithio tuag at 
 gytundeb 

 
 
 
 
 
 

•  cyfrannu’n glir a 
 pherthnasol mewn 
 modd sy’n addas i’ch 
 pwrpas a’ch sefyllfa 
 chi
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•  parchu hawliau eraill 
 i gymryd eu tro   
 mewn trafodaethau.

 
 
•  parchu hawliau eraill 
 i gymryd eu tro   
 mewn trafodaethau

•  defnyddio    
 ymadroddion neu   
 ystumiau priodol er  
 mwyn ymuno â’r   
 drafodaeth.

•  helpu i symud y 
 drafodaeth yn ei   
 blaen  

•  defnyddio    
 ymadroddion neu   
 ystumiau priodol er   
 mwyn cael ymuno â’r 
 drafodaeth neu er 
 mwyn newid y topig

•  cynnig tystiolaeth i   
 gefnogi’ch barn  
 a’ch dadleuon

•  paratoi eich  
 sgwrs/cyflwyniad

 
 
 
•  crynhoi’r wybodaeth  
 o’ch darllen ac o   
 ffynonellau eraill i  
 fod yn addas i’ch   
 pwrpas 

 
 
 
•  siarad yn glir mewn   
 modd sy’n addas   
 i’ch pwnc, eich   
 pwrpas a’ch sefyllfa

•  datblygu pwyntiau a 
 syniadau, gan 
 ddangos    
 ymwybyddiaeth  
 sensitif o deimladau, 
 credoau a barn pobl   
 eraill

•  annog eraill i   
 gyfrannu 

 
 
•  paratoi eich  
 sgwrs/cyflwyniad 
 gan sicrhau ei  
 bod/ei fod yn addas   
 i’ch pwrpas 

•  casglu ynghyd   
 gwybodaeth o’ch  
 darllen ac o    
 ffynonellau eraill  
 er mwyn cyflwyno   
 eich dehongliad  
 eich hun i fod yn   
 addas i’ch pwrpas

•  siarad yn glir a 
 defnyddio iaith ac 
 arddull cyflwyno   
 sy’n addas i’ch   
 pwrpas,  
 cymhlethdod y   
 pwnc, ffurfioldeb y   
 sefyllfa ac    
 anghenion y   
 gynulleidfa
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•  peidio gwyro oddi ar 
 y pwnc a sicrhau   
 bod dilyniant   
 rhesymegol i   
 strwythur eich 
 sgwrs/cyflwyniad er  
 mwyn helpu’ch 
 cynulleidfa i ddilyn  
 trywydd eich 
 meddwl neu gyfres 
 o ddigwyddiadau 

•  defnyddio 
  amrywiaeth o ffyrdd 
  i gefnogi prif 
  bwyntiau eich   
  sgwrs/cyflwyniad, 
  gan gynnwys 
  defnyddio 
  delweddau neu 
  ddeunydd arall.

•  trefnu’r hyn sydd  
 gennych i’w    
 ddweud er mwyn   
 symud yn  
 rhesymegol o’r naill 
 ran i’r nesaf yn eich   
 cyflwyniad

 
 
 
 
•  defnyddio    
  amrywiaeth o  
  dechnegau i 
  gyfathrebu â’r  
  gynulleidfa, gan  
  ddefnyddio    
  delweddau a   
  deunydd eraill i  
  gefnogi neu    
  ychwanegu at yr  
  hyn yr ydych yn ei  
  ddweud.
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Darllen •  adnabod    
 llythrennau’r  
 wyddor – y    
 priflythrennau a’r   
 llythrennau bach

 
•  datgodio geiriau   
 arferol syml  

 
 
• adnabod a deall   
 geiriau syml,   
 arwyddion a  
 symbolau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  darllen testunau byr 
  a delweddau syml 
  am dopigau 
  cyfarwydd â 
  phatrymau iaith sy’n 
  cael eu hailadrodd  

•  ddefnyddio    
 llythrennau cyntaf   
 geiriau i ddod o  
 hyd i eiriau a’u   
 trefnu yn ôl trefn yr   
 wyddor

•  defnyddio 
 gwybodaeth ffonig   
 a graffig i ddatgodio  
 geiriau

•  darllen a deall 
  arwyddion a    
  symbolau perthnasol   
  yn ogystal â geiriau   
  sy’n cael eu    
  defnyddio yn aml

•  darllen a deall 
  geiriau sy’n 
  gysylltiedig â 
  gwybodaeth   
  bersonol, gan  
  gynnwys enw cyntaf, 
  cyfenw, cyfeiriad, 
  cod post, oedran,   
  dyddiad geni 

•  olrhain a deall y prif 
  ddigwyddiadau   
  mewn testunau 
  cronolegol a 
  chyfarwyddiadol byr 
  a delweddau syml ar 
  dopigau cyfarwydd

•  ddefnyddio    
 llythrennau cyntaf  
 ac ail lythrennau   
 geiriau i ddod o hyd  
 i eiriau a’u trefnu   
 yn ôl trefn yr wyddor

 
 
 

•  darllen a deall 
 ystod o eiriau ac 
 ymadroddion 
 cyffredin a    
 pherthnasol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  olrhain a deall y prif   
 ddigwyddiadau  
 mewn testunau 
 syml sy’n fwy nag 
 un paragraff o hyd 
 a delweddau syml 
 ar dopigau 
 cyfarwydd ac sy’n 
 ymwneud â bywyd 
 bob dydd   

 
 
 
 
 

•  ddarllen a deall  
 geiriau ac 
 ymadroddion 
 allweddol arbenigol   
 a pherthnasol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  canfod y prif 
 bwyntiau a’r 
 syniadau mewn 
 testunau a    
 delweddau

 
 
 
 
 
 
 
 

•  ddarllen a deall   
 geirfa arbenigol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  canfod y prif   
 bwyntiau, y  
 syniadau a thrywydd  
 y ddadl a’r    
 ymresymu sydd  
 mewn testunau a  
 delweddau, gan 
 gynnwys yr hyn 
 sydd ynghudd   
 ynddynt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  ddarllen a deall 
 geirfa arbenigol a   
 chymhleth

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  canfod y prif    
 bwyntiau, y  
 syniadau, a thrywydd  
 y dadl a’r ymresymu   
 sydd mewn testunau  
 a delweddau, gan   
 gynnwys yr hyn  
 sydd  ynghudd   
 ynddynt
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•  dilyn naratif    
  ysgrifenedig byr   
  ar dopig neu brofiad  
  cyfarwydd   

•  cydnabod gwahanol  
  bwrpasau testunau

 
 
 
 
 
 
 

•  dod o hyd i ystyr   
 geiriau nad ydych yn  
 eu deall

 
 
 
•  cydnabod gwahanol  
 bwrpasau testunau

 
 
 
 
•  dod o hyd i    
 wybodaeth gan   
 ddefnyddio 
 capsiynau a darluniau

•  dod o hyd i ystyr 
 geiriau nad ydych yn  
 eu deall gan    
 ddefnyddio    
 geiriadur syml
 
•  darllen a deall 
 cysyllteiriau ac 
 ymadroddion   
 adferfol mewn   
 gorchmynion a 
    chyfarwyddiadau

 
 
 
•  cydnabod gwahanol  
 bwrpasau testunau

 
 
 
 
•  dod o hyd i 
 wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau 
 trefnu, a’i deall   

•  dod o hyd i ystyr 
 geiriau nad ydych yn  
 eu deall gan    
 ddefnyddio    
 geiriadur
 
•  adnabod, darllen a  
 deall iaith    
 nodweddiadol   
 testunau    
 cyfarwyddiadol

 
•  adnabod y prif   
 bwyntiau a’r  
 syniadau mewn   
 testunau

 
 
 
•  cydnabod pwrpas   
 amrywiaeth o   
 destunau

 
 
 
•  dod o hyd i 
 wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau 
 trefnu, a’i deall   

•  dod o hyd i ystyr  
 geiriau ac 
 ymadroddion nad 
 ydych yn eu deall 
 gan ddefnyddio   
 deunyddiau cyfeiriol

 
 
 
•  cydnabod pwrpas a   
 bwriadau’r awdur,   
 gan gynnwys pan  
 fydd awdur yn   
 awgrymu yn hytrach   
 na dweud

•  dod o hyd i 
 wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau 
 trefnu, a’i deall   

•  dod o hyd i ystyr  
 geiriau ac 
 ymadroddion   
 anghyfarwydd gan  
 ddefnyddio 
 deunyddiau cyfeiriol    
 

 
 
 
•  cydnabod pwrpas a  
 bwriadau’r awdur, a 
 deall ystyr a    
 awgrymir yn hytrach  
 na’i ddweud

 
•  dod o hyd i 
 wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau 
 trefnu, a’i deall   

•  dod o hyd i ystyr 
 geiriau ac 
 ymadroddion 
 anghyfarwydd gan   
 ddefnyddio  
 deunyddiau cyfeiriol   
 
 
 
 

 
•  cymharu    
 adroddiadau ac  
 adnabod barn a   
 gogwydd posibl   
 ynddynt
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•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

•  sgimio teitlau,   
 penawdau a  
 darluniau er mwyn   
 penderfynu a yw   
 deunydd o  
 ddiddordeb

•  sganio testunau i  
 ddod o hyd i   
 wybodaeth  

•  cael gwybodaeth   
 benodol drwy  
 ddarllen yn fanwl

•  cael ystyr mewn   
 delwedd

 
 
•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

 
 
 
 
 
 
 
 
•  cael gwybodaeth o  
 destunau a 
 delweddau, gan 
 gynnwys testun 
 sy’n awgrymu ystyr  
 yn hytrach na’i 
 ddweud yn bendant

 

•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

 
 
 
 
 
 
 

•  dewis a defnyddio 
 mathau gwahanol o  
 destunau di-dor i  
 gael gwybodaeth   
 berthnasol

 
 
 
 

•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

 
 
 
 
 
 
 

•  dewis ac archwilio   
 ystod o destunau   
 cymhleth gwahanol i  
 gael gwybodaeth   
 berthnasol  

•  archwilio a deall 
 gwybodaeth 
 gymhleth a llinellau 
 ymresymu cymhleth 
 mewn testunau

•  gofyn i eraill pan   
 rydych yn ansicr   
 ynglŷn â’r hyn yr 
 ydych wedi’i ddarllen.

Ysgrifennu •  ysgrifennu    
 llythrennau’r  
 wyddor drwy   
 ddefnyddio    
 priflythrennau a 
 llythrennau bach 

 
 

•  grynhoi gwybodaeth 
 o’ch darllen ac o 
 ffynonellau eraill i  
 fod yn addas i’ch 
 pwrpas chi

•  gasglu ynghyd 
 gwybodaeth o’ch 
 darllen ac o 
 ffynonellau eraill er  
 mwyn cyflwyno’ch 
 dehongliad eich hun 
 i fod yn addas i’ch   
 pwrpas
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•  defnyddio geiriau  
 ac ymadroddion i   
 gofnodi neu  
 gyflwyno    
 gwybodaeth  

 
 

•  defnyddio iaith   
 briodol  

•  llunio brawddegau    
 syml  

 
•  atalnodi brawddeg 
 syml â phriflythyren 
 ac atalnod llawn  

•  defnyddio geiriau  
 ac ymadroddion i   
 gofnodi neu  
 gyflwyno    
 gwybodaeth  

 
 

•  defnyddio iaith   
 briodol  

•  llunio brawddegau    
 syml  

•  defnyddio    
 ansoddeiriau’n   
 briodol

 
 
 
 
 
 
 
 

•  atalnodi’n gywir,   
 gan gynnwys   
 priflythrennau,   
 atalnodau llawn a   
 marciau cwestiwn 

•  gynllunio a drafftio’r  
 ysgrifennu

•  cyflwyno    
 gwybodaeth syml

 
 
 
 
•  defnyddio iaith   
 briodol  

•  llunio brawddegau    
 gan ddefnyddio   
 cysyllteiriau cyffredin

 
•  trefnu’r gwaith   
 ysgrifennu yn   
 baragraffau byr lle  
 y bo hynny’n briodol 

•  defnyddio    
 gramadeg sylfaenol   
 yn gywir, gan  
 gynnwys cytundeb   
 priodol berf–amser,  
 goddrych–berf

•  atalnodi’n gywir, 
 gan gynnwys   
 priflythrennau, 
 atalnodau llawn,   
 marciau cwestiwn,   
 ebychnodau

•  gynllunio a drafftio’r  
 ysgrifennu

•  cyflwyno 
 gwybodaeth   
 berthnasol mewn   
 ffurfiau sy’n addas  
 i’ch pwrpas a’ch   
 cynulleidfa

 
 
•  llunio brawddegau   
 cyfansawdd gan  
 ddefnyddio    
 cysyllteiriau priodol

•  trefnu’r gwaith 
 ysgrifennu yn 
 baragraffau sy’n 
 dangos dilyniant 
 rhesymegol

•  defnyddio    
 gramadeg sylfaenol   
 yn gywir  

 

•  atalnodi’n gywir,   
 gan gynnwys 
 collnodau

•  cynllunio a drafftio’r  
 ysgrifennu

•  cyflwyno    
 gwybodaeth   
 berthnasol  
 mewn ffurfiau sy’n  
 addas i’ch pwrpas   
 a’ch cynulleidfa

 
 
•  llunio brawddegau   
 cymhleth gan   
 ddefnyddio ystod o   
 gysyllteiriau priodol

•  trefnu’r gwaith   
 ysgrifennu yn   
 baragraffau sy’n  
 helpu i wneud yr   
 ystyr yn glir

•  defnyddio    
 gramadeg yn gywir  

 
 
 
•  atalnodi’n gywir, 
 gan gynnwys   
 atalnodau a  
 dyfynodau

•  cynllunio a drafftio’r  
 ysgrifennu

•  dewis a defnyddio 
 ffurfiau ac arddulliau 
 ysgrifennu sy’n addas  
 i’ch pwrpas, eich 
 cynulleidfa a 
 chymhlethdod y   
 pwnc

 
 
 
 

•  trefnu’r deunydd   
 yn gydlynol er mwyn  
 iddo fod yn addas i  
 hyd, cymhlethdod a   
 phwrpas eich testun

•  defnyddio    
 gramadeg yn gywir

 
•  atalnodi’n gywir  
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•  sillafu rhai geiriau   
 allweddol personol   
 a geiriau cyfarwydd 
 yn gywir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testun.  

•  sillafu’r rhan fwyaf   
 o fanylion personol   
 a geiriau cyffredin   
 cyfarwydd yn gywir

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testun.   

•  sillafu’r geiriau yr   
 ydych yn eu  
 defnyddio fwyaf aml 
 yn gywir

•  sylweddoli bod 
 treiglo’n gallu 
 helpu’r ystyr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testunau. 

•  sillafu’n gywir gan  
 gynnwys geiriau 
 arbenigol  

 
•  defnyddio treigladau

•  barnu pa mor 
 berthnasol yw 
 gwybodaeth a faint 
 o fanylder i’w 
 gynnwys at eich 
 pwrpas

 
•  defnyddio iaith sy’n 
 addas i’r pwrpas a’r 
 gynulleidfa

 
 
•  defnyddio 
 delweddau 
 perthnasol i helpu’r 
 darllenwr i ddeall 
 eich prif bwyntiau

 
 
•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testunau.   

•  sillafu’n gywir   
 gan gynnwys geiriau  
 arbenigol

 
•  defnyddio treigladau

•  strwythuro’ch 
 gwaith ysgrifennu i  
 helpu darllenwyr i 
 ddilyn a deall eich 
 prif bwyntiau

 
 
•  cyflwyno 
 gwybodaeth a   
 syniadau mewn   
 dilyniant rhesymegol 
 neu berswadiol 

•  defnyddio gwahanol   
 arddulliau, gan 
 gynnwys defnyddio   
 iaith ffurfiol ac   
 anffurfiol i fod yn  
 addas i bwrpasau   
 gwahanol

•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testunau.  

•  sillafu geiriau yn   
 gywir     

•  defnyddio treigladau

•  dewis a defnyddio 
 arddull a chywair 
 sy’n addas i’ch 
 cynulleidfa, y 
 ffurfioldeb sydd ei 
 angen a natur y   
 pwnc

•  cyflwyno    
 gwybodaeth a   
 syniadau mewn   
 dilyniant rhesymegol   
 neu berswadiol

 
 
 
 
 

 
•  cynhyrchu testun   
 sy’n ddarllenadwy

•  gwneud eich ystyr   
 yn glir

•  gwirio a lle y bo 
 angen diwygio eich 
 testunau.  
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Cyfathrebu Lefel Mynediad 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol. Bydd 
eich tiwtor, athro/athrawes neu hyfforddwr/wraig yn rhoi arweiniad i 
chi.

Nodiadau

1.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar 
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull 
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er 
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
2.  Ar y lefel hon, bydd y cynnwys a’r deunyddiau yn syml, h.y. yn  
 rhai y byddwch chi yn eu gweld yn aml yn eich gwaith, wrth  
 astudio neu mewn gweithgareddau eraill. Bydd y cynnwys yn cael  
 ei roi yn uniongyrchol.
3.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion 
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cyfathrebu ar Lefel  
 Mynediad 1 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
4.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
5.  Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i’r testunau y byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
symbolau a delweddau syml.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad  

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau  
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM1.1.1  
Deall ac ymateb 
i’r iaith a siaredir 
mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb.

Gallwch gael gwahanol fathau 
o dystiolaeth yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer 
CM1.1.3. Er hynny, gallwch hefyd 
gael y dystiolaeth wrth siarad yn 
anffurfiol yn eich bywyd bob dydd ac 
yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

•  ddefnyddio geiriau allweddol i gael  
 gwybodaeth benodol    
•  dilyn cyfarwyddiadau un cam   
 mewn cyd-destun cyfarwydd, gan 
 ofyn am ailadrodd y 
 cyfarwyddiadau os oes angen 
•  ymateb i geisiadau am wybodaeth  
 bersonol

Deall ac ymateb
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb, h.y. nid yw sgwrs 
ffôn yn dderbyniol. Yn ymarferol, 
gallwch arddangos rhai o’r sgiliau hyn 
wrth gymryd rhan mewn trafodaeth 
gyda pherson arall (CM1.1.3).

Defnyddio geiriau allweddol i gael 
gwybodaeth benodol
Wrth wrando ar rywun yn siarad 
â chi, rhaid i chi fedru adnabod y 
geiriau mwyaf pwysig yn yr hyn 
mae’n ei ddweud.

Cyfarwyddiadau un cam
Dylai pob cyfarwyddyd ofyn i chi 
wneud un peth, er gallai fod yna 
gyfres o’r rhain.

CM1.1  Siarad a gwrando
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CM1.1.2
Siarad i gyfathrebu:

•  gwybodaeth  
 sylfaenol 
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst. 

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer 
CM1.1.3. Er hynny, gallwch hefyd 
gael y dystiolaeth wrth siarad yn 
anffurfiol yn eich bywyd o bob dydd 
ac yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

•  siarad yn glir er mwyn cael eich   
 clywed a’ch deall 
•  holi am rywbeth drwy ddefnyddio  
 termau priodol 
•  holi cwestiynau i gael gwybodaeth  
 benodol 
•  gwneud datganiadau o ffaith yn   
 glir 
•  mynegi’ch teimladau a’ch barn pan  
 fo hynny’n briodol 
•  defnyddio iaith sy’n addas i’ch   
 gwrandäwr/gwrandawyr

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau 
ar lafar. Yn ymarferol, gallwch 
arddangos rhai o’r sgiliau hyn wrth 
gymryd rhan mewn trafodaeth gyda 
pherson arall (CM1.1.3).

Siarad yn glir
Rhaid i chi ynganu eich geiriau yn glir, 
fel bod pobl eraill yn gallu clywed a 
deall yr hyn rydych yn ei ddweud.

Gwybodaeth benodol
Rhaid i chi eirio eich cwestiynau mewn  
ffordd sy’n dangos yn glir yr union 
wybodaeth rydych yn gofyn amdani.

Mynegi teimladau
Rhaid i chi fedru dweud beth rydych 
chi’n ei feddwl neu ei deimlo mewn 
modd cytbwys a phendant heb fod yn 
ymosodol.

CM1.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
pherson arall mewn 
sefyllfa gyfarwydd 
am dopigau 
cyfarwydd.

Gallwch gael gwahanol fathau 
o dystiolaeth yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Nid yr aseswr fydd y person arall yn y 
drafodaeth.

•  cymryd rhan mewn trafodaeth un i  
 un i gadarnhau cyd-ddealltwriaeth  
 am dopigau cyfarwydd.

Trafod  
Rhaid i chi gymryd rhan mewn 
trafodaeth un i un gyda pherson arall. 
Gallwch chi gynnig y topig a’r sefyllfa, 
neu gallwch gael y rhain gan eich 
tiwtor/athro/athrawes/hyfforddwr/
wraig.

Cadarnhau cyd-ddealltwriaeth 
Pwrpas eich trafodaeth yw sicrhau eich 
bod chi’n deall y testun yn yr un ffordd 
â’r person rydych yn siarad ag ef/hi.



32
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM1.2.1
Darllen, deall a 
chael gwybodaeth 
am dopigau 
cyfarwydd bywyd 
bob dydd o 
destunau byr.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi darllen o leiaf dau 
destun byr. Rhaid i’r testunau gael 
pwrpasau gwahanol.

Gall y dystiolaeth fod ar ffurf: 
•  nodiadau mae’r ymgeisydd wedi eu  
 hysgrifennu 
a/neu  
•  nodiadau’r aseswr ar yr ymgeisydd yn 
 darllen yn uchel ac yn ateb 
 cwestiynau sy’n dangos bod gan yr 
 ymgeisydd y sgiliau sy’n ofynnol yn y 
 safonau.

Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.

Gall y dystiolaeth fod ymhlyg mewn 
testun ysgrifenedig gafodd ei wneud 
fel tystiolaeth ar gyfer CM1.3.1.

Gall y testunau gael eu darparu gan yr 
athro/athrawes/y tiwtor/yr hyfforddwr/
wraig neu’r aseswr.

Rhaid i un testun o leiaf gynnwys o leiaf 
un symbol ac o leiaf un ddelwedd syml.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos gall yr 
ymgeisydd ofyn am help pan fo ei 
eisiau arno/arni.

•  adnabod llythrennau’r wyddor – y       
 priflythrennau a’r llythrennau bach                     
•  datgodio geiriau arferol syml 
•  adnabod a deall geiriau syml,   
 arwyddion a symbolau   
•  darllen testunau byr a delweddau  
 syml am dopigau cyfarwydd â  
 phatrymau iaith sy’n cael eu   
 hailadrodd   
•  dilyn naratif ysgrifenedig byr ar 
 dopig neu brofiad cyfarwydd                                 
•  cydnabod gwahanol bwrpasau   
 testunau 
•  dod o hyd i ystyr geiriau nad ydych  
 yn eu deall 
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr  
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i   
 ddarllen.        

Darllen, deall a chael gwybodaeth
Gallwch ddarllen y testunau naill ai ar 
bapur neu ar sgrin, neu gallan nhw 
fod yn arwyddion neu hysbysiadau.

Cydnabod pwrpas
Rhaid i chi fedru cydnabod 
pwrpas testun (e.e testun sy’n rhoi 
cyfarwyddiadau) yn ôl ei osodiad, ei 
ddyluniad neu’r geiriau sy’n cael eu 
defnyddio, cyn i chi ei ddarllen yn 
fanwl.

Dod o hyd i’r ystyr
Wrth i chi geisio darllen gair 
nad ydych yn ei ddeall, gallwch 
ddefnyddio geiriadur neu lyfr cyfeiriol 
neu fe allwch ofyn am help gan 
berson priodol. 

Gofyn i eraill
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan fo 
angen help arnoch a gofyn amdano.

CM1.2 Darllen



33
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM1.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth i 
gynulleidfa benodol 
gyfarwydd mewn 
ffurf benodol a 
chan ddefnyddio 
iaith briodol.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

•  un testun byr mewn ffurf sydd wedi  
 ei roi neu ei gadarnhau gan diwtor,  
 athro/athrawes neu  
 hyfforddwr/ wraig  
• o leiaf un drafft, â thystiolaeth o   
 wirio.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw. 

•  ysgrifennu llythrennau’r wyddor   
 drwy ddefnyddio priflythrennau a  
 llythrennau bach 
•  defnyddio geiriau ac ymadroddion i  
 gofnodi neu gyflwyno gwybodaeth 
•  defnyddio iaith briodol  
•  llunio brawddegau syml 
•  atalnodi brawddeg syml â   
 phriflythyren ac atalnod llawn 
•  sillafu rhai geiriau allweddol   
 personol a geiriau cyfarwydd yn  
 gywir 
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy 
•  gwneud eich ystyr yn glir 
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich 
 testun. 

Ysgrifennu testun 
Rhaid i chi ysgrifennu testun gan 
ddefnyddio ffurf y bydd eich  
tiwtor/athro/athrawes/hyfforddwr/
wraig yn ei rhoi i chi.

Gwirio
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu a’r atalnodi yn gywir a 
bod eich ystyr yn glir.

CM1.3 Ysgrifennu
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Cyfathrebu Lefel Mynediad 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol. Bydd 
eich tiwtor, athro/athrawes neu hyfforddwr/wraig yn rhoi arweiniad i 
chi.

Nodiadau

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefel flaenorol ac yn adeiladu  
 arni. Felly, er enghraifft, mae’r gofyn am ‘adnabod llythrennau’r  
 wyddor’ yn CM1 yn berthnasol ar lefelau uwch hefyd.
2.  Ar y lefel hon, bydd y cynnwys a’r deunyddiau yn syml, h.y. yn  
 rhai y byddwch chi yn aml yn eu gweld yn eich gwaith, wrth  
 astudio neu mewn gweithgareddau eraill. Bydd y cynnwys yn  
 cael ei roi yn uniongyrchol. Byddwch yn adeiladu ar eich sgiliau  
 Lefel Mynediad 1 drwy fynd yn fwy dwfn i bob ardal o’ch gwaith,  
 gan gynnwys cael trafodaeth gyda dau neu fwy o bobl mewn  
 grŵp.
3.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei roi yn y dull sy’n  
 cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn  
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cyfathrebu ar Lefel  
 Mynediad 2 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6.  Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i’r testunau y byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
symbolau a delweddau syml.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM2.1.1
Deall ac ymateb 
i’r iaith a siaredir 
mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer 
CM2.1.3. Er hynny, gallwch gael 
y dystiolaeth hefyd wrth siarad yn 
anffurfiol yn eich bywyd o bob dydd 
ac yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

•  ddethol manylion o esboniadau,   
 cyfarwyddiadau a naratifau byr 
•  canfod y prif bwyntiau mewn   
 cyflwyniadau byr 
•  canfod teimladau a barn sy’n cael  
 eu mynegi yn syml

Deall ac ymateb 
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb, h.y. nid yw sgwrs 
ffôn yn dderbyniol. Yn ymarferol, 
gallwch arddangos rhai o’r sgiliau hyn 
wrth gymryd rhan mewn trafodaeth 
gyda pherson arall (CM2.1.3).

Dethol manylion
Rhaid i chi fedru cael gafael ar y 
manylion yn yr hyn mae rhywun yn ei 
ddweud.

Canfod y prif bwyntiau
Rhaid i chi fedru canfod y pwyntiau 
pwysicaf mewn sgwrs/cyflwyniad byr.

CM2.1.2 
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth  
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer 
CM2.1.3. Er hynny, gallwch gael 
y dystiolaeth hefyd wrth siarad yn 
anffurfiol yn eich bywyd bob dydd ac 
yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

• siarad yn glir er mwyn cael eich   
 clywed a’ch deall 
•  holi am rywbeth a gofyn cwestiynau 
 i gael gwybodaeth mewn   
 cyd-destunau bywyd bob dydd 
•  holi cwestiynau er mwyn deall yn  
 gliriach 
•  ymateb i gwestiynau syml    
•  mynegi datganiadau o ffaith ac   
 adroddiadau a disgrifiadau byr yn glir

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau 
ar lafar. Yn ymarferol, gallwch 
arddangos rhai o’r sgiliau hyn wrth 
gymryd rhan mewn trafodaeth gyda 
pherson arall (CM2.1.3).

Cwestiynau
Gallwch ofyn cwestiynau, er 
enghraifft, er mwyn gwneud 
ceisiadau, cael gwybodaeth neu 
sicrhau eich bod wedi deall.

CM2.1 Siarad a gwrando
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•  mynegi’ch teimladau a’ch barn pan  
 fo hynny’n briodol 
•  defnyddio iaith sy’n addas i’ch   
 gwrandäwr/gwrandawyr

Siarad yn glir
Rhaid i chi ynganu eich geiriau yn glir, 
gan siarad â sain llais a chyflymder 
sy’n briodol ar gyfer y sefyllfa  
(e.e. ystyried maint yr ystafell, lefel y 
sŵn, y person/y bobl rydych yn siarad 
â fe/hi/nhw), fel bod pobl eraill yn 
gallu clywed a deall yr hyn rydych yn 
ei ddweud.

Mynegi’n glir
Rhaid i chi ddefnyddio geirfa ac 
ymadroddi priodol, a chyflwyno’r hyn 
sydd gennych i’w ddweud mewn 
trefn resymegol.

Mynegi teimladau
Rhaid i chi fedru dweud beth rydych 
chi’n ei feddwl neu ei deimlo mewn 
modd cytbwys a phendant heb fod yn 
ymosodol.

CM2.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
dau neu fwy o bobl 
eraill mewn sefyllfa 
gyfarwydd.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Ni fydd y ‘ddau neu fwy o bobl eraill’ 
yn cynnwys yr aseswr. 

•  cymryd rhan mewn trafodaeth gyda 
 dau neu fwy o bobl er mwyn 
 sefydlu cyd-ddealltwriaeth am 
 dopigau cyfarwydd 
•  dilyn trywydd trafodaethau sy’n   
 cynnwys dau neu fwy o bobl eraill 
•  cyfrannu’n briodol i drafodaethau.

Trafod 
Rhaid i chi gymryd rhan mewn 
trafodaeth gydag o leiaf dau berson 
arall. Gallwch chi gynnig y topig a’r 
sefyllfa, neu gallwch gael y rhain 
gan eich tiwtor/athro/athrawes/
hyfforddwr/wraig.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM2.2.1
Darllen, deall a 
chael gwybodaeth 
am dopigau 
cyfarwydd bywyd 
bob dydd o 
destunau syml byr.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi darllen o leiaf dau 
destun byr â phwrpasau gwahanol, 
gan gynnwys testun cronolegol a 
thestun cyfarwyddiadol.

Gall y dystiolaeth fod ar ffurf:

•  nodiadau mae’r ymgeisydd wedi eu  
 hysgrifennu 
a/neu  
•  nodiadau’r aseswr ar yr ymgeisydd 
 yn darllen yn uchel ac yn ateb 
 cwestiynau sy’n dangos bod gan yr 
 ymgeisydd y sgiliau sy’n ofynnol yn y 
 safonau.

Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.

Gall y dystiolaeth fod ymhlyg mewn 
testun ysgrifenedig gafodd ei wneud 
fel tystiolaeth ar gyfer CM2.3.1.

Gall y testunau gael eu darparu gan yr 
athro/athrawes/y tiwtor/yr hyfforddwr/
wraig neu’r aseswr. Dylai un o leiaf 
gynnwys arwyddion a symbolau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos gall yr 
ymgeisydd ofyn am help pan fo ei 
eisiau arno/arni.

•  ddefnyddio llythrennau cyntaf 
 geiriau i ddod o hyd i eiriau a’u 
 trefnu yn ôl trefn yr wyddor
•  defnyddio gwybodaeth ffonig a 
 graffig i ddatgodio geiriau
•  darllen a deall arwyddion a symbolau  
 a geiriau perthnasol yn ogystal â   
 geiriau sy’n cael eu defnyddio yn aml
•  darllen a deall geiriau sy’n 
 gysylltiedig â gwybodaeth bersonol, 
 gan gynnwys enw cyntaf, cyfenw, 
 cyfeiriad, cod post, oedran, dyddiad 
 geni
•  olrhain a deall y prif ddigwyddiadau 
 mewn testunau cronolegol a 
 chyfarwyddiadol byr a delweddau 
 syml ar dopigau cyfarwydd
•  cydnabod gwahanol bwrpasau   
 testunau 
•  dod o hyd i wybodaeth gan   
 ddefnyddio capsiynau a darluniau 
•  dod o hyd i ystyr geiriau nad ydych  
 yn eu deall gan ddefnyddio   
 geiriadur syml
•  darllen a deall cysyllteiriau ac 
 ymadroddion adferfol mewn 
 gorchmynion a chyfarwyddiadau 
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr  
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i   
 ddarllen.        

Darllen, deall a chael gwybodaeth
Gallwch ddarllen y testunau naill ai ar 
bapur neu ar sgrin. Rhaid i o leiaf un 
testun gynnwys arwyddion, symbolau 
a delweddau syml.

Olrhain a deall
Rhaid i chi fedru dilyn a deall ystyr 
testun rydych yn ei ddarllen.

Cydnabod pwrpas
Rhaid i chi fedru cydnabod pwrpas 
testun (e.e. testun cronolegol) yn ôl 
ei osodiad, ei ddyluniad neu’r geiriau 
sy’n cael eu defnyddio, cyn i chi ei 
ddarllen yn fanwl.

Defnyddio geiriadur syml
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan mae 
angen deall gair sy’n anghyfarwydd 
arnoch, a dod o hyd i ddiffiniad 
priodol mewn geiriadur syml.

Gofyn i eraill
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan fo 
angen help arnoch a gofyn amdano.

CM2.2 Darllen
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM2.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth 
berthnasol i 
gynulleidfa benodol 
mewn ffurf 
benodol a chan 
ddefnyddio iaith 
briodol.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

•  un testun byr mewn ffurf sydd wedi 
 ei rhoi neu ei chadarnhau gan 
 diwtor, athro/athrawes neu   
 hyfforddwr/wraig 
•  o leiaf un drafft, â thystiolaeth o 
 wirio.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd, ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw. 

•  ddefnyddio geiriau ac ymadroddion 
 i gofnodi neu gyflwyno 
 gwybodaeth  
•  defnyddio iaith briodol  
•  llunio brawddegau syml 
•  defnyddio ansoddeiriau’n briodol 
•  atalnodi’n gywir, gan gynnwys 
 priflythrennau, atalnodau llawn a 
 marciau cwestiwn 
•  sillafu’r rhan fwyaf o fanylion 
 personol a geiriau cyffredin 
 cyfarwydd yn gywir 
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy 
•  gwneud eich ystyr yn glir 
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich 
 testun. 

Ysgrifennu testun
Rhaid i chi ysgrifennu testun gan 
ddefnyddio ffurf y bydd eich tiwtor/
athro/athrawes/hyfforddwr/wraig yn 
ei rhoi i chi.

Gwirio
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu a’r atalnodi yn gywir a 
bod eich ystyr yn glir.

CM2.3 Ysgrifennu
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Cyfathrebu Lefel Mynediad 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol. Bydd 
eich tiwtor, athro/athrawes neu hyfforddwr/wraig yn rhoi arweiniad i 
chi.

Nodiadau

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn CM3.3.1, mae’r gofyn  
 yn Lefel Mynediad 2 am ‘ddefnyddio ansoddeiriau’n briodol’ yr un  
 mor wir yn Lefel Mynediad 3.
2.  Ar y lefel hon, bydd y cynnwys a’r deunyddiau yn syml, h.y. yn  
 rhai y byddwch chi yn aml yn eu gweld yn eich gwaith, wrth  
 astudio neu mewn gweithgareddau eraill. Bydd y cynnwys yn  
 cael ei roi yn uniongyrchol. Byddwch yn adeiladu ar eich sgiliau  
 Lefel Mynediad 2 drwy fynd yn fwy dwfn i bob ardal o’ch gwaith.
3.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cyfathrebu ar Lefel  
 Mynediad 3 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6.  Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i’r testunau y byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
symbolau a delweddau.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.



42
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM3.1.1
Deall ac ymateb 
i’r iaith a siaredir 
mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer CM3.1.3. Er hynny, 
gallwch gael y dystiolaeth hefyd wrth 
siarad yn anffurfiol yn eich bywyd bob 
dydd ac yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

•  ddethol manylion o esboniadau,   
 cyfarwyddiadau a naratifau 
•  canfod gwybodaeth berthnasol a  
 gwybodaeth newydd mewn 
 trafodaethau, esboniadau a 
 chyflwyniadau byr 
•  ymateb yn briodol i’r hyn mae eraill 
 yn ei ddweud 
•  defnyddio strategaethau i egluro a 
 chadarnhau eich bod yn deall 

Deall ac ymateb
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir mewn sefyllfa 
wyneb yn wyneb, h.y. nid yw sgwrs 
ffôn yn dderbyniol. Yn ymarferol, 
gallwch arddangos rhai o’r sgiliau hyn 
wrth gymryd rhan mewn trafodaeth 
gyda pherson arall (CM3.1.3).

Gwybodaeth newydd
Rhaid i rywfaint o’r wybodaeth fod 
yn newydd i chi ac yn dod o amrywiol 
ffynonellau.

Strategaethau
Gall strategaethau i egluro a 
chadarnhau eich bod yn deall gynnwys 
gofyn cwestiynau er mwyn egluro 
pwyntiau, ailadrodd/cadarnhau’r hyn 
ddywedodd y siaradwr ac ati.

CM3.1.2
Siarad i gyfathrebu:

• gwybodaeth  
• teimladau 
• barn 
• cwestiynau

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer CM3.1.3. Er hynny, 
gallwch gael y dystiolaeth hefyd wrth 
siarad yn anffurfiol yn eich bywyd bob 
dydd ac yn y gwaith.

Nid yw tystiolaeth ar sail sgwrs ar y 
ffôn yn dderbyniol.

•  siarad yn glir er mwyn cael eich   
 clywed a’ch deall gan ddefnyddio 
 eglurder, cyflymder ac ymadroddi 
 priodol
•  holi am rywbeth a gofyn cwestiynau 
 i gael gwybodaeth mewn  
 cyd-destunau cyfarwydd ac 
 anghyfarwydd
•  ymateb i ystod o gwestiynau am 
 dopigau cyfarwydd

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau ar lafar. 
Yn ymarferol, gallwch arddangos 
rhai o’r sgiliau hyn wrth gymryd rhan 
mewn trafodaeth gyda pherson arall 
(CM3.1.3).
Siarad yn glir
Rhaid i chi ynganu eich geiriau yn glir, 
gan siarad â sain llais a chyflymder sy’n 
briodol ar gyfer y sefyllfa (e.e. ystyried

CM3.1 Siarad a gwrando
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•  mynegi datganiadau o ffaith yn glir 
 a rhoi esboniadau, adroddiadau a 
 disgrifiadau byr
•  mynegi’ch teimladau a’ch barn yn  
 glir pan fo hynny’n briodol
•  defnyddio iaith a chywair sy’n addas 
 i’ch gwrandäwr/gwrandawyr

maint yr ystafell, lefel y sŵn, 
y person/y bobl rydych yn siarad â  
fe/hi/nhw) fel bod pobl eraill yn gallu 
clywed a deall yr hyn yr ydych yn ei 
ddweud.

Mynegi’n glir
Rhaid i chi ddefnyddio geirfa ac 
ymadroddi priodol a chyflwyno’r hyn 
sydd gennych i’w ddweud mewn trefn 
resymegol.

Mynegi teimladau
Rhaid i chi fedru dweud beth rydych 
chi’n ei feddwl neu ei deimlo mewn 
modd cytbwys a phendant heb fod yn 
ymosodol.

CM3.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaeth gyda 
dau neu fwy o bobl 
eraill mewn sefyllfa 
gyfarwydd.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau 
tyst.

Ni fydd y ‘ddau neu fwy o bobl eraill’ 
yn cynnwys yr aseswr. 

•  cymryd rhan mewn trafodaeth gyda 
 dau neu fwy o bobl er mwyn dod i 
  gyd-ddealltwriaeth am dopigau   
 cyfarwydd 
•  dilyn a deall prif bwyntiau 
 trafodaethau ar bynciau gwahanol 
 gyda dau neu fwy o bobl eraill 
•  cyfrannu’n berthnasol i    
 drafodaethau 
•  parchu hawliau eraill i gymryd eu  
 tro mewn trafodaethau.

Trafod 
Rhaid i chi gymryd rhan mewn 
trafodaeth gydag o leiaf dau berson 
arall. Gallwch chi gynnig y topig a’r 
sefyllfa, neu gallwch gael y rhain gan 
eich tiwtor/athro/athrawes/hyfforddwr/
wraig.

Parchu hawliau eraill i gymryd eu 
tro 
Rhaid i chi fedru adnabod pan fo eraill 
yn dymuno siarad mewn trafodaeth, a 
chaniatáu iddyn nhw wneud hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM3.2.1
Darllen, deall a 
chael gwybodaeth 
yn annibynnol o 
destunau syml, 
byr am dopigau 
cyfarwydd.
Rhaid i un testun 
o leiaf gynnwys 
delwedd.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi darllen o leiaf ddau 
destun byr a’r ddau yn cynnwys mwy 
nag un paragraff. Rhaid i’r testunau 
gael pwrpasau gwahanol, gydag un 
ohonyn nhw’n gyfarwyddiadol.
Gall y dystiolaeth fod ar ffurf: 
•  nodiadau mae’r ymgeisydd wedi eu  
 hysgrifennu 
a/neu  
•  nodiadau’r aseswr ar yr ymgeisydd 
 yn darllen yn uchel ac yn ateb 
 cwestiynau sy’n dangos bod gan yr 
 ymgeisydd y sgiliau sy’n ofynnol yn y 
 safonau.
Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.
Gall y dystiolaeth fod ymhlyg mewn 
testun ysgrifenedig gafodd ei wneud 
fel tystiolaeth ar gyfer CM3.3.1.
Gall y testunau gael eu darparu gan yr 
athro/athrawes/y tiwtor/yr hyfforddwr/
wraig neu’r aseswr.
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y gall yr 
ymgeisydd ofyn am help pan fo’i eisiau 
arno/arni.

•  ddefnyddio llythrennau cyntaf ac ail 
 lythrennau geiriau i ddod o hyd i 
 eiriau a’u trefnu yn ôl trefn yr wyddor 
•  darllen a deall ystod o eiriau ac 
 ymadroddion cyffredin a pherthnasol 
•  olrhain a deall y prif ddigwyddiadau 
 mewn testunau syml sy’n fwy nag  
 un paragraff o hyd a delweddau 
 syml ar dopigau cyfarwydd ac sy’n 
 ymwneud â bywyd bob dydd 
•  cydnabod gwahanol bwrpasau 
 testunau 
•  dod o hyd i wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau trefnu, a’i deall  
•  dod o hyd i ystyr geiriau nad ydych 
 yn eu deall gan ddefnyddio geiriadur 
•  adnabod, darllen a deall iaith  
 nodweddiadol testunau 
 cyfarwyddiadol 
•  adnabod y prif bwyntiau a’r syniadau 
 mewn testunau 
•  sgimio teitlau, penawdau a darluniau 
 er mwyn penderfynu a yw deunydd 
 o ddiddordeb 
•  sganio testunau i ddod o hyd i  
 wybodaeth 
•  cael gwybodaeth benodol drwy   
 ddarllen yn fanwl 
•  cael ystyr mewn delwedd 
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr  
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i   
 ddarllen.       

Darllen, deall a chael gwybodaeth
Gallwch ddarllen y testunau naill ai ar 
bapur neu ar sgrin. Rhaid i o leiaf un 
testun gynnwys delwedd.

Cydnabod pwrpas 
Rhaid i chi fedru cydnabod pwrpas 
testun (e.e testun cyfarwyddiadol) 
yn ôl ei osodiad, ei ddyluniad neu’r 
geiriau sy’n cael eu defnyddio, cyn i 
chi ei ddarllen yn fanwl.

Defnyddio geiriadur 
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan mae 
angen deall gair sy’n anghyfarwydd 
arnoch, a dod o hyd i ddiffiniad 
priodol mewn geiriadur.

Gofyn i eraill
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan fo 
angen help arnoch a gofyn i berson 
addas.

CM3.2 Darllen
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

CM3.3.1
Ysgrifennu testun 
byr i gyfathrebu 
gwybodaeth 
berthnasol a 
barn(au) i gynulleidfa 
benodol mewn ffurf 
y cytunwyd arni a 
chan ddefnyddio 
iaith briodol.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

•  un testun byr ar ffurf y cytunwyd 
 arni gan diwtor, athro/athrawes neu 
 hyfforddwr/wraig  
•  o leiaf un drafft, â thystiolaeth o 
 wirio.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw. 

•  gynllunio a drafftio’r ysgrifennu 
•  cyflwyno gwybodaeth syml 
•  defnyddio iaith briodol 
•  llunio brawddegau gan ddefnyddio 
 cysyllteiriau cyffredin 
•  trefnu’r gwaith ysgrifennu yn 
 baragraffau byr lle y bo hynny’n 
 briodol 
•  defnyddio gramadeg sylfaenol yn 
 gywir, gan gynnwys cytundeb 
 priodol berf-amser,  
 goddrych-berf 
•  atalnodi’n gywir, gan gynnwys   
 priflythrennau, atalnodau llawn, 
 marciau cwestiwn, ebychnodau 
•  sillafu’r geiriau yr ydych yn eu 
 defnyddio fwyaf aml yn gywir  
•  sylweddoli bod treiglo’n gallu helpu  
 ystyr 
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy 
•  gwneud eich ystyr yn glir 
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich  
 testunau.

Ysgrifennu testun
Rhaid i chi ystyried ffurfiau posib, 
gydag arweiniad a chadarnhad gan 
eich athro/athrawes, tiwtor neu 
hyfforddwr/wraig a dewis un sy’n 
briodol i’ch tasg.

Gwirio
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu a’r atalnodi yn gywir a 
bod eich ystyr yn glir.

CM3.3 Ysgrifennu
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Cyfathrebu Lefel 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd, rhai ohonyn nhw’n gorfod bod 
yn ffurfiol, sydd yn gysylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith a 
swyddogaethau cymdeithasol. 

Nodiadau

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn C1.3 mae’r gofyn am  
 ‘atalnodi’n gywir, gan gynnwys collnodau’ yn cynnwys hefyd  
 priflythrennau ac atalnod llawn (Lefel Mynediad 1), marc cwestiwn 
 (Lefel Mynediad 2) a’r ebychnod (Lefel Mynediad 3).
2.  Ar y lefel hon, dylai’r cynnwys a’r deunyddiau fod yn syml, h.y. yn 
 rhai y byddwch chi yn aml yn eu gweld yn eich gwaith, wrth  
 astudio neu mewn gweithgareddau eraill, a bydd y cynnwys yn cael  
 ei roi yn uniongyrchol â llinellau rhesymu a phrif bwyntiau sy’n 
 hawdd eu hadnabod. Er hynny, byddwch yn adeiladu ar sgiliau  
 Lefel Mynediad 3 drwy weithio mewn ystod mwy eang o  
 gyd-destunau a thopigau, gan ddarllen ac ysgrifennu   
 dogfennau hirach a mwy amrywiol, a chan fod yn fwy beirniadol  
 o’ch gwaith siarad a’ch gwaith ysgrifennu.
3.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cyfathrebu ar Lefel 1 a chynhyrchu  
 tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r safonau.

46 Sgiliau Hanfodol Cymru



47Sgiliau Hanfodol Cymru

5.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6.  Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

Tystiolaeth

Ar Lefel 1, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i’r testunau y byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
ddelweddau a symbolau.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C1.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir mewn 
ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau 
o dystiolaeth yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer 
C1.1.3. Er hynny, gallwch hefyd gael 
y dystiolaeth mewn sefyllfaoedd mwy 
anffurfiol yn eich bywyd bob dydd ac 
yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  ganfod manylion a gwybodaeth 
 berthnasol o esboniadau, 
 cyfarwyddiadau a thrafodaethau 
 mewn ystod o gyd-destunau 
•  gwrando’n ofalus ac ymateb yn 
 adeiladol i’r hyn mae eraill yn ei 
 ddweud 
•  defnyddio strategaethau i ddangos 
 eich bod yn gwrando ac i egluro a 
 chadarnhau eich bod yn deall

 
 

Deall ac ymateb
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir. Yn ymarferol, 
rydych yn debygol o arddangos rhai 
o’r sgiliau hyn yng nghyd-destun 
trafodaeth ffurfiol (C1.1.3). Gallwch 
chi arddangos rhai o’r sgiliau hyn, ond 
nid pob un, mewn sgwrs ar y ffôn.

Ystod o gyd-destunau
Gallai’r ystod gynnwys sefyllfaoedd 
yn yr ystafell ddosbarth, yn y gweithle 
neu mewn bywyd bob dydd.

Ymateb yn adeiladol
Rhaid i chi wrando ar yr hyn mae pobl 
eraill yn ei ddweud ac ymateb mewn 
ffyrdd sy’n dangos eich bod chi wedi 
meddwl am yr hyn a ddywedon nhw 
gan fedru dysgu oddi wrtho. Nid oes 
rhaid i chi dderbyn pob dim mae eraill 
yn ei ddweud ond rhaid i chi fedru 
egluro pam eich bod chi’n cytuno 
neu’n anghytuno.  

Defnyddio strategaethau
Gallai strategaethau i ddangos eich 
bod yn gwrando gynnwys iaith y corff, 
ymatebion cadarnhaol byr, gofyn 
cwestiynau er mwyn egluro pwyntiau, 
ailadrodd/cadarnhau’r hyn ddywedodd 
y siaradwr ac ati.

C1.1 Siarad a gwrando
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C1.1.2
Siarad i gyfathrebu:

•  gwybodaeth  
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau

am dopigau 
cyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith 
briodol, ac mewn 
ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau 
o dystiolaeth yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o  
gyd-destun trafodaeth ar gyfer  
C1.1.3. Er hynny, gallwch hefyd gael 
y dystiolaeth mewn sefyllfaoedd mwy 
anffurfiol yn eich bywyd bob dydd ac 
yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  barnu pryd i siarad a faint i’w 
 ddweud  
•  mynegi ffeithiau, cwestiynau, 
 esboniadau, cyfarwyddiadau, 
 adroddiadau a disgrifiadau o 
 dopigau cyfarwydd yn glir  
•  defnyddio strategaethau i gefnogi’r 
 hyn yr ydych yn ei ddweud 
•  cyflwyno gwybodaeth a syniadau  
 mewn dilyniant rhesymegol  
•  ymateb i gwestiynau am ystod o 
 bynciau cyfarwydd 
•  mynegi’ch teimladau a’ch barn yn 
 glir pan fo hynny’n briodol  
•  defnyddio iaith sy’n addas i’ch 
 gwrandäwr/gwrandawyr a’r  
 cyd-destun

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau 
ar lafar. Yn ymarferol, gallwch 
arddangos rhai o’r sgiliau hyn yn 
nghyd-destun trafodaeth ffurfiol 
(C1.1.3). Gallwch chi arddangos 
rhai o’r sgiliau hyn, ond nid pob un, 
mewn sgwrs ar y ffôn.

Defnyddio strategaethau
Gallai strategaethau i gefnogi’r hyn 
rydych yn ei ddweud gynnwys iaith y 
corff, mynegiant yr wyneb, ystumiau, 
pwyslais ac ati.

Cyflwyno gwybodaeth a syniadau 
mewn dilyniant rhesymegol
Pan fyddwch yn siarad â rhywun, 
rhaid i chi fedru gwneud eich 
pwyntiau mewn trefn sy’n ei gwneud 
yn hawdd i’ch gwrandäwr eich dilyn 
a’ch deall.

Mynegi’ch teimladau a’ch barn yn 
glir
Rhaid i chi fedru dweud yr hyn yr 
ydych chi’n ei feddwl neu ei deimlo 
mewn modd cytbwys a phendant, 
heb fod yn ymosodol.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C1.1.3
Cymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol 
gyda dau neu fwy o 
bobl eraill.

Gallwch gael gwahanol fathau 
o dystiolaeth yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Rhaid cael tystiolaeth o ddwy 
drafodaeth o leiaf. Rhaid i un o leiaf o’r 
rhain fod wyneb yn wyneb.

Ni fydd y ‘ddau neu fwy o bobl eraill’ 
yn cynnwys yr aseswr. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
nodiadau’r ymgeisydd wrth iddo/iddi 
baratoi ar gyfer y drafodaeth.

•  paratoi ar gyfer trafodaethau fel y 
 gallwch ddweud pethau a darparu 
 gwybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc 
 a phwrpas y drafodaeth 
•  cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp  
 bwrpasol er mwyn dod i  
 gyd-ddealltwriaeth  
•  cyfrannu’n glir a pherthnasol i 
 drafodaethau 
•  parchu hawliau eraill i gymryd eu tro 
 mewn trafodaethau 
•  defnyddio ymadroddion neu 
 ystumiau priodol er mwyn ymuno â’r 
 drafodaeth.

Trafodaeth 
Rhaid i chi gymryd rhan mewn 
trafodaethau ffurfiol gyda dau neu 
fwy o bobl eraill, fel eich bod chi 
oll yn datblygu’r un ddealltwriaeth 
o’r hyn sy’n cael ei drafod. Rhaid 
i’r trafodaethau roi cyfleoedd i chi 
ymateb i ystod o safbwyntiau a 
theimladau.

Parchu hawliau eraill i gymryd eu 
tro 
Rhaid i chi ganiatáu i bobl eraill 
ddweud yr hyn maen nhw am ei 
ddweud mewn trafodaeth; rhaid i chi 
beidio â rhwystro eraill rhag siarad.

Ymuno â thrafodaeth
Rhaid i chi fedru dangos eich bod 
chi am siarad, heb dorri ar draws 
siaradwr neu ymddangos yn  
or-ymosodol.

C1.1 Siarad a gwrando (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C1.2.1
Darllen, deall a chael 
gwybodaeth yn 
annibynnol o ddau 
fath gwahanol o 
destun o leiaf.

Rhaid i un testun 
o leiaf gynnwys 
delwedd. 

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 250 
o eiriau.

Rhaid i’r testunau fod o wahanol 
fathau a chael gwahanol bwrpasau.

Rhaid i’r ymgeisydd weithio’n 
annibynnol i ddewis deunydd o’r 
testunau er mwyn ateb pwrpas ei 
dasg.

Rhaid peidio â rhoi cyfeiriadau 
tudalennau manwl i’r ymgeisydd.

Gall llawer o’r dystiolaeth bod yr 
ymgeisydd wedi arddangos y sgiliau 
gofynnol fod ymhlyg yn y gwaith 
gafodd ei wneud ar gyfer C1.3.1 ond 
rhaid cydnabod hyn yn y portffolio.

Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.

 

•  ddarllen a deall geiriau ac   
 ymadroddion allweddol arbenigol a 
 pherthnasol  
•  canfod y prif bwyntiau a’r syniadau  
 mewn testunau a delweddau  
•  cydnabod pwrpas amrywiaeth o 
 destunau    
•  dod o hyd i wybodaeth gan   
 ddefnyddio systemau trefnu, a’i deall 
•  dod o hyd i ystyr geiriau ac 
 ymadroddion nad ydych yn eu deall 
 gan ddefnyddio deunyddiau cyfeiriol  
•  cael gwybodaeth o destunau a 
 delweddau, gan gynnwys testun sy’n 
 awgrymu ystyr yn hytrach na’i 
 ddweud yn bendant 
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr 
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i 
 ddarllen.

 
 

Yn annibynnol
Gall eich athro/athrawes/tiwtor/
hyfforddwr/wraig roi neu awgrymu i 
chi rai testunau i’w darllen ond rhaid i 
chi ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei 
heisiau arnoch chi yn y rhain.   

Pwrpas y testunau
Rhaid i chi fedru cydnabod pwrpas 
amrywiaeth o destunau (e.e. rhoi 
gwybodaeth, perswadio, rhoi 
cyfarwyddiadau) wrth yr eirfa sy’n cael 
ei defnyddio a’r modd y’u cyflwynir.

Deall yr ystyr sy’n cael ei 
awgrymu
Rhaid i chi fedru gweld ystyr yr awdur, 
hyd yn oed pan nad yw’n eglur yn y 
testun.

Gall sgiliau fod ymhlyg yn y 
gwaith a gynhyrchir
Gallech sicrhau mai pwrpas eich 
darllen yw eich helpu i ysgrifennu 
un o’r testunau ar gyfer C1.3.1, er 
nad yw hyn yn angenrheidiol. Felly, 
byddai’ch sgiliau darllen yn cael eu 
hamlygu yn yr hyn a ysgrifennwch am 
bwnc eich darllen.

C1.2 Darllen
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C1.3.1
Ysgrifennu dau 
fath gwahanol 
o destunau byr 
i gyfathrebu 
gwybodaeth 
i gynulleidfa 
gyfarwydd, mewn 
ffurfiau priodol a 
chan ddefnyddio 
iaith sy’n addas  
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa.

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 250 
o eiriau.

Rhaid arddangos tystiolaeth o’r sgiliau 
angenrheidiol yn y ddau destun.

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer pob 
testun gynnwys nodiadau cynllunio ac 
o leiaf un drafft â thystiolaeth o wirio.

Yn y gwaith terfynol rhaid i’r 
brawddegau gael eu ffurfio’n gywir 
â’r atalnodi, y sillafu, y treiglo a’r 
gramadeg yn gywir.

Rhaid i’r paragraffu fod yn briodol.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw.

 

•  gynllunio a drafftio’r ysgrifennu 
•  cyflwyno gwybodaeth berthnasol 
 mewn ffurfiau sy’n addas i’ch 
 pwrpas a’ch cynulleidfa 
•  llunio brawddegau cyfansawdd gan 
 ddefnyddio cysyllteiriau priodol 
•  trefnu’r gwaith ysgrifennu yn 
 baragraffau sy’n dangos dilyniant 
 rhesymegol  
•  defnyddio gramadeg sylfaenol yn 
 gywir  
•  atalnodi’n gywir, gan gynnwys   
 collnodau 
•  sillafu’n gywir gan gynnwys geiriau  
 arbenigol 
• defnyddio treigladau  
•  barnu pa mor berthnasol yw   
 gwybodaeth a faint o fanylder i’w 
 gynnwys at eich pwrpas 
•  defnyddio iaith sy’n addas i’r pwrpas 
 a’r gynulleidfa 
•  defnyddio delweddau perthnasol i  
 helpu’r darllenwr i ddeall eich prif 
 bwyntiau  
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy  
•  gwneud eich ystyr yn glir  
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich  
 testunau.

Ffurfiau sy’n addas i’ch pwrpas 
a’ch cynulleidfa
Gall eich athro/athrawes/tiwtor/
hyfforddwr/wraig roi arweiniad i 
chi ynglŷn â ffurfiau posibl ar gyfer 
eich gwaith ysgrifennu ond rhaid 
i chi wneud y dewis terfynol eich 
hun. Gallai fod yn llythyr busnes, 
adroddiad neu draethawd, cyfres o 
gyfarwyddiadau, memo, erthygl ar 
gyfer papur newydd neu gylchgrawn 
ac ati. 

Barnu pa mor berthnasol yw 
gwybodaeth a faint o fanylder i’w 
gynnwys
Rhaid i chi fedru penderfynu faint o’r 
hyn a ddarllenwch sy’n berthnasol i’ch 
pwrpas a faint o fanylion ddylech chi 
gynnwys yn eich gwaith ysgrifennu.

Sillafu, gramadeg, atalnodi, 
treiglo
•  Rhaid i chi fedru sillafu’n gywir, 
 gan gynnwys geiriau arbenigol sy’n  
 perthyn i’ch topig a’ch cyd-destun. 
•  Rhaid i chi wybod sut i ysgrifennu 
 brawddegau cyfansawdd, gan 

C1.3 Ysgrifennu
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 ddefnyddio gramadeg sylfaenol yn  
 gywir a sicrhau’r defnydd cywir o 
 ragenwau ac arddodiaid cyfarwydd 
 (e.e. gwrando ar, dweud wrth).
•  Rhaid i chi ddefnyddio atalnodi,   
 er enghraifft, y collnod, yn gywir 
 (yn ogystal â phrif lythyren, atalnod  
 llawn, marc cwestiwn ac ebychnod, 
 sy’n ofynnol ar y lefelau Mynediad). 
•  Rhaid i chi ddefnyddio treigladau 
 cyfarwydd yn gywir.

Gwirio 
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu, y treiglo, yr atalnodi 
a’r gramadeg yn gywir, ei fod wedi 
ei drefnu’n baragraffau sy’n helpu’r 
darllenydd i ddilyn yr hyn yr ydych 
wedi ei ysgrifennu, a bod eich ystyr yn 
glir.
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Cyfathrebu Lefel 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd a llai cyfarwydd, rhai ohonyn nhw’n 
gorfod bod yn ffurfiol, yn gysylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith 
a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau
1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, yn C2.3 mae’r gofyn am   
 ‘atalnodi’n gywir, gan gynnwys atalnodau a dyfynodau yn cynnwys  
 hefyd priflythyren ac atalnod llawn (Lefel Mynediad 1), marc   
 cwestiwn (Lefel Mynediad 2), ebychnod (Lefel Mynediad 3) a  
 chollnod (Lefel 1).
2.  Ar y lefel hon dylai’r cynnwys a’r deunyddiau fod yn syml, h.y. yn 
 rhai y byddwch chi yn aml yn eu gweld yn eich gwaith, wrth  
 astudio neu mewn gweithgareddau eraill, a bydd y cynnwys yn cael 
 ei roi yn uniongyrchol â llinellau rhesymu a phrif bwyntiau sy’n  
 hawdd eu hadnabod. Er hynny, byddwch yn adeiladu ar sgiliau  
 Lefel 1 drwy fedru cymryd cyfrifoldeb am symud trafodaeth yn ei  
 blaen, rhoi cyflwyniad/sgwrs byr a darllen, crynhoi a chynhyrchu  
 dogfennau hirach.
3.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cyfathrebu ar Lefel 2 a chynhyrchu  
 tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r safonau. 
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5.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6.  Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

Tystiolaeth

Ar Lefel 2, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i’r testunau byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
resymu a delweddau. 

Rhaid i chi ddefnyddio o leiaf un ddelwedd neu ddeunydd cefnogol 
arall yn eich cyflwyniad/sgwrs byr.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C2.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir am 
ystod o dopigau ac 
mewn ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer C2.1.3(a) neu o 
sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn y 
sgwrs/cyflwyniad byr yn C2.1.3(b). Er 
hynny, gallwch hefyd gael y dystiolaeth 
mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol mewn 
bywyd bob dydd ac yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  ganfod manylion a gwybodaeth 
 berthnasol o esboniadau, 
 cyfarwyddiadau, trafodaethau, a 
 chyflwyniadau ar ystod o dopigau ac 
 mewn ystod o gyd-destunau 
•  ymateb yn adeiladol i feirniadaeth 
•  defnyddio strategaethau i ddangos 
 eich bod yn gwrando ac i egluro a 
 chadarnhau eich bod yn deall 
•  adnabod bwriadau’r siaradwr

Deall ac ymateb
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir. Yn ymarferol, 
rydych yn debygol o arddangos rhai 
o’r sgiliau hyn yng nghyd-destun 
trafodaeth ffurfiol yn C2.1.3(a) neu 
os oes sesiwn cwestiwn ac ateb yn 
dilyn eich sgwrs/cyflwyniad byr yn 
C2.1.3(b). Gallwch chi arddangos 
rhai o’r sgiliau hyn, ond nid pob un, 
mewn sgwrs ar y ffôn.

Ystod o gyd-destunau
Gallai’r ystod gynnwys sefyllfaoedd 
yn yr ystafell ddosbarth, yn y gweithle 
neu mewn bywyd bob dydd.

Ymateb yn adeiladol
Rhaid i chi wrando ar feirniadaeth 
negyddol a chadarnhaol, gan ymateb 
mewn ffyrdd sy’n dangos eich bod chi 
wedi ystyried y feirniadaeth a dysgu 
oddi wrthi. Nid oes rhaid i chi dderbyn 
pob beirniadaeth fel un ddilys ond 
rhaid i chi fedru egluro pam eich bod 
chi’n gwrthod pwynt beirniadol.

Defnyddio strategaethau
Gallai strategaethau i ddangos eich 
bod yn gwrando gynnwys iaith y corff, 
ymatebion cadarnhaol byr, gofyn 
cwestiynau er mwyn egluro pwyntiau,

C2.1 Siarad a gwrando
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ailadrodd/cadarnhau’r hyn ddywedodd 
y siaradwr ac ati. 

Gallai strategaethau i gefnogi’r hyn 
a ddywedwch gynnwys iaith y corff, 
mynegiant yr wyneb, ystumiau, 
pwyslais ac ati.

Bwriadau’r siaradwr
Rhaid i chi fedru adnabod arwyddion 
sy’n dangos pwrpas y siaradwr, fel ei 
ddewis o eirfa, goslef y llais ac iaith y 
corff, er mwyn i chi fedru ymateb yn 
briodol.

C2.1.2
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth  
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau

am dopigau 
cyfarwydd ac 
anghyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith a 
chyfathrebu dieiriau 
priodol, ac mewn 
ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth, yn cynnwys cofnod 
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer C2.1.3(a) neu o 
sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn y 
sgwrs/cyflwyniad byr yn C2.1.3(b). Er 
hynny, gallwch hefyd gael y dystiolaeth 
mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol mewn 
bywyd bob dydd ac yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  defnyddio geirfa a mynegiant 
 amrywiol sy’n addas i’ch pwrpas chi 
•  rhoi manylder a datblygiad pellach i 
 egluro a chadarnhau dealltwriaeth  
•  defnyddio strategaethau priodol, 
 gan gynnwys iaith a chyfathrebu 
 dieiriau, i gefnogi’r hyn yr ydych yn 
 ei ddweud  
•  cadarnhau bod y  
 gwrandäwr/gwrandawyr yn deall  
 ystyr yr hyn yr ydych yn ei fynegi 
•  defnyddio iaith a chyfathrebu 
 dieiriau sy’n addas i’ch  
 gwrandäwr/gwrandawyr a’r sefyllfa

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau ar lafar. 
Yn ymarferol, gallwch arddangos rhai  
o’r sgiliau hyn yng nghyd-destun 
trafodaeth ffurfiol yn C2.1.3(a) neu os 
oes sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn 
eich sgwrs/cyflwyniad byr yn C2.1.3(b). 
Gallwch chi arddangos rhai o’r sgiliau 
hyn, ond nid pob un, mewn sgwrs ar y 
ffôn.

Amrywiol 
Rhaid i chi fedru defnyddio ystod o 
eirfa a mynegiant sy’n briodol ar gyfer 
amrywiol bwrpasau a chyd-destunau.

Egluro
Rhaid i chi fedru sylweddoli pan nad 
yw aelodau o’ch cynulleidfa/grŵp yn 
deall yr hyn a ddywedwch a medru 
rhoi mwy o fanylder neu esboniad nes 
eich bod yn siŵr eu bod wedi deall.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C2.1.3
(a) Cymryd rhan 
mewn trafodaethau 
ffurfiol gyda dau neu 
fwy o bobl eraill.

(b) Rhoi  
cyflwyniad/sgwrs 
am o leiaf pedwar 
munud.

Rhaid cael tystiolaeth o ddwy 
drafodaeth o leiaf. Rhaid i o leiaf un o’r 
rhain fod wyneb yn wyneb.

Ni fydd y ‘ddau neu fwy o bobl eraill’ 
yn cynnwys yr aseswr.

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer C2.1.3(a) 
a C2.1.3.(b) gynnwys nodiadau’r 
ymgeisydd wrth iddo baratoi ar gyfer y 
drafodaeth/sgwrs/cyflwyniad.

Rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a all 
fod ar ffurf:

•  cofnod gweledol/clywadwy o’r   
 drafodaeth/sgwrs/cyflwyniad  
a/neu 
•  datganiadau tyst.

Gellir defnyddio nodiadau byr i brocio’r 
cof yn y sgwrs/cyflwyniad, ond ni 
chaniateir i’r ymgeisydd eu darllen yn 
uchel.
Rhaid i dystiolaeth y sgwrs/cyflwyniad 
gynnwys o leiaf un ddelwedd neu 
ddeunydd cefnogol arall.

Rhaid i’r aseswyr edrych am y canlynol: 
•  mynegiant clir o dystiolaeth bod y 
 sgwrs/cyflwyniad wedi ei 
 strwythuro’n dda, yn cadw at y

•  paratoi ar gyfer trafodaethau fel y 
 gallwch ddweud pethau a darparu 
 gwybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc 
 a phwrpas y drafodaeth  
•  cymryd rhan mewn trafodaeth 
 grŵp bwrpasol er mwyn dod i  
 gyd-ddealltwriaeth  
•  cyfrannu’n glir a pherthnasol mewn 
 modd sy’n addas i’ch pwrpas a’ch 
 sefyllfa chi 
•  helpu i symud y drafodaeth yn ei  
 blaen  
•  defnyddio ymadroddion neu 
 ystumiau priodol er mwyn cael 
 ymuno â’r drafodaeth neu er mwyn 
 newid y topig 
•  cynnig tystiolaeth i gefnogi’ch barn  
 a’ch dadleuon

•  paratoi eich sgwrs/cyflwyniad 
•  crynhoi’r wybodaeth o’ch darllen ac 
 o ffynonellau eraill i fod yn addas 
 i’ch pwrpas 
•  siarad yn glir mewn modd sy’n addas 
 i’ch pwnc, eich pwrpas a’ch sefyllfa  
•  peidio gwyro oddi ar y pwnc a 
 sicrhau bod dilyniant rhesymegol i 
  strwythur eich sgwrs/cyflwyniad er 
 mwyn helpu’ch cynulleidfa i ddilyn 
 trywydd eich meddwl neu gyfres o 
 ddigwyddiadau 

Trafodaeth 
Rhaid i’r drafodaeth roi cyfleoedd i 
chi ymateb i ystod o safbwyntiau a 
theimladau, a chymryd yr awenau 
wrth symud y drafodaeth yn ei blaen.

Symud y drafodaeth yn ei blaen 
Rhaid i chi wybod sut i gynnal 
momentwm trafodaeth, er enghraifft, 
gwybod sut i:

•  gynnig beirniadaeth adeiladol ac  
 ymateb iddi  
•  rhoi tystiolaeth i gefnogi barn a   
 dadleuon 
•  defnyddio ymadroddion priodol i  
 newid cyfeiriad y drafodaeth neu 
 ailffocysu ar ei phwrpas 
•  datblygu pwyntiau a datgelu   
 syniadau newydd 
•  crynhoi’r hyn a ddywedwyd 
•  sicrhau cyd-ddealltwriaeth. 

Ymuno â’r drafodaeth
Rhaid i chi fedru dangos eich bod 
chi am siarad, heb dorri ar draws 
siaradwr neu ymddangos yn  
or-ymosodol.

Newid y topig
Rhaid i chi fedru newid cyfeiriad neu 
dopig y drafodaeth, neu ei llywio yn ôl 
at y pwynt heb ymddangos eich bod 
yn ymosodol neu’n ‘cymryd drosodd’.

C2.1 Siarad a gwrando (parhad)
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 pwynt, yn rhoi darlun clir o’r prif  
 bwyntiau ac yn defnyddio 
 amrywiaeth o ddulliau i gefnogi’r 
 prif bwyntiau 
•  tystiolaeth bod y gwrandawyr wedi  
 dilyn y sgwrs/cyflwyniad heb fawr  
 drafferth. 

•  defnyddio amrywiaeth o ffyrdd i 
 gefnogi prif bwyntiau eich  
 sgwrs/cyflwyniad, gan gynnwys 
 defnyddio delweddau neu ddeunydd  
 arall.

Pwnc
Bydd eich pwnc fel arfer wedi ei 
gysylltu’n agos â’ch gwaith, eich 
rhaglen astudio neu faes eich 
diddordeb.

Rhoi sgwrs/cyflwyniad byr
Rhaid i chi roi sgwrs/cyflwyniad byr 
am bedwar munud o leiaf, sy’n 
cynnwys rhyw elfen o ffurfioldeb. 
Rhaid bod pwrpas i’ch sgwrs/
cyflwyniad a bydd eich pwnc fel 
arfer yn perthyn yn agos i’ch gwaith, 
rhaglen astudio neu faes eich 
diddordeb. Rhaid i chi ddefnyddio 
delweddau neu wrthrychau fel 
modelau neu samplau i helpu’ch 
cynulleidfa sy’n cynnwys o leiaf 
tri pherson i ddeall eich sgwrs/
cyflwyniad.

Crynhoi 
Rhaid i chi fedru gwahaniaethu 
rhwng yr hyn sy’n berthnasol i’ch 
pwrpas a’r hyn nad yw’n berthnasol, 
gan fedru cyflwyno hanfod yr hyn a 
ddarllenoch mewn ffordd gryno.

Gall y wybodaeth rydych yn ei 
chrynhoi ddeillio o’ch deunydd 
darllen ar gyfer C2.2 ond gall ddod o 
ffynonellau eraill.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Siarad yn glir
Rhaid i chi: 
• ynganu’ch geiriau yn glir 
•  defnyddio math o iaith sy’n addas  
 ar gyfer pwnc a phwrpas eich  
 sgwrs/cyflwyniad, e.e. wrth roi   
 esboniadau, cyfarwyddiadau neu  
 adroddiadau, neu wrth gyflwyno  
 dadl 
•  medru addasu sain, cywair a 
 chyflymder y siarad i’r sefyllfa  
 (e.e. ystyried nifer y gwrandawyr,  
 maint yr ystafell, lefel y sŵn) 
•  ystyried statws y gynulleidfa a pha 
 mor gyfarwydd yw i chi 
•  amrywio goslef y llais er mwyn 
 cadw sylw’r gynulleidfa 
•  dangos gafael eithaf sicr ar 
 gystrawen gywir ac idiom naturiol 
 Gymraeg.

Strwythuro eich sgwrs/cyflwyniad
Rhaid i chi wybod sut i gyflwyno 
gwybodaeth a syniadau mewn 
trefn sy’n glir (e.e. sut i gychwyn a 
chloi sgwrs/cyflwyniad), yn ogystal 
â defnyddio ciwiau i dynnu sylw 
at bwyntiau allweddol neu newid 
cyfeiriad, fel eich bod chi’n cael y 
gynulleidfa i’ch dilyn.  

C2.1 Siarad a gwrando (parhad)
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Amrywiaeth o ffyrdd
Rhaid i chi ddefnyddio amrywiaeth 
o ffyrdd, gan gynnwys delweddau 
neu ddeunyddiau eraill (e.e. model) 
i gefnogi eich prif bwyntiau. Rhaid 
i chi sicrhau bod delwedd yn addas 
i’w phwrpas, pr’un ai y byddwch 
yn cynhyrchu eich siartiau neu’ch 
diagramau eich hun neu yn dewis 
delweddau o ffynonellau eraill.  
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C2.2.1
Darllen, deall 
a chrynhoi  
gwybodaeth o ddau 
destun o leiaf ar yr 
un pwnc.

Rhaid i bob testun 
gynnwys o leiaf 500 
o eiriau.

Rhaid i o leiaf un 
testun gynnwys 
rhesymeg ac o leiaf 
un testun gynnwys 
delwedd.

Rhaid i’r testunau fod o wahanol fathau.

Gall y testunau gael eu cynnwys ar restr 
ddarllen neu gallan nhw gael eu canfod 
gan yr ymgeisydd, yn dibynnu ar  
gyd-destun y gwaith.

Rhaid i’r ymgeisydd weithio’n 
annibynnol i ddewis deunydd o’r 
testunau er mwyn ateb pwrpas y dasg.

Rhaid peidio â rhoi cyfeiriadau 
tudalennau manwl i’r ymgeisydd.

Gall llawer o’r dystiolaeth bod yr 
ymgeisydd wedi arddangos y sgiliau 
gofynnol fod ymhlyg yn y crynodeb 
gafodd ei wneud ar gyfer C2.3.1 a/neu 
C2.1.3(b) ond rhaid cydnabod hyn yn y 
portffolio.

Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.

•  ddarllen a deall geirfa arbenigol        
•  canfod y prif bwyntiau, y syniadau a 
 thrywydd y ddadl a’r ymresymu sydd 
 mewn testunau a delweddau, gan 
 gynnwys yr hyn sydd ynghudd   
 ynddyn nhw 
•  cydnabod pwrpas a bwriadau’r 
 awdur, gan gynnwys pan fydd   
 awdur yn awgrymu yn hytrach na 
 dweud 
•  dod o hyd i wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau trefnu, a’i deall 
•  dod o hyd i ystyr geiriau ac 
 ymadroddion anghyfarwydd gan 
 ddefnyddio deunyddiau cyfeiriol  
•  dewis a defnyddio mathau gwahanol 
 o destunau di-dor i gael gwybodaeth 
 berthnasol  
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr 
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i 
 ddarllen.

Prif bwyntiau
Rhaid i chi fedru darllen yn feirniadol 
pan rydych yn dilyn cyfres o 
wybodaeth neu syniadau mewn 
testunau esboniadol neu berswadiol 
(o fwy na 500 o eiriau), a gwybod sut 
i adnabod safbwyntiau wrth ddarllen 
dadl. 

Pwrpas a bwriadau awdur 
Rhaid i chi fedru canfod pwrpas 
testun (e.e. rhoi gwybodaeth, 
perswadio) yn ôl y defnydd o eirfa a 
strwythur, er mwyn medru beirniadu 
ei berthnasedd.

Dewis
Rhaid i chi wybod sut i ddod o 
hyd i ddeunydd a dewis deunydd 
o destunau fel llyfrau cyfeiriol, 
gwerslyfrau, llawlyfrau cyfarwyddiadol, 
cylchgronau, papurau newydd a 
geiriaduron, neu dudalennau o’r we, 
fel eich bod chi’n gallu defnyddio 
gwahanol fathau o destun i gael 
gwybodaeth (e.e. er mwyn cymharu 
ffeithiau, barn a syniadau).

C2.2 Darllen
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Gall sgiliau fod ymhlyg yn y 
gwaith a gynhyrchir
Gallech sicrhau mai pwrpas eich 
darllen yw eich helpu i baratoi ar 
gyfer eich sgwrs/cyflwyniad neu 
un o’ch testunau ysgrifennu, er 
nad yw hyn yn angenrheidiol. Felly, 
byddai’ch gallu i grynhoi ymhlyg yng 
nghynnwys eich sgwrs/cyflwyniad neu 
un o’ch testunau ysgrifennu.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C2.3.1
Ysgrifennu dau 
fath gwahanol 
o destunau, y 
naill a’r llall yn 
rhoi gwybodaeth 
wahanol i 
gynulleidfaoedd 
gwahanol mewn 
ffurfiau priodol a 
chan ddefnyddio 
iaith sy’n addas 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa.

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 500 
o eiriau.

Rhaid arddangos tystiolaeth o’r sgiliau 
angenrheidiol yn y ddau destun.

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer pob 
testun gynnwys nodiadau cynllunio ac 
o leiaf un drafft â thystiolaeth o wirio.

Yn y gwaith terfynol, rhaid i’r 
brawddegau gael eu ffurfio’n gywir 
â’r atalnodi, y sillafu, y treiglo a’r 
gramadeg yn gywir.

Rhaid i’r paragraffu fod yn briodol.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw.

 

•  grynhoi gwybodaeth o’ch darllen ac 
 o ffynonellau eraill i fod yn addas 
 i’ch pwrpas chi 
•  cynllunio a drafftio’r ysgrifennu 
•  cyflwyno gwybodaeth berthnasol 
 mewn ffurfiau sy’n addas i’ch 
 pwrpas a’ch cynulleidfa 
•  llunio brawddegau cymhleth gan 
 ddefnyddio ystod o gysyllteiriau   
 priodol 
•  trefnu’r gwaith ysgrifennu yn 
 baragraffau sy’n helpu i wneud yr 
 ystyr yn glir 
•  defnyddio gramadeg yn gywir 
• atalnodi’n gywir, gan gynnwys 
 atalnodau a dyfynodau 
•  sillafu’n gywir gan gynnwys geiriau 
 arbenigol 
•  defnyddio treigladau 
•  strwythuro’ch gwaith ysgrifennu i 
 helpu darllenwyr i ddilyn a deall eich 
 prif bwyntiau                                                    
•  cyflwyno gwybodaeth a syniadau 
 mewn dilyniant rhesymegol neu 
 berswadiol 

Ysgrifennu testunau
Gall eich athro/athrawes/tiwtor/
hyfforddwr/wraig roi arweiniad i chi 
ynglŷn â ffurfiau priodol ar gyfer 
eich gwaith ysgrifennu ond rhaid 
i chi wneud y dewis terfynol eich 
hun. Gallai fod yn llythyr busnes, 
adroddiad neu draethawd, cyfres o 
gyfarwyddiadau, memo, erthygl ar 
gyfer papur newydd neu gylchgrawn 
ac ati. 

Crynhoi 
Rhaid i chi fedru gwahaniaethu rhwng 
yr hyn sy’n berthnasol i’ch pwrpas a’r 
hyn nad yw’n berthnasol, gan fedru 
cyflwyno hanfod yr hyn a ddarllenoch 
mewn ffordd gryno. Gall y wybodaeth 
rydych yn ei chrynhoi ddeillio o’ch 
deunydd darllen ar gyfer C2.2 ond 
gall ddod o ffynonellau eraill.

Strwythuro’ch gwaith ysgrifennu
Rhaid i chi wybod sut i drefnu eich 
gwaith ysgrifennu mewn dilyniant 
rhesymegol neu berswadiol, 
gan ddefnyddio paragraffau a 
nodweddion fel penawdau ac  
is-benawdau. 

C2.3 Ysgrifennu
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•  defnyddio gwahanol arddulliau, gan 
 gynnwys defnyddio iaith ffurfiol ac  
 anffurfiol i fod yn addas i bwrpasau  
 gwahanol  
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy  
•  gwneud eich ystyr yn glir 
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich 
 testunau. 

Arddulliau
Rhaid i chi fedru defnyddio iaith 
ffurfiol ac anffurfiol gan gynnwys, 
er enghraifft, technegau perswadiol, 
geirfa dechnegol a thystiolaeth i  
gefnogi’r pwyntiau a wnewch, 
er mwyn bod yn addas ar gyfer 
gwahanol bwrpasau ysgrifennu.

Sillafu, gramadeg, atalnodi, treiglo
•  Rhaid i chi fedru sillafu’n gywir, yn  
 cynnwys geiriau arbenigol sy’n 
 perthyn i’ch topig a’ch cyd-destun. 
•  Rhaid i chi wybod sut i ysgrifennu 
 brawddegau cymhleth  
 (e.e. defnyddio ‘oherwydd’ neu   
 ‘er’), defnyddio amserau’r ferf yn 
 gyson yn ogystal â sicrhau cytundeb 
 goddrych/berf (sy’n ofynnol ar 
 Lefel Mynediad 3) a gwneud   
 defnydd cyson o arddodiaid 
 rhedadwy a rhagenwau  
 (e.e. amdanaf i, iddi hi). 
•  Rhaid i chi ddefnyddio atalnodi, 
 megis atalnodau, dyfynodau a’r   
 acen grom yn gywir (yn ogystal â 
 chollnod, priflythyren, atalnod 
 llawn, marc cwestiwn ac ebychnod 
 sy’n ofynnol ar y lefelau is). 
•  Rhaid i chi dreiglo’n gywir y geiriau  
 a ddefnyddir amlaf yn eich gwaith 
 neu’ch astudiaethau.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

•  Rhaid i chi ddangos gafael eithaf  
 sicr ar gystrawen gywir ac idiom   
 naturiol Gymraeg. 

Gwirio 
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu, y treiglo, yr atalnodi a’r 
gramadeg yn gywir, ei fod wedi ei 
drefnu’n baragraffau lle bo’n briodol, 
a bod eich ystyr yn glir.

C2.3 Ysgrifennu (parhad)
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Cyfathrebu Lefel 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  siarad a gwrando
•  darllen
•  ysgrifennu

mewn cyd-destunau cyfarwydd a llai cyfarwydd, rhai ohonyn nhw’n 
gorfod bod yn ffurfiol, yn gysylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith 
a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn C3.3.1 mae’r gofyn am  
 ‘atalnodi’n gywir’, yn cynnwys yr holl atalnodi a nodwyd ar lefelau  
 is, h.y. atalnodau a dyfynodau, y collnod, priflythyren, atalnod  
 llawn, marc cwestiwn a’r ebychnod.
2.  Ar y lefel hon, dylai testunau a deunyddiau fod yn gymhleth. Bydd  
 rhaid i chi ddefnyddio geirfa arbenigol i raddau a chydbwyso a  
 gwerthuso pwyntiau a dadleuon. Bydd rhaid i chi roi sgwrs/  
 cyflwyniad am o leiaf wyth munud. Gall y deunydd darllen   
 gynnwys syniadau haniaethol a thuedda fod yn fanwl ac yn gofyn  
 am ddarllen clos er mwyn sicrhau eich bod yn deall ystyr a phwrpas  
 yr ysgrifennwr. Bydd gofyn i’ch gwaith 
 ysgrifennu ddangos rhesymu gofalus a chyflwyniad cydlynus.
3.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel y maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.  
4.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig drwy roi esboniadau 
 a all fod yn ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau   
 Cyfathrebu ar Lefel 3 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid  
 yw’n rhan orfodol o’r safonau.
5.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

68 Sgiliau Hanfodol Cymru
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Tystiolaeth

Ar Lefel 3, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i’r testunau y byddwch yn eu darllen gynnwys, rhyngddyn nhw, 
wybodaeth neu resymeg sy’n gymhleth a delweddau. 

Rhaid i chi ddefnyddio o leiaf un ddelwedd neu ddeunydd cefnogol 
arall yn eich sgwrs/cyflwyniad.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C3.1.1  
Deall ac ymateb i’r 
iaith a siaredir am 
ystod o dopigau ac 
mewn ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth yn cynnwys cofnod  
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer C3.1.3(a) neu 
o sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn 
y sgwrs/cyflwyniad yn C3.1.3(b). Er 
hynny, gallwch gael y dystiolaeth hefyd 
mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol yn eich 
bywyd bob dydd ac yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  ganfod manylion a gwybodaeth 
 berthnasol o esboniadau, 
 cyfarwyddiadau, trafodaethau a 
 chyflwyniadau cymhleth  
•  deall a dilyn esboniadau a 
 chyfarwyddiadau manwl mewn 
 ystod o dopigau mewn cyd-destunau 
 cyfarwydd a llai cyfarwydd 
•  ymateb yn adeiladol i feirniadaeth 
•  defnyddio strategaethau i ddangos 
 eich bod yn gwrando ac i egluro a 
 chadarnhau eich bod yn deall 
•  adnabod bwriadau’r siaradwr

 

Deall ac ymateb
Rhaid i chi ddeall a gwybod sut i 
ymateb i iaith a siaredir. Yn ymarferol, 
rydych yn debygol o arddangos rhai 
o’r sgiliau hyn yng nghyd-destun 
trafodaeth ffurfiol yn C3.1.3(a) neu os 
oes sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn 
eich sgwrs/cyflwyniad yn C3.1.3(b). 
Gallwch chi arddangos rhai o’r sgiliau 
hyn, ond nid pob un, mewn sgwrs ar 
y ffôn.

Ystod o gyd-destunau
Gallai’r ystod gynnwys sefyllfaoedd 
yn yr ystafell ddosbarth, yn y gweithle 
neu mewn bywyd bob dydd.

Ymateb yn adeiladol
Rhaid i chi wrando ar feirniadaeth 
negyddol a chadarnhaol gan ymateb 
mewn ffyrdd sy’n dangos eich bod chi  
wedi ystyried y feirniadaeth ac yn 
medru dysgu oddi wrthi. Nid oes 
rhaid i chi dderbyn pob beirniadaeth 
fel un ddilys ond rhaid i chi fedru 
egluro pam eich bod chi’n gwrthod 
pwynt beirniadol.

Defnyddio strategaethau
Gallai strategaethau i ddangos eich 
bod chi’n gwrando gynnwys iaith y 
corff, ymatebion cadarnhaol byr, 

C3.1 Siarad a gwrando
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gofyn cwestiynau er mwyn egluro 
pwyntiau, ailadrodd/cadarnhau’r hyn 
ddywedodd y siaradwr, ac ati.

Bwriadau’r siaradwr
Rhaid i chi fedru adnabod arwyddion 
sy’n dangos bwriad y siaradwr, fel ei 
ddewis o eirfa, goslef y llais ac iaith y 
corff, er mwyn i chi fedru ymateb yn 
briodol.

C3.1.2
Siarad i gyfathrebu: 

•  gwybodaeth  
•  teimladau 
•  barn 
•  cwestiynau 
•  cyfarwyddiadau  
 cymhleth

am ystod o dopigau 
cyfarwydd ac 
anghyfarwydd, gan 
ddefnyddio iaith a 
chyfathrebu dieiriau 
priodol, ac mewn 
ystod o  
gyd-destunau.

Gallwch gael gwahanol fathau o 
dystiolaeth yn cynnwys cofnod  
clywedol/gweledol a datganiadau tyst.

Gallwch gael tystiolaeth o gyd-destun 
trafodaeth ar gyfer C3.1.3(a) neu 
o sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn 
y sgwrs/cyflwyniad yn C3.1.3(b). Er 
hynny, gallwch gael y dystiolaeth hefyd 
mewn sefyllfaoedd llai ffurfiol yn eich 
bywyd bob dydd ac yn y gwaith.

Rhaid i’r cyd-destunau gynnwys o leiaf 
un sgwrs neu drafodaeth wyneb yn 
wyneb.

•  defnyddio geirfa a mynegiant 
 arbenigol, amrywiol a phriodol sy’n 
 addas i’ch pynciau, pwrpasau a’ch 
 sefyllfa chi 
•  cadarnhau bod y  
 gwrandäwr/gwrandawyr yn deall 
 ystyr yr hyn yr ydych yn ei fynegi 
•  addasu’ch iaith a’r hyn yr ydych yn ei 
 ddweud i weddu i bynciau, 
 pwrpasau a sefyllfaoedd gwahanol  
•  rhoi adborth adeiladol 

Siarad i gyfathrebu
Rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu 
ystod o gynnwys a theimladau 
ar lafar. Yn ymarferol, gallwch 
arddangos rhai o’r sgiliau hyn yng 
nghyd-destun trafodaeth ffurfiol yn 
C3.1.3(a) neu os oes sesiwn cwestiwn 
ac ateb yn dilyn eich cyflwyniad byr 
yn C3.1.3(b). Gallwch chi arddangos 
rhai o’r sgiliau hyn, ond nid pob un, 
mewn sgwrs ar y ffôn.

Defnyddio geirfa arbenigol
Rhaid i chi fedru defnyddio geirfa sy’n 
benodol i’r cyd-destun yr ydych yn 
siarad ynddo, e.e. termau technegol.

Rhoi adborth adeiladol
Wrth wrando ar yr hyn mae eraill 
yn ei ddweud neu wedi ei ddweud, 
rhaid i chi fedru gwneud sylwadau ac 
awgrymiadau i’w helpu nhw i wella 
beth maen nhw’n ei ddweud a’r 
ffordd maen nhw’n ei ddweud.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C3.1.3
(a) Cymryd rhan 
mewn trafodaethau 
ffurfiol gyda dau neu 
fwy o bobl eraill.
(b) Rhoi cyflwyniad/
sgwrs am o leiaf 
wyth munud.

Rhaid cael tystiolaeth o ddwy 
drafodaeth o leiaf. Rhaid i o leiaf un o’r 
rhain fod wyneb yn wyneb.

Ni fydd y ‘ddau neu fwy o bobl eraill’ 
yn cynnwys yr aseswr. 

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer C3.1.3(a) 
a C3.1.3(b) gynnwys nodiadau’r 
ymgeisydd wrth iddo baratoi ar gyfer y 
drafodaeth/sgwrs/cyflwyniad.

Rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a all 
fod ar ffurf: 
• cofnod clywedol/gweledol o’r   
 drafodaeth/sgwrs/cyflwyniad  
a/neu 
•  datganiadau tyst.

Gellir defnyddio nodiadau byr i brocio’r 
cof yn y sgwrs/cyflwyniad ond ni 
chaniateir i’r ymgeisydd eu darllen yn 
uchel.

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer y  
sgwrs/cyflwyniad gynnwys o leiaf un 
ddelwedd neu ddeunydd arall.

Rhaid i’r aseswyr edrych am y canlynol: 
•  mynegiant clir 
•  tystiolaeth bod y sgwrs/cyflwyniad 
 wedi ei strwythuro’n dda, yn cadw 
 at y pwynt, yn rhoi darlun clir o’r prif 
 bwyntiau ac yn defnyddio 
 amrywiaeth o ddulliau i gefnogi’r  
 prif bwyntiau

•  paratoi ar gyfer trafodaethau fel y  
 gallwch ddweud pethau a darparu  
 gwybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc 
 a phwrpas y drafodaeth  
•  cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp 
 bwrpasol ar bwnc cymhleth er mwyn 
 gweithio tuag at gytundeb  
•  cyfrannu’n glir a pherthnasol mewn 
 modd sy’n addas i’ch pwrpas a’ch 
 sefyllfa chi 
•  datblygu pwyntiau a syniadau, gan 
 ddangos ymwybyddiaeth sensitif o 
 deimladau, credoau a barn pobl   
 eraill  
•  annog eraill i gyfrannu 

•  paratoi eich sgwrs/cyflwyniad gan 
 sicrhau ei bod/ei fod yn addas i’ch 
 pwrpas  
•  casglu ynghyd gwybodaeth o’ch 
 darllen ac o ffynonellau eraill er 
 mwyn cyflwyno eich dehongliad eich 
 hun i fod yn addas i’ch pwrpas  
•  siarad yn glir a defnyddio iaith ac  
 arddull cyflwyno sy’n addas i’ch 
 pwrpas, cymhlethdod y pwnc, 
 ffurfioldeb y sefyllfa ac anghenion y  
 gynulleidfa 
•  trefnu’r hyn sydd gennych i’w  
 ddweud er mwyn symud yn 
 rhesymegol o’r naill ran i’r nesaf yn 
 eich cyflwyniad

Trafodaeth  
Rhaid i’r drafodaeth roi cyfleoedd i 
chi ymateb i ystod o safbwyntiau a 
theimladau, ac i ddangos eich bod yn 
ymwybodol y gall eraill gael teimladau, 
credoau a barnau gwahanol. 

Annog eraill i gyfrannu
Rhaid i chi fedru adnabod pan fo 
eraill yn awyddus i siarad a’u helpu i 
wneud hynny.

Rhoi sgwrs/cyflwyniad 
Rhaid i chi roi sgwrs/cyflwyniad 
ffurfiol am o leiaf wyth munud. Rhaid 
bod pwrpas i’ch sgwrs/cyflwyniad a 
bydd y pwnc fel arfer yn perthyn yn 
agos i’ch gwaith, eich rhaglen astudio 
neu faes eich diddordeb. Rhaid i 
chi ddefnyddio delweddau neu 
wrthrychau fel modelau neu samplau 
i helpu’ch cynulleidfa sy’n cynnwys o 
leiaf tri pherson i ddeall eich sgwrs/
cyflwyniad. 

Casglu ynghyd gwybodaeth
Rhaid i chi fedru cymryd gwybodaeth 
o ddwy neu fwy o ffynonellau 
a’i chyfuno a’i chyflwyno mewn 
ffordd sy’n addas i’ch pwrpas. Gall 
y wybodaeth sy’n cael ei thynnu 
ynghyd gael ei chymryd o’ch deunydd 
darllen ar gyfer C3.2 ond gall ddod o 
ffynonellau eraill.

C3.1 Siarad a gwrando (parhad)
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•  tystiolaeth bod y gwrandawyr wedi 
 dilyn y sgwrs/cyflwyniad heb fawr o 
 drafferth. 

•  defnyddio amrywiaeth o dechnegau 
 i gyfathrebu â’r gynulleidfa, gan   
 ddefnyddio delweddau a 
 deunyddiau eraill i gefnogi neu 
 ychwanegu at yr hyn yr ydych yn ei 
 ddweud.

Siarad yn glir
Rhaid i chi: 
•  ynganu’ch geiriau yn glir 
•  defnyddio math o iaith sy’n addas  
 ar gyfer pwnc a phwrpas eich 
 sgwrs/cyflwyniad (e.e. wrth roi 
 esboniadau, cyfarwyddiadau neu 
 adroddiadau o ddigwyddiadau, neu 
 wrth gyflwyno dadl) 
•  medru addasu sain, cywair a 
 chyflymder y siarad i fod yn addas 
 i’r sefyllfa (e.e. ystyried nifer y   
 gwrandawyr, maint yr ystafell, lefel  
 y sŵn) 
•  ystyried statws eich cynulleidfa a 
 pha mor gyfarwydd yw hi i chi 
•  amrywio goslef y llais er mwyn 
 cadw sylw’r gynulleidfa 
•  dangos gafael gadarn ar gystrawen 
 yr iaith lafar a defnyddio adnoddau 
 iaith eang. 

Strwythuro eich sgwrs/cyflwyniad
Rhaid i chi wybod sut i gyflwyno 
gwybodaeth a syniadau mewn trefn 
sy’n glir, e.e. sut i gychwyn a chloi 
sgwrs/cyflwyniad yn ogystal â sut i  
ddefnyddio ciwiau i dynnu sylw at  
bwyntiau allweddol neu newid 
cyfeiriad, fel eich bod chi’n cael y 
gynulleidfa i’ch dilyn.  

Amrywiaeth o dechnegau
Rhaid i chi fedru defnyddio 
amrywiaeth o dechnegau, gan 
gynnwys delweddau neu
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C3.1 Siarad a gwrando (parhad)

Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

ddeunyddiau eraill (e.e. model) i 
gefnogi eich prif bwyntiau. Rhaid i 
chi sicrhau bod delwedd yn addas 
i’w phwrpas, p’run ai y byddwch 
yn cynhyrchu eich siartiau neu’ch 
diagramau eich hun neu yn dewis 
delweddau o ffynonellau eraill. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C3.2.1
Darllen, deall 
a chyfosod  
gwybodaeth o ddau 
destun o leiaf am yr 
un pwnc.

Rhaid i bob testun 
gynnwys o leiaf 
1,000 o eiriau. 

Rhaid i o leiaf un 
testun gynnwys 
rhesymeg neu 
wybodaeth 
gymhleth, a rhaid 
i o leiaf un testun 
gynnwys delwedd.

Rhaid i’r testunau fod o wahanol 
fathau.

Gall y testunau gael eu cynnwys ar 
restr ddarllen neu gallan nhw gael eu 
canfod gan yr ymgeisydd, yn dibynnu 
ar gyd-destun y gwaith.

Rhaid i’r ymgeisydd weithio’n 
annibynnol i ddewis deunydd o’r 
testunau er mwyn ateb pwrpas y dasg.

Rhaid peidio â rhoi cyfeiriadau 
tudalennau manwl i’r ymgeisydd.

Gall llawer o’r dystiolaeth bod yr 
ymgeisydd wedi arddangos y sgiliau 
gofynnol fod ymhlyg yn y testunau 
gafodd eu gwneud ar gyfer C3.3.1  
a/neu C3.1.3(b) ond rhaid cydnabod 
hyn yn y portffolio.

Gall y dystiolaeth gael ei chefnogi 
gan lungopïau o destunau a/neu 
ddelweddau wedi eu hanodi gan yr 
ymgeisydd.

•  ddarllen a deall geirfa arbenigol a 
 chymhleth         
•  canfod y prif bwyntiau, y syniadau, 
 a thrywydd y ddadl a’r ymresymu 
 sydd mewn testunau a delweddau, 
 gan gynnwys yr hyn sydd ynghudd 
 ynddyn nhw 
•  cydnabod pwrpas a bwriadau’r 
 awdur, a deall ystyr a awgrymir yn 
 hytrach na’i ddweud 
•  dod o hyd i wybodaeth gan 
 ddefnyddio systemau trefnu, a’i deall 
•  dod o hyd i ystyr geiriau ac 
 ymadroddion anghyfarwydd gan 
 ddefnyddio deunyddiau cyfeiriol  
•  cymharu adroddiadau ac adnabod 
 barn a gogwydd posibl ynddyn nhw 
•  dewis ac archwilio ystod o destunau 
 cymhleth gwahanol i gael 
 gwybodaeth berthnasol  
•  archwilio a deall gwybodaeth 
 gymhleth a llinellau ymresymu 
 cymhleth mewn testunau 
•  gofyn i eraill pan rydych yn ansicr 
 ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i   
 ddarllen

Prif bwyntiau
Rhaid i chi fedru darllen yn feirniadol 
pan rydych yn dilyn cyfres o 
wybodaeth neu syniadau mewn 
testunau, a gwybod sut i adnabod 
safbwyntiau wrth ddarllen dadl.

Pwrpas a bwriadau ysgrifennwr
Rhaid i chi fedru canfod pwrpas 
testun (e.e. rhoi gwybodaeth, 
perswadio) yn ôl y defnydd o eirfa a 
strwythur, er mwyn medru beirniadu ei 
berthnasedd.

Deall ystyr a awgrymir 
Rhaid i chi fedru gweld ystyr yr awdur, 
hyd yn oed pan nad yw’n eglur yn y 
testun.

Dewis ac archwilio
Rhaid i chi wybod sut i ddewis ystod 
o fathau o destunau perthnasol 
i’ch pwrpas (e.e. llyfrau cyfeiriol, 
gwerslyfrau, llawlyfrau cyfarwyddiadol, 
cylchgronau, papurau newydd a 
geiriaduron, tudalennau o’r we), a 
chael gwybodaeth berthnasol ohonyn 
nhw.

C3.2 Darllen
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Gall sgiliau fod ymhlyg yn y 
testunau
Gallech sicrhau mai pwrpas eich 
darllen yw eich helpu i baratoi ar 
gyfer eich sgwrs/cyflwyniad neu 
un o’ch testunau ysgrifenedig, er 
nad yw hyn yn angenrheidiol. Felly, 
byddai’ch gallu i gyfosod ymhlyg yng 
nghynnwys eich sgwrs/cyflwyniad neu 
yn un o’ch testunau ysgrifenedig. 

C3.2 Darllen (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C3.3.1
Ysgrifennu dau 
fath gwahanol 
o destunau, y 
naill a’r llall yn 
rhoi gwybodaeth 
wahanol i 
gynulleidfaoedd 
gwahanol ynglŷn â 
phynciau cymhleth 
mewn ffurfiau 
priodol, a chan 
ddefnyddio iaith sy’n 
addas i’ch pwrpas 
a’ch cynulleidfa.

Rhaid i un testun 
gynnwys o leiaf 
1,000 o eiriau.

Rhaid arddangos tystiolaeth o’r sgiliau 
angenrheidiol yn y ddau destun.

Rhaid i’r dystiolaeth ar gyfer pob 
testun gynnwys nodiadau cynllunio ac 
o leiaf un drafft â thystiolaeth o wirio.

Yn y gwaith terfynol rhaid i’r 
brawddegau gael eu ffurfio’n gywir 
â’r atalnodi, y sillafu, y treiglo a’r 
gramadeg yn gywir.

Rhaid i’r paragraffu fod yn briodol.

Mae modd cynhyrchu’r dystiolaeth 
yn electronaidd ond rhaid dilysu mai 
gwaith yr ymgeisydd ei hun yw.

 

•  gasglu ynghyd gwybodaeth o’ch  
 darllen ac o ffynonellau eraill er 
 mwyn cyflwyno’ch dehongliad eich 
 hun i fod yn addas i’ch pwrpas 
•  cynllunio a drafftio’r ysgrifennu 
•  dewis a defnyddio ffurfiau ac 
 arddulliau ysgrifennu sy’n addas i’ch  
 pwrpas, eich cynulleidfa a 
 chymhlethdod y pwnc   
•  trefnu’r deunydd yn gydlynol er  
 mwyn iddo fod yn addas i hyd, 
 cymhlethdod a phwrpas eich testun  
•  defnyddio gramadeg yn gywir  
•  atalnodi’n gywir 
•  sillafu geiriau yn gywir  
•  defnyddio treigladau 
•  dewis a defnyddio arddull a chywair 
 sy’n addas i’ch cynulleidfa, y 
 ffurfioldeb sydd ei angen a natur y 
 pwnc 
•  cyflwyno gwybodaeth a syniadau 
 mewn dilyniant rhesymegol neu 
 berswadiol 
•  cynhyrchu testun sy’n ddarllenadwy 
•  gwneud eich ystyr yn glir 
•  gwirio a lle bo angen diwygio eich 
 testunau.

Dewis a defnyddio ffurfiau
Rhaid i chi fedru penderfynu ar y ffurf 
briodol ar gyfer eich ysgrifennu. Gallai 
fod yn llythyr busnes, adroddiad neu 
draethawd, cyfres o gyfarwyddiadau, 
memo, erthygl ar gyfer papur newydd 
neu gylchgrawn ac ati. 

Casglu ynghyd gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru cymryd gwybodaeth 
o ddwy neu fwy o ffynonellau 
a’i chyfuno a’i chyflwyno mewn 
modd sy’n addas i’ch pwrpas. Gall 
y wybodaeth rydych yn ei thynnu 
ynghyd gael ei chymryd o’ch deunydd 
darllen ar gyfer C3.2 ond gall ddod o 
ffynonellau eraill.

Arddull a chywair priodol
Rhaid i chi fedru defnyddio iaith 
ffurfiol ac anffurfiol (gan gynnwys, 
er enghraifft, technegau perswadiol, 
geirfa dechnegol a thystiolaeth 
i gefnogi’r pwyntiau a wnewch) 
er mwyn bod yn addas ar gyfer 
gwahanol gynulleidfaoedd,  
cyd-destunau a  phwrpasau.

C3.3 Ysgrifennu
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Atalnodi, sillafu, treiglo a 
gramadeg cywir
•  Rhaid i chi atalnodi’n gywir, gan 
 gynnwys priflythrennau, atalnodau 
 llawn, atalnodau, collnodau, 
 dyfynodau, gofynodau ac  
 ebychnodau. 
•  Rhaid i chi sillafu pob gair yn gywir. 
•  Rhaid i chi dreiglo’n gywir. 
•  Rhaid i chi fedru ysgrifennu 
 brawddegau cymhleth  
 (e.e. defnyddio ‘oherwydd’ neu ‘er’)  
 gan ddefnyddio amserau’r ferf yn  
 gyson a sicrhau cytundeb  
 goddrych/berf ac ati. Rhaid i chi   
 wneud defnydd cywir o ffurfiau (yr  
 amhersonol), personau a moddau  
 (e.e. modd dibynnol, modd   
 goddefol) y ferf.

Gwirio
Rhaid i chi wirio a (lle bo angen) 
cywiro eich gwaith er mwyn sicrhau 
bod y sillafu, y treiglo, yr atalnodi a’r 
gramadeg yn gywir, ei fod wedi ei 
drefnu’n baragraffau a bod eich ystyr 
yn glir. 

C3.3 Ysgrifennu (parhad)
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Cyfathrebu Lefel 4

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  ddatblygu strategaeth ar gyfer defnyddio sgiliau cyfathrebu
•  monitro eich cynnydd ac addasu eich strategaeth fel bo angen
•  cyflwyno canlyniadau eich gwaith
•  gwerthuso eich strategaeth gyffredinol.

Nodiadau

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Rhaid i chi sicrhau felly eich bod yn gyfarwydd  
 â holl ofynion Lefel 3 Cyfathrebu, sydd yn ei thro’n ymgorffori  
 gofynion y lefelau is.
2.  Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cyfathrebu fel maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
3.  Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgil Cyfathrebu ar Lefel 4 a chynhyrchu  
 tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r safonau.
4.  Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.   
5.  Gellir defnyddio datganiadau tyst i ategu tystiolaeth ysgrifenedig  
 (er enghraifft o drafodaeth), ond rhaid sicrhau nad datganiadau  
 tyst yw’r unig dystiolaeth a gyflwynir gennych.  
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Tystiolaeth  

Ar Lefel 4, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith y 
byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi gynhyrchu tystiolaeth sy’n dangos eich bod chi wedi 
bodloni gofynion C4.1, C4.2 a C4.3 yng nghyd-destun un 
gweithgaredd. 

Gall y dogfennau a ddefnyddir i gyflwyno tystiolaeth fod wedi’u 
hysgrifennu â llaw, wedi’u teipio neu wedi’u cynhyrchu â phrosesydd 
geiriau.

Rhaid cael tystiolaeth i ddangos bod eich gwaith i gyd wedi’i asesu a’i 
ddilysu – rhaid cael cofnodion/nodiadau a ysgrifennwyd gan aseswr 
cymwys, sy’n cadarnhau mai eich gwaith chi ydyw a’i fod wedi 
bodloni’r safon ofynnol. 

Datganiad mynediad  

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosibl y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C4.1.1
Datblygu strategaeth 
ar gyfer defnyddio 
sgiliau cyfathrebu 
dros gyfnod 
estynedig.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig a gall fod mewn 
amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys 
cofnodion allan o gynllun datblygu 
personol neu ffeil cynnydd, neu gynnig 
mewn perthynas â phrosiect. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

•  y rhesymau dros ddewis y dulliau 
 dan sylw 
•  cyfeiriadau (â nodiadau) at y   
 ffynonellau a ddefnyddiwyd er   
 mwyn ymchwilio i wybodaeth.

•  nodi’n eglur y canlyniadau rydych yn 
 gobeithio eu sicrhau 
•  cynllunio eich defnydd o sgiliau 
 cyfathrebu dros gyfnod estynedig 
•  dewis, ar sail ymresymu, y dulliau 
 sy’n sicrhau canlyniadau o’r ansawdd 
 sydd ei angen, gan gynnwys coladu 
 a chofnodi gwybodaeth 
•  canfod ffynonellau perthnasol o 
 wybodaeth, gan gynnwys pobl a 
 deunydd cyfeiriol, ac ymchwilio i’r 
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Nodi’r canlyniadau
Datganiad o’r hyn rydych chi am ei 
gyflawni neu’r hyn sydd angen i chi 
ei gyflawni yw canlyniad arfaethedig, 
e.e. dogfennau gwell ar gyfer gwaith 
archwilio mewn labordy. Efallai y 
bydd angen i chi drafod y canlyniadau 
hyn â phobl eraill sy’n ymwneud 
â’ch gwaith. Rhaid i chi ganfod a 
nodi canlyniadau sy’n benodol, fel y 
gallwch chi weld a ydyn nhw wedi’u 
cyflawni ai peidio. Bydd hynny’n eich 
helpu yn nes ymlaen wrth i chi fonitro 
a gwerthuso eich gwaith. 

Cynllunio eich defnydd o sgiliau 
cyfathrebu 
Rhaid i chi gynllunio eich defnydd o 
sgiliau cyfathrebu fel y gallwch chi 
wneud y gorau o’r gweithgareddau 
sy’n ymwneud â’ch gwaith. Bydd 
angen i chi dreulio peth amser yn 
ymchwilio, yn darganfod ac yn 
archwilio gweithgareddau o’r fath er 
mwyn adnabod ble a sut y gallwch 
chi ddefnyddio sgiliau cyfathrebu 
llafar, ysgrifenedig a gweledol dros y 
misoedd nesaf. Rhaid i chi ganiatáu

C4.1 Datblygu strategaeth
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amser i ddarllen, drafftio a  
phrawf-ddarllen dogfennau, paratoi 
cyflwyniadau, a threfnu trafodaethau

Dewis ar sail ymresymu, dulliau  
Rhaid i chi fod yn gyfarwydd â 
chryfderau a gwendidau gwahanol 
ddulliau o gyflwyno gwybodaeth, 
gan gynnwys dulliau cofnodi y gellir 
eu defnyddio i gynorthwyo prosesau 
cynllunio, monitro ac adolygu,  
e.e. llinell amser/siart Gantt. Rhaid i 
chi ddewis pa rai i’w defnyddio yn 
eich gwaith.  

Canfod ffynonellau gwybodaeth 
perthnasol 
Rhaid i chi ddefnyddio ystod o 
wahanol ffynonellau, gan gynnwys 
pobl a allai eich cynorthwyo i 
ddatblygu eich sgiliau a chwblhau’r 
gwaith. Rhaid i chi wybod sut mae 
defnyddio systemau cyfeirio a ffeilio 
priodol a sut mae cadw cofnodion 
o’r ffynonellau y byddwch yn eu 
defnyddio. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C4.2.1
Monitro eich 
cynnydd ac addasu 
eich strategaeth, fel 
bo angen, er mwyn 
sicrhau canlyniadau 
o’r ansawdd sydd ei 
angen mewn gwaith 
yn cynnwys o leiaf:

•  un drafodaeth  
 grŵp am bwnc 
 cymhleth 
•  un ddogfen o 
 1,000 o eiriau o  
 leiaf am bwnc 
 cymhleth.

Gallai’r dystiolaeth o fonitro cynnydd ac 
addasu strategaeth fod ar ffurf:

•  cofnodion ysgrifenedig o fyfyrdodau’r  
 ymgeisydd ynghylch cynnydd y gwaith 
 ac unrhyw adborth a gafwyd 
a/neu 
•  nodiadau ysgrifenedig ynghylch 
 trafodaethau â phobl briodol, a ategir 
 gan ddatganiadau gan tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth ddisgrifio’r 
dewisiadau a wnaed, y rhesymau 
drostyn nhw, a barn am eu 
heffeithiolrwydd.

Gall tystiolaeth o drafodaethau grŵp 
gynnwys cofnodion cyfarfodydd, clipiau 
sain/clipiau gweledol a datganiadau gan 
tyst.

Ar gyfer y ddogfen, rhaid i’r dystiolaeth 
gynnwys:

•  nodiadau ynghylch gwaith cynllunio 
•  o leiaf un drafft, â thystiolaeth o waith 
 gwirio  
•  cyfeiriadau llawn at yr holl ffynonellau 
 a ddefnyddiwyd. 

•  werthuso gwybodaeth a gafwyd 
 yn sgîl trafodaethau gydag eraill ac  
 mewn deunydd cyfeiriol, gan nodi 
 barn, rhagfarn bosibl a gwybodaeth 
 wyrdroëdig wrth farnu 
•  cyfuno gwybodaeth drwy adnabod 
 yr amryw ddadleuon a chyflwyno 
 eich dehongliad eich hun mewn dull 
 sy’n dod â’r wybodaeth ynghyd yn 
 gydlynol 
•  cyfleu gwybodaeth berthnasol am 
 bynciau cymhleth yn fanwl gywir ac 
 mewn ffurf, strwythur ac arddull sy’n 
 addas i’ch pwrpas 
•  cymryd rhan arweiniol mewn 
 trafodaethau grŵp, gan strwythuro’r 
 hyn rydych yn ei ddweud yn glir a 
 defnyddio geirfa, goslef a phwyslais 
 priodol wrth wneud eich pwyntiau  
•  ysgrifennu testunau estynedig, gan 
 strwythuro’r deunydd a chyflwyno 
 dadleuon a gwybodaeth mewn 
 dilyniant rhesymegol, a sicrhau bod 
 y sillafu, yr atalnodi a’r ramadeg yn 
 gywir 
•  ymateb yn graff i gyfraniadau pobl  
 eraill

Gwerthuso gwybodaeth
Rhaid i chi ddatblygu ‘llygad 
beirniadol’ er mwyn asesu ansawdd a 
dibynadwyedd gwybodaeth o wahanol 
ffynonellau, gan ystyried buddiannau 
masnachol, gwleidyddol, academaidd 
neu bersonol a allai ddylanwadu ar 
gynnwys a chyflwyniad. Rhaid i chi 
wirio ffeithiau, ymchwilio i ffynonellau 
eraill a gofyn cwestiynau ychwanegol. 
Cyfuno gwybodaeth 
Rhaid i chi wybod sut mae chwilio 
am gydberthnasau rhesymegol yn 
y deunyddiau y byddwch chi’n eu 
defnyddio, canfod y syniadau pwysig, 
a mabwysiadu agwedd feirniadol 
at y deunydd drwy ei gysylltu â’ch 
safbwyntiau a’ch profiad chi. Rhaid 
i chi ddod â gwybodaeth ynghyd o 
ystod o ffynonellau a’i chyfuno er 
mwyn ei chyflwyno mewn modd cyson 
a chydlynus.
Monitro ac adfyfyrio’n feirniadol
Rhaid i chi wybod sut mae olrhain 
eich cynnydd, ei gofnodi, myfyrio yn ei 
gylch a’i werthuso (gallai TGCh fod yn 
ddefnyddiol). Rhaid i chi adnabod 

C4.2 Monitro cynnydd
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•  monitro’ch defnydd o sgiliau   
 cyfathrebu ac adfyfyrio’n feirniadol  
 arnyn nhw, gan gynnwys: 
 –  cael adborth gan eraill 
 –  nodi’r dewisiadau a wnaed a 
  barnu pa mor effeithiol oedden 
  nhw 
•  addasu eich strategaeth fel bo angen 
 er mwyn goresgyn anawsterau a  
 chynhyrchu canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen.

ffynonellau adborth dibynadwy a 
defnyddio adborth yn adeiladol i’ch 
helpu i fonitro eich perfformiad a 
gwneud penderfyniadau,  
e.e. penderfyniadau ynghylch p’un 
a ddylid addasu eich strategaeth 
gyffredinol ai peidio. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

C4.3.1
Cyflwyno 
canlyniadau eich 
gwaith, gan 
ddefnyddio o leiaf 
un cyflwyniad llafar 
ffurfiol.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
nodiadau’r ymgeisydd wrth iddo 
baratoi ar gyfer y cyflwyniad.

Rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a 
allai fod ar ffurf:

•  clipiau sain/clipiau gweledol o’r 
 cyflwyniad 
a/neu 
•  ddatganiadau gan tyst.

Yn y cyflwyniad, gall yr ymgeisydd 
ddefnyddio nodiadau bras i’w 
gynorthwyo, ond rhaid iddo beidio â’u 
darllen yn uchel.

Rhaid i’r aseswyr chwilio am:

•  fynegiant clir 
•  defnydd priodol o eirfa 
•  defnydd o amrywiaeth o dechnegau 
 llafar a gweledol a thechnegau eraill 
•  tystiolaeth bod y cyflwyniad wedi’i  
 strwythuro’n dda a’i fod yn cynnwys 
 enghreifftiau a oedd yn berthnasol  
 i’r gynulleidfa 
•  tystiolaeth bod y gynulleidfa wedi  
 ymateb yn briodol.

•  drefnu a chyflwyno gwybodaeth 
 berthnasol yn glir, gan gynnwys eich 
 canlyniadau ac egluro’r hyn 
 rydych yn ei ddweud trwy wneud 
 cymariaethau, a rhoi enghreifftiau 
 sy’n berthnasol i ddiddordebau’r 
 gynulleidfa  
•  defnyddio amrywiaeth o dechnegau  
 geiriol, gweledol a thechnegau eraill 
 i egluro pwyntiau cymhleth mewn  
 dull sy’n addas i’ch pwrpas, eich   
 pwnc a’ch cynulleidfa          
•  amrywio eich defnydd o eirfa a 
 mynegiant gramadegol er mwyn 
 cyfleu effeithiau penodol, galluogi 
 pobl i weld mân wahaniaethau, 
 cyfleu pwyslais a chynnal diddordeb 
 eich cynulleidfa 

 

 

Trefnu a chyflwyno gwybodaeth 
berthnasol yn glir 
Rhaid i chi wybod sut mae cyflwyno 
gwybodaeth mewn dulliau sy’n 
gweddu orau i’ch pwrpas, eich 
pwnc a’ch cynulleidfa, e.e. sut 
mae strwythuro’r hyn yr ydych yn 
ei ddweud yn gydlynus fel bod 
modd dilyn cyfresi o syniadau 
a gwybodaeth, gan gynnwys 
canlyniadau, yn rhwydd. Rhaid i chi 
ddefnyddio ystod o dechnegau, megis 
diagramau neu fodelau, i gefnogi 
eich dadl a rhaid i chi wybod pryd 
mae’n briodol defnyddio geirfa a 
chonfensiynau technegol. 

C4.3 Cyflwyno canlyniadau a gwerthuso strategaeth
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C4.3.2 
Gwerthuso 
effeithiolrwydd 
eich strategaeth 
a nodi ffyrdd o 
ddatblygu eich 
sgiliau cyfathrebu 
ymhellach.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn ysgrifenedig, 
ond gellir ei hategu gan drafodaeth a 
recordiwyd â pherson priodol.

•  gwerthuso effeithiolrwydd eich 
 strategaeth, gan nodi’r ffactorau 
 oedd wedi dylanwadu ar y 
 canlyniadau 
•  nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau 
 cyfathrebu ymhellach.

Gwerthuso effeithiolrwydd eich 
strategaeth
Rhaid i chi fedru adnabod sut mae 
eich penderfyniadau, a’r adnoddau a’r 
bobl sy’n ymwneud â’ch gwaith, wedi 
dylanwadu ar y modd rydych wedi 
mynd i’r afael â’r gweithgaredd a’i 
ganlyniadau. Rhaid i chi ystyried effaith 
eich cryfderau a’ch gwendidau eich 
hun o safbwynt cyfathrebu.

Nodi ffyrdd o ddatblygu eich 
sgiliau cyfathrebu ymhellach 
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch lefel 
gyffredinol eich sgiliau cyfathrebu ac 
awgrymu meysydd mae angen eu 
gwella, ar sail y profiad rydych wedi’i 
gael yn y gweithgaredd hwn. Rhaid 
i chi fedru adnabod cyfleoedd sydd 
ar gael i chi (e.e. i gael hyfforddiant, 
newid arferion gwaith, neu fynd i’r 
afael â mathau newydd o dasgau). 
Rhaid i chi drafod â’ch rheolwr llinell, 
un o’ch cydweithwyr neu’ch mentor 
sut y gallwch chi wella eich dulliau 
gweithio, manteisio ar gyfleoedd 
newydd a datblygu eich sgiliau 
ymhellach.
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Noder: Mae’r adran Diffiniadau gorfodol hon yn canolbwyntio ar y 
termau sy’n benodol berthansol i’r safonau Cyfathrebu.

addas
Gweler ‘priodol’.

addas i’r pwrpas/addasrwydd i’r pwrpas
•  Rhaid gwerthuso a dewis gwybodaeth, gan gymryd i ystyriaeth
 awdurdod y ffynonellau a chyfredolrwydd, perthnasedd, tuedd 
 ac ati yr wybodaeth. 
•  Rhaid cyflwyno’r testun a/neu ddelweddau a/neu rifau mewn
 ffyrdd a fydd yn helpu’r gynulleidfa i ddeall yr wybodaeth sy’n cael 
 ei chyflwyno. 
•  Rhaid gosod allan a chyflwyno’r wybodaeth mewn ffyrdd sy’n ateb
 pwrpas y dasg neu’r weithgaredd ac sy’n briodol i natur y 
 gynulleidfa. Gweler hefyd ‘pwrpasol’.

adroddiad/au
Disgrifiad o ddigwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau yw adroddiad, 
weithiau yn cynnwys sylw sy’n gwerthuso.

anffurfiol
Mae iaith anffurfiol yn fwy sgyrsiol nag iaith ffurfiol, yn defnyddio 
strwythurau gramadegol syml a geirfa llai technegol neu gymhleth.

anghyfarwydd
Y gwrthwyneb i ‘cyfarwydd’. Gweler ‘cyfarwydd’.

annibyniaeth/annibynnol/yn annibynnol
Gwneud dewisiadau neu benderfyniadau heb ymgynghori â  
athro/athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn y lle cyntaf, er yn 
gofyn am gyngor neu chwilio am gadarnhâd yn ddiweddarach efallai. 
Yn cynnwys medru sylweddoli pan ei bod yn briodol i ofyn am gyngor 
neu chwilio am gadarnhâd.

arbenigol (iaith/geiriau)
Geiriau sy’n benodol i gyd-destun arbennig, er enghraifft sgil, 
galwedigaeth, diddordeb oriau hamdden.

arferol
Ansoddair i ddisgrifio geiriau, fel arfer berfau ac enwau, sy’n 
cydymffurfio â’r rheolau cyffredinol, er enghraifft -au i luosi enw.

Diffiniadau gorfodol Cyfathrebu 
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arwydd/ion
Hysbysiad sy’n cynnwys geiriau a/neu symbolau i roi gwybodaeth i’r 
‘darllenydd’, er enghraifft arwydd ffordd, arwyddbost. Gweler hefyd 
‘symbol’.

aseswr
Aseswr yw’r person sy’n gymwys/wedi cael hyfforddiant ac yn gyfrifol 
am farnu perfformiad ymgeisydd yn erbyn y safonau ar lefel briodol.

bob dydd
Yn disgrifio testun, iaith a sefyllfaoedd o fewn profiad beunyddiol y 
rhan fwyaf o bobl mewn cyd-destunau anarbenigol.

brawddeg gyfansawdd 
Mae brawddeg gyfansawdd yn uno dwy frawddeg syml â 
chysyllteiriau megis ‘a/ac’, ‘neu’ ac ‘ond’.

byr
Yn nodi geiriau, brawddegau a thestunau o hyd sy’n ddigon hygyrch 
i ymgeiswyr ac yn eu galluogi nhw i brofi ymdeimlad o gyflawniad 
drwy eu datgodio neu eu hysgrifennu yn llwyddiannus.

cadarnhau
Mae cadarnhau cyd-ddealltwriaeth yn golygu gwirio gyda’r person 
arall eich bod wedi deall yn iawn yr hyn mae ef/hi’n ei ddweud, ac 
yntau/hithau hefyd wedi eich deall chi. 

cofnod clywedol/gweledol
Gall cofnod gael ei ddewis o recordiad hwy ond rhaid peidio â’i olygu 
mewn unrhyw fodd. 

cronolegol
Mae ysgrifennu cronolegol wedi ei drefnu yn nhermau cyfres o 
ddigwyddiadau dros amser.

cyfarwydd
Yn disgrifio cyd-destunau, sefyllfaoedd, cynulleidfaoedd, ffynonellau, 
topigau neu eiriau mae’r ymgeisydd yn gwybod amdanyn nhw neu 
wedi eu profi’n flaenorol.

cyfarwyddyd/cyfarwyddiadol
Yn disgrifio testun wedi ei ysgrifennu i helpu darllenwyr i wneud 
rhywbeth yn iawn, er enghraifft ryseitiau, llawlyfr atgyweirio cerbyd, 
cyfarwyddiadau hunan-gydosod. Mae testunau cyfarwyddiadol yn 
tueddu i ddefnyddio berfau gorchmynnol ac yn rhoi cyfarwyddiadau 
cam wrth gam.
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cyfathrebu dieiriau
Gweler ‘iaith y corff’.

cyffredin
Geiriau, patrymau sillafu a chystrawennau gramadegol cyffredin yw’r 
rheini sy’n digwydd yn aml ac mewn cyd-destunau anarbenigol.

cyflwyno
Os na nodir yn wahanol yn y safonau, gall ymgeiswyr gyflwyno 
canlyniadau eu gwaith yn ysgrifenedig neu ar lafar neu gael cyfuniad 
o’r rhain.

cyflwyniad
Gweler ‘sgwrs/cyflwyniad’.

cyfosod
Mae cyfosod gwybodaeth yn fwy na chrynhoi darganfyddiadau a 
wneir yn sgîl y gwaith darllen. Mae’n cynnwys asesu a didoli ffeithiau, 
barnau a syniadau o ystod o ffynonellau gan eu dwyn ynghyd er 
mwyn cyflwyno dehongliad cyson a chydlynus.

cymhleth
• Mae testunau neu ddeunyddiau cymhleth yn ymdrin â materion  
 haniaethol neu sensitif a llinellau ymchwilio sy’n dibynnu ar resymu 
 clir nad yw efallai yn eglur ar yr olwg gyntaf. Rhaid bod 
 sawl llinyn yn perthyn i’r pwnc a rhaid i’r pwnc fod yn heriol i’r 
 ymgeiswydd o safbwynt y syniadau sy’n cael eu cyflwyno. Gellir 
 defnyddio gerifa arbenigol a strwythur brawddegau cymhleth. 
• Brawddeg sy’n cynnwys cymal annibynnol a chymal dibynnol
 (is-gymal) yw brawddeg gymhleth. Mae’r cymal dibynnol yn cael 
 ei gyflwyno gan naill ai cysylltair megis ’er’ neu ’oherwydd’ neu  
 gan y rhagenw perthynol ’sef’ a/neu’r geiryn perthynol ’sef y/yr’. 

cynulleidfa
Dyma’r bobl sy’n cael eu cyfarch gan destun, delwedd neu siaradwr. 
Mae’r term yn cynnwys darllenwyr, gwrandawyr, gwylwyr ffilm/teledu, 
a’r rhai sy’n defnyddio technoleg gwybodaeth.

cytuno
•  Goddrych a berf 
 Yn y rhan fwyaf o achosion mae ffurf y ferf yn newid yn unol â’i  
 goddrych, fel bod y ferf a’r goddrych yn cytuno, er enghraifft  
 ’rwyf i’/’maen nhw‘; ’roeddwn i’/’roeddech chi’; ’rwy’n hoffi’/’mae  
 hi’n hoffi’; ’nid wyf i’/’nid yw ef’.
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•  Ffurf
 Ystyried amrywiaeth o ffurfiau ac ar ôl cael arweiniad neu   
 gadarnhâd gan diwtor, athro/athrawes neu hyfforddwr/wraig  
 dewis yr un sy’n briodol i dasg.

cywir
Mae ’cywirdeb’ mewn cyfathrebu ysgrifenedig yn cynnwys y gallu i 
sillafu, treiglo, atalnodi a chymhwyso rheolau gramadeg heb wneud 
gwallau a chan ddangos lefelau cynyddol o fedrusrwydd soffistigedig.

Er hynny, dylai aseswyr ystyried addasrwydd i bwrpas a lefel y 
dasg. Lle bwriedir y testun ar gyfer defnydd personol, neu ar gyfer 
cylchrediad cyfyngedig, anffurfiol, mae ambell wall yn dderbyniol. Lle 
bwriedir testun ar gyfer defnydd cyhoeddus (gan gynnwys cylchrediad 
ffurfiol i gydweithwyr mewn sefyllfa waith) a lle gellid ystyried gwallau 
yn adlewyrchiad gwael ar yr ysgrifennwr neu’r sefydliad, ni ddylid 
cael camgymeriadau o gwbl. Gan na ddisgwylir mwy nag un neu 
ddau destun fel tystiolaeth, dylai ymgeiswyr sy’n gwirio eu gwaith a 
chywiro camgymeriadau fedru cyflawni’r safon hon.

• Sillafu
 Caniateir rhai gwallau sillafu ar Lefelau Mynediad 1, 2 a 3 lle  
 disgwylir un testun byr yn unig.

 Ar Lefel 1, caniateir un neu ddau wall sillafu mewn testun tra  
 bod rhain heb gael eu hailadrodd yn yr ail destun. Mae’r un peth 
 yn wir am Lefelau 2 a 3, tra bod yr ystyr yn dal yn glir. Gellir, felly, 
 anwybyddu gwallau sy’n digwydd unwaith yn unig a heb fod yn 
 nodweddiadol. Ystyrir yr un gwall yn ymddangos fwy nag unwaith 
 yn yr un testun fel un gwall. Ar Lefel 3, disgwylir sillafu’n gywir 
 eiriau, cymhleth, technegol a geiriau nad ydyn nhw’n cael eu
 defnyddio’n gyson. Ni chaniateir unrhyw wall sillafu o gwbl ar  
 Lefel 4.

• Treiglo 
 Nid yw gwallau treiglo yn cael eu cosbi ar Lefelau Mynediad 
 1 a 2. Ar Lefel Mynediad 3 mae disgwyl bod yr ymgeiswyr yn  
 sylweddoli bod treiglo yn gallu helpu’r ystyr. Er enghraifft, mae  
 eisiau iddyn nhw fedru gweld y gwahaniaeth rhwng ystyr ‘ei gartref’  
 ac ‘ei chartref’.

 Ar Lefel 1, dylai’r ymgeiswyr sicrhau bod treigladau cyfarwydd yn 
 cael eu defnyddio’n gywir. Ar Lefel 2, dylai’r ymgeiswyr fedru  
 treiglo’n gywir y geiriau a ddefnyddir amlaf yn eu gwaith neu eu  
 hastudiaeth. Mae’r disgwyliad yn cynyddu ar bob lefel. Ar Lefel 3,  
 dylai’r ymgeiswyr wybod sut i wirio’u gwaith a sicrhau bod y  
 treiglo’n gywir. Ar Lefel 4, ni ddylid cael gwall treiglo o gwbl.
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• Atalnodi 
 Ar Lefelau Mynediad 1, 2 a 3 ychydig o ofynion penodol sydd yn 
 ymwneud ag atalnodi. Mae’r gofynion yn cynyddu wrth ddringo 
 drwy bob lefel ac ar Lefelau 3 a 4 rhaid i’r atalnodi i gyd fod yn 
 gywir ac yn effeithiol (er enghraifft acen grom, pwyntiau bwled, 
 hanner colon, colon, collnodau) er mwyn sicrhau bod eu hystyr yn  
 glir.

 Pan fo ymgeisydd yn defnyddio atalnodau tu hwnt i ofynion y  
 safonau ar y lefel mae’n gweithio arni, ni ddylai gwallau gael eu  
 cosbi.

• Gramadeg
 Yr unig ddisgwyliad ar Lefel Mynediad 1 yw bod yr ymgeisydd 
 yn gallu llunio brawddegau syml. Mae’r gofynion yn cynyddu ar 
 bob lefel, gan gynnwys (o Lefel Mynediad 3 i fyny) defnydd cywir 
 o gysyllteiriau, paragraffau a gramadeg. Ar Lefel 3, dylai’r 
 ymgeiswyr wybod sut i ysgrifennu brawddegau gramadegol  
 gywir, gan gynnwys gwneud defnydd cywir o amrywiaeth o  
 amserau, ffurfiau (er enghraifft yr amhersonol), personau a   
 moddau (er enghraifft modd dibynnol, modd goddefol) y ferf.

 Lle mae ymgeisydd yn defnyddio gramadeg neu strwythurau  
 brawddegau tu hwnt i ofynion y safonau ar y lefel mae’n gweithio  
 arni, ni ddylai gwallau gael eu cosbi.

 Noder: Rhaid i’r dystiolaeth ar bob lefel ddangos bod yr   
 ymgeiswyr wedi gwirio eu gwaith (boed y tasgau mewn   
 llawysgrifen neu brosesydd geiriau wedi ei ddefnyddio) a bod y  
 cywiriadau angenrheidiol wedi eu gwneud.

darllenadwy
Yng nghyd-destun testun ysgrifenedig, mae hyn yn golygu rhwydd 
i’w ddarllen. Yng nghyd-destun prosesu geiriau mae’n golygu osgoi 
ffont, fformat ac ati sy’n ei gwneud hi’n anodd i ddarllen y testun. 
Mae testun darllenadwy yn addas i bwrpas.

darllen manwl
Math o ddarllen sydd ar y pegwn arall i sgimio neu sganio. Mae 
darllen manwl yn gofyn am ddarllen gofalus er mwyn cael gafael ar 
wybodaeth benodol ond hefyd er mwyn sicrhau dealltwriaeth lwyr o 
fwriadau’r testun a’r modd mae’r iaith a ddewiswyd a’r gystrawen yn 
cyfuno i greu neges benodol.
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datganiad tyst
Datganiad (a elwir weithiau yn ‘tystiolaeth tyst’) sy’n cadarnhau 
bod yr ymgeisydd wedi arddangos rhyw sgil/sgiliau (er enghraifft 
trafodaeth) ar y safon ofynnol. Rhaid i’r datganiad gael ei arwyddo 
gan berson cymwys, hynny yw, y person oedd yn bresennol pan 
ddangoswyd ei hyfedredd gan yr ymgeisydd sydd, ym marn yr aseswr, 
yn medru mynegi barn ddibynadwy, teg a diduedd mewn perthynas 
â’r safon ofynnol.

Ble bynnag y caiff ei ddefnyddio, dylai’r datganiad tyst gynnwys y 
dyddiad, yr enw, llofnod a manylion cyswllt y tyst a manylion am 
gyd-destun yr arsylwi. Hefyd, mae’n rhaid cael nodyn byr yn egluro 
rôl y tyst, er enghraifft arolygwr yn y gweithle, athro/athrawes 
daearyddiaeth, arweinydd grŵp ieuenctid.

Mae’n rhaid i’r aseswr gadarnhau dilysrwydd y datganiad tyst; efallai 
bydd eisiau cadarnhau gyda’r tyst bod y datganiad yn ddilys a sicrhau 
bod y tyst yn deall gofynion y safon.

Rhaid sicrhau nad datganiadau tyst yw’r unig ffurf ar dystiolaeth sy’n 
dangos bod ymgeisydd wedi bodloni’r safon.

datgodio
Troi cod weledol llythrennau yn air.

dehongli/dehongliad
Egluro ystyr symbolau, gwybodaeth, canlyniadau, er enghraifft.

delwedd
O fewn Cyfathrebu, mae delweddau yn cynnwys ffotograffau, 
modelau, cynlluniau, brasluniau, diagramau, lluniau, graffiau a 
siartiau. Beth bynnag fo ffurf y ddelwedd rhaid iddi fod yn addas i 
bwrpas a rhaid iddi roi help i ddeall y testun ysgrifenedig a llafar.

Gall ‘delwedd syml’ fod yn ddarlun, braslun neu ddiagram sy’n 
dangos gwybodaeth syml ac sy’n gofyn am ychydig iawn o ddehongli.

O fewn Cyfathrebu, nid yw tabl sy’n cynnwys testun neu ffigurau yn 
cyfrif fel delwedd.

diagram
Unrhyw ddull graffigol o ddarlunio ar wahân i siart neu graff, lle gall 
graddfa fod yn ffactor neu beidio. Mae enghreifftiau’n cynnwys: 
diagram wrth raddfa, dyluniad o gynllun, dyluniad gweithdy, dyluniad 
cylch, darlunio 3-D, llifsiart, dyluniad rhwydwaith a siart trefniadaeth. 
Gweler hefyd ‘siart’.
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didor (testun)
Testun lle mae brawddegau a pharagraffau yn dilyn ei gilydd, gan 
gyferbynnu â thestun sy’n cynnwys geiriau unigol, ymadroddion a 
phwyntiau bwled.

dilys
(a) Tystiolaeth ddilys yw tystiolaeth sy’n rhoi llun gwir o waith yr  
 ymgeisydd ac sy’n uniongyrchol berthnasol i’r safon ofynnol.

(b) Tystiolaeth a gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd heb fwy o help,  
 cefnogaeth neu arweiniad nag a ganiateir ar y lefel berthnasol.

dilysu
Cadarnhau bod tystiolaeth yr ymgeisydd yn ddilys.

disgrifiad/disgrifiadol
Rhoi gwybodaeth am achlysur, gwrthrych, lle ac ati heb fynegi 
barn arno neu gynnig esboniad. Mae’n gwneud defnydd amlach o 
ansoddeiriau ac iaith ffigurol na dulliau eraill o ysgrifennu.

eglurhad/esboniad
Gwna esboniad/eglurhad rywbeth (er enghraifft darn ysgrifenedig, 
neu rywbeth a ddywedir) yn fwy clir drwy roi mwy o fanylion a lle 
bo’n briodol, disgrifio ei achosion a’i ganlyniadau. Bydd esboniad yn 
aml yn defnyddio geiriau fel ‘felly’ ac ‘oherwydd’).

estynedig
•  Cyfnod o amser
 Ar Lefel 4, mae cyfnod estynedig o amser yn debygol o fod yn dri 
 mis o leiaf. 
•  Testun 
 Ar Lefel 4, bydd testun estynedig yn 1,000 o eiriau o leiaf a bydd 
 yn debygol o gynnwys sawl rhan neu adran.

ffonig 
Yn ymwneud â seiniau’r llais neu’r llafar.

ffurf
Y modd mae testun yn cael ei drefnu neu ei gyflwyno, er enghraifft 
fel llythyr busnes, memo, taflen, traethawd, adroddiad, fideo, tâp 
sain, neu’r modd mae’n cael ei strwythuro (er enghraifft y defnydd o 
benawdau, is-benawdau, diagramau, ffotograffau â chapsiynau).

ffurfiol
•  Nodweddion iaith ffurfiol yw strwythurau gramadegol mwy
 cymhleth a geirfa sy’n fwy ceidwadol, er enghraifft ‘cymorth‘ yn  
 lle ‘help’. 
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•  Mewn trafodaeth neu sefyllfa ffurfiol ceir rheolau penodol i’w
 dilyn, er enghraifft cyfarfod. Enghreifftiau o drafodaeth ffurfiol,  
 bwrpasol fyddai:

 – cyfarfod grŵp neu dîm yn trafod prosiect
 –  trafodaeth yn y gweithle ynghylch cynnyrch neu weithdrefn  
  arfaethedig 
 –  adolygiad o ddigwyddiad neu dasg ddiweddar 
 –  trafodaeth yn y dosbarth neu yn y gweithle ar bwnc llosg neu  
  broblem.

ffynonellau
Gallan nhw fod yn bobl eraill, deunydd printiedig, deunydd electronig, 
(er enghraifft y we), darllediadau, ac ati. Bydd ystod a chymhlethdod 
y ffynonellau yn cynyddu fel bydd disgwyliadau problem neu dasg yn 
cynyddu ar hyd y lefelau.

geirfa golwg
Geiriau mae ymgeisydd yn eu hadnabod wrth eu gweld heb orfod eu 
datgodio neu eu datrys.

geiriau allweddol
Y geiriau sy’n cario hanfod ymadrodd neu ystyr brawddeg. Mae 
adnabod geiriau allweddol testun, felly, yn fodd i ddeall ei hanfod. 
Mae’r term yn cael ei ddefnyddio yn ogystal am y geiriau hynny 
mewn unrhyw bwnc sy’n rhaid i’r ymgeiswyr eu deall os ydyn nhw 
am wneud cynnydd.

geiriau allweddol personol
Mae’n nhw’n cyfeirio at y geiriau hynny sy’n bwysig i’r ymgeiswyr 
yn eu bywyd o ddydd i ddydd. Ni fydd geiriau allweddol personol 
unrhyw ddau berson yr un peth gan y byddan nhw’n cynnwys 
cyfeiriad y person, enwau aelodau’r teulu, enw a chyfeiriad cyflogwr 
ac yn y blaen.

graff
Gweler ‘siart’.

grŵp
Ceir tri unigolyn neu fwy mewn grŵp. Ar gyfer pwrpas asesiad, ni all 
y grŵp gynnwys yr aseswr.

gweithgaredd
Mae gweithgaredd yn cynnwys nifer o dasgau sy’n perthyn i’w gilydd 
lle mae calyniad un dasg yn effeithio ar wneud y nesaf.
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gwirio
Mynd drwy’r gwaith yr ail waith (neu fwy) a chywiro camgymeriadau.

gwybodaeth graffigol
Y gallu i ddeall nodweddion allweddol system ysgrifennu iaith, gan 
gynnwys siâp sylfaenol y llythrennau, ffurf luosog enwau, patrymau 
sillafu yn niweddebau berfau, y gwahaniaeth rhwng priflythrennau a 
llythrennau bach ac ati. Gall y term gyfeirio hefyd at ddealltwriaeth 
o nodweddion eraill y testun (er enghraifft argraffyddol neu weledol)
sy’n rhoi cliwiau i ddeall yr ystyr.

hygyrch
Mae cyd-destunau hygyrch yn rhai sy’n hawdd i’r ymgeisydd eu deall 
a gweithio ynddyn nhw.

iaith
Mae’n cynnwys geirfa ac ymadroddi. Gall fod yn ffurfiol neu’n 
anffurfiol, fel sy’n briodol i’r cyd-destun.

iaith y corff
Mynegiant yr wyneb, ystumiau ac ati sy’n cyfathrebu teimladau ac 
agweddau sydd ddim yn cael eu hynganu mewn geiriau. Gall yr 
ystyr fod yn wahanol i’r hyn a ddywedir. Cyfeirir ato weithiau fel 
’cyfathrebu dieiriau’.

manylion personol/gwybodaeth bersonol
Gall gynnwys enw(au), cyfeiriad, oed, dyddiad geni, cod post.

mathau o destun
Gall testunau roi gwybodaeth, rhoi cyfarwyddiadau, perswadio ac ati.

naratif
Disgrifia destun sy’n sôn am ddigwyddiadau, yn aml mewn 
trefn gronolegol. Gall testun naratif fod yn ffuglennol llwyr, gall 
gynnwys rywfaint o wybodaeth neu gall fod ar ffurf rhyddiaith neu 
farddoniaeth.

patrymau iaith sy’n cael eu hailadrodd
Disgrifia ailadrodd geirfa a nodweddion strwythurol sy’n digwydd 
dro ar ôl tro mewn gramadeg a sillafu ac sy’n galluogi’r ymgeisydd 
i ragddweud sain ac ystyr geiriau a chystrawennau yn gywir ac felly 
cael ystyr o destun.

penodedig
Mae’n cyfeirio at dasg, testun neu ffynhonnell a roddir i’r ymgeisydd 
gan yr athro/athrawes, y tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn hytrach na 
bod yr ymgeisydd yn gorfod darganfod, caffael neu ddewis drosto’i 
hun.
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perswadiol
Mae bod yn berswadiol yn golygu ceisio dylanwadu ar y darllenydd 
neu ei ddarbwyllo. Mae testun didor, perswadiol fel arfer yn cynnwys 
gosodiad yn mynegi safbwynt, dadleuon a thystiolaeth yn ymwneud 
â’r gosodiad, rhai dadleuon a thystiolaeth, o bosib, i gefnogi 
safbwynt gwahanol a chrynodeb neu argymhelliad ar y diwedd. Mae 
mathau eraill o destunau perswadiol (er enghraifft hysbysebion) yn 
defnyddio cyfuniad o agweddau testunol yn cynnwys geiriau, seiniau 
a delweddau er mwyn perswadio. 

portffolio
Ffeil, ffolder neu ddull arall o storio a chyflwyno’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd ar gyfer yr asesiad terfynol/cyfansymiol 
yw portffolio. Gall gynnwys amrywiaeth o fathau o dystiolaeth (er 
enghraifft ysgrifenedig, fideo, tâp sain, arteffact) a gall fod yn gopi 
caled, neu’n electronaidd (cyfeirir ato’n aml fel e-bortffolio) neu’n 
gyfuniad o’r rhain.

priodol
Mae testun, gair, ynganiad neu arddull sy’n briodol wedi ei fynegi’n 
addas ar gyfer ei gynulleidfa a’i ffurf. Mae defnyddio’r gair ‘priodol’ 
yn y safonau yn derbyn bod cyd-destunau gwahanol yn gofyn am 
driniaeth wahanol. Yn hyn o beth mae’n wahanol i ‘cywir’ sy’n 
ymwneud â chywirdeb gramadegol, sillafu neu atalnodi.

pwrpasol
Yn perthyn i bwrpas tasg neu weithgaredd. Rhaid cynhyrchu 
tystiolaeth yng nghyd-destun tasg neu weithgaredd sy’n ateb rhyw 
bwrpas yng ngwaith neu hamdden yr ymgeisydd. Nid yw tystiolaeth 
sydd wedi ei chasglu yn unig ar gyfer ateb gofynion portffolio’r 
ymgeisydd yn bwrpasol ac nid yw’n ateb gofyniad yr asesiad. Gweler 
hefyd ‘addasrwydd i bwrpas’.

sefydlu
Sefydlu cyd-ddealltwriaeth yw trafod nes bod pawb yn cytuno. 
Gweler hefyd ‘cadarnhau’.

sganio
Edrych dros destun yn gyflym iawn gan geisio dod o hyd i wybodaeth 
drwy leoli geiriau allweddol.

sgimio
Darllen i gael trosolwg cychwynnol o’r pwnc a’r prif syniadau yn y darn.

siarad yn glir
Cyfeiria at sain y llais, ynganiad a geirfa. 
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siart
O safbwynt sgil Cyfathrebu, nid yw’n angenrheidiol i wahaniaethu 
rhwng ‘siart’ a ‘graff’. Mae enghreifftiau yn cynnwys siart pei, siart 
bar, histogram, pictogram, polygon amledd, siart neu ddiagram 
amledd, graffiau un llinell a/neu aml-linell a graffiau gwasgariad, â 
llinell gweddu-orau neu hebddi.

sgwrs/cyflwyniad
Cyfeiria at araith ar lafar i gynulleidfa sy’n cynnwys tri person o leiaf 
ac yn cynnwys rhywfaint o ffurfioldeb i bwrpas penodol.

strwythur
Golyga ’strwythur’ sgwrs/cyflwyniad neu destun ysgrifenedig y 
ffordd y trefnwyd ef i helpu’r gynulleidfa neu’r darllenydd i ddilyn a 
deall yr hyn a ddywedir neu a ysgrifennwyd. Er enghraifft, bydd yna 
gyflwyniad, adran ganol a chasgliad, a gwybodaeth a dadleuon wedi 
eu cyflwyno mewn trefn resymegol.

symbol
•  Llythyren, rhifol, ffigwr neu farc arall sy’n cynrychioli rhif, cam neu
 syniad mathemategol arall, er enghraifft V (symbol Rhufeinig ar  
 gyfer y rhif pump), > (yn fwy na). 
•  Dyluniad neu fotif, er enghraifft ar hysbysiad, neu ddarn o offer,
 sy’n rhoi gwybodaeth i’r darllenydd am y cynnwys neu’r ystyr, er  
 enghraifft symbol ymbelydredd, symbol trydan foltedd uchel.

Gweler hefyd ‘arwydd/ion’.

syml
Mae’n golygu ystyr neu strwythur sylfaenol, heb gymhlethdod. Mae 
strwythur brawddeg syml, er enghraifft, yn dilyn y patrwm arferol – 
goddrych, berf (ac os dewisir, gwrthrych). Bydd naratif syml yn dilyn 
trefn gronolegol ac yn cael ei adrodd o un safbwynt yn unig. 
Gweler hefyd ‘uniongyrchol’.

systemau trefnu (testun)
Cyfeiria at yr agweddau hynny yn arddangosfa weledol y testun 
sy’n rhoi syniad o’i statws a’i berthynas â darnau eraill o destun. 
Mae’r agweddau hynny yn cynnwys: tudalennau cynnwys, 
penawdau penodau ac is-deitlau eraill, rhestr o fwledi, capsiynau 
ffotograffau a lluniau, testun wedi ei gyflwyno mewn bocsys, tablau, 
troednodiadau, mynegeion ac ati.

tabl
Gwybodaeth, rhifau neu lythrennau wedi eu cyflwyno’n drefnus, fel 
arfer mewn rhesi a cholofnau.
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testun 
Geiriau (ac weithiau delweddau) a fwriedir i gyfathrebu. Mae 
testunau yn amrywio o ran ffurf, pwrpas a hyd ac o ran cyflwyniad, 
er enghraifft ar sgrin, mewn print.

trafodaeth
Ar Lefel Mynediad 1 gall trafodaeth fod un i un. Ar y lefelau 
uchaf, rhaid iddi gynnwys o leiaf dau berson arall. Ar bob lefel, 
ni fydd y person arall/personau eraill yn cynnwys yr aseswr. Rhaid 
i’r trafodaethau fod yn bwrpasol o ran gwaith, bywyd ac ati yr 
ymgeisydd.

trywydd
Prif bwynt neu syniad testun neu drafodaeth. Mae darllen neu 
wrando i gael gafael ar yr hanfod yn golygu, felly, darllen neu 
wrando er mwyn caffael y prif bwynt neu bwyntiau yn unig.

tystiolaeth
Ar Lefelau 1 i 4 yn unig, rhaid i’r ymgeiswyr gynhyrchu portffolio o 
dystiolaeth i arddangos bod ganddyn nhw y sgiliau angenrheidiol 
i fodloni gofynion y safonau. Gall tystiolaeth gynnwys deunydd 
ysgrifenedig, allbrintiau cyfrifiadurol, gwaith celf, ffotograffau, 
arteffactau, tapiau sain/fideo a datganiadau tyst/tystiolaeth tyst. 
Gweler hefyd ‘portffolio’ a ‘datganiad tyst’.

Ar lefel Mynediad, rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddyn nhw 
y sgiliau i fodloni gofynion y cymhwyster trwy gwblhau asesiadau 
a gynlluniwyd gan y corff dyfarnu. Caiff rhain eu hystyried yn 
dystiolaeth, a gallan nhw hefyd gynnwys deunydd ysgrifenedig, 
allbrintiau oddi ar gyfrifiadur, arteffactau, recordiadau sain a/neu 
fideo a datganiadau/tystiolaeth gan dystion. Gweler ‘portffolio’ a 
‘datganiad tyst’ hefyd.

uniongyrchol
Disgrifia bynciau a deunyddiau mae’r ymgeiswyr yn cwrdd â nhw 
yn aml yn eu gwaith, astudiaethau neu weithgareddau eraill. Mae 
cynnwys uniongyrchol yn cael ei gyflwyno mewn modd uniongyrchol 
fel ei bod yn hawdd adnabod y prif bwyntiau; mae strwythurau 
brawddegau yn syml a bydd yr ymgeiswyr yn gyfarwydd â’r eirfa. 
Gweler hefyd ‘syml’.

ystod
Cyfeiria at dri neu fwy o gwestiynau, topigau, cyd-destunau, 
ffynonellau, ac ati.



100 Sgiliau Hanfodol Cymru

Cyflwyniad

Nod y safonau Cymhwyso Rhif yw annog ymgeiswyr i ddatblygu ac 
arddangos eu sgiliau o safbwynt defnyddio rhif i fynd i’r afael â thasg, 
gweithgaredd neu broblem trwy gasglu a dehongli gwybodaeth 
yn ymwneud â rhifau, gwneud cyfrifiadau, dehongli canlyniadau a 
chyflwyno canfyddiadau. Yn y bôn, mae’r safonau’n ymwneud â 
datblygu a chydnabod gallu ymgeiswyr i ddewis a chymhwyso sgiliau 
rhifiadol, sgiliau graffigol a sgiliau mathemategol cysylltiedig mewn 
ffyrdd sy’n briodol i’w cyd-destun penodol nhw. Er hynny, gellir 
defnyddio’r safonau hefyd i helpu unigolion i wneud cysylltiadau â 
chyd-destunau llai cyfarwydd a datblygu eu gallu i symud ymlaen i 
lefelau cymhwysedd uwch.

Mae technegau megis bod â’r gallu i fesur a darllen graddfeydd, 
gwneud cyfrifiadau penodol neu lunio math penodol o ddiagram yn 
hanfodol, ond mae sgiliau sy’n ymwneud â dehongli (er enghraifft 
gwybodaeth o dablau, graffiau neu siartiau), dewis dulliau priodol 
o brosesu data, disgrifio beth mae canfyddiadau’n ei ddangos, ac 
ystyried pwrpas a chynulleidfa wrth gyflwyno canlyniadau (ar bapur, 
ar sgrin neu i gynulleidfa fyw) yn hanfodol hefyd. Mae technegau 
a sgiliau cymhwyso’n cyfrannu at ddeall tasg, gweithgaredd neu 
broblem a phenderfynu ar y dull gorau o weithredu. Cynlluniwyd y 
safonau er mwyn cydnabod cynnydd ymgeiswyr o ran y technegau 
sy’n gosod y sylfeini a’r sgiliau cymhwyso.

Caiff dilyniant trwy bob un o’r lefelau ei arddangos gan allu cynyddol 
i reoli’r broses gyfan:

Deall problem a mynd i’r afael â hi          casglu a dehongli data 
          gwneud cyfrifiadau             gwirio canlyniadau            
dehongli canlyniadau    cyflwyno canfyddiadau          
myfyrio/adolygu.

Mae pob un o lefelau’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
adeiladu arnyn nhw.

Os bydd geiriad safon yn union yr un fath ar wahanol lefelau, mae’n 
bwysig nodi y bydd y dilyniant ynghlwm wrth agwedd arall ar y safon. 
Er enghraifft, mae’r gofyniad i ’wirio bod eich canlyniadau yn gwneud 
synnwyr’ yn ymddangos ar bob lefel, o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3, ond 
mae’r dilyniant ynghlwm wrth y ffaith y bydd cymhlethdod a manylder 
y canlyniadau sydd i’w gwirio’n fwy heriol ar bob lefel. 

Cymhwyso Rhif – dilyniant
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Ar y tair lefel Mynediad mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio 
sgiliau rhif mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch. Mae’r sgiliau 
rhif mae’r sefyllfa neu’r broblem yn gofyn amdanyn nhw’n glir ac yn 
syml. Rhoddir arweiniad a chyfarwyddyd gan athro/athrawes, tiwtor 
neu hyfforddwr/wraig.

Ar Lefel 1 mae’n ofynnol i ymgeiswyr drin gwybodaeth rifiadol 
a graffigol syml a chymhwyso technegau yng nghyd-destun 
gweithgareddau byr. Fel rheol, bydd y cyfrifiadau’n cynnwys un neu 
ddau gam yn unig. Bydd llawer o’r cynnwys rhifiadol yn ymwneud 
â rhifau cyfan a defnyddio degolion mewn cyd-destunau pob dydd 
(er enghraifft defnyddio arian neu gymryd mesuriadau) a defnyddio 
unedau mesur cyffredin.

Ar y lefel hon, rhaid i ymgeiswyr ymdrin â Rh1.1, Rh1.2 a Rh1.3, 
ond nid yw’n ofynnol iddyn nhw eu cyfuno mewn un dasg neu 
weithgaredd. Gellir cyflwyno tystiolaeth ar gyfer pob un o’r cydrannau 
hyn ar wahân.

Ar Lefel 2 mae’n ofynnol i ymgeiswyr arddangos eu defnydd o sgiliau 
rhif yng nghyd-destun o leiaf un gweithgaredd sy’n ymdrin â Rh2.1, 
Rh2.2 a Rh2.3, ac mae’n ofynnol iddyn nhw gyflwyno tystiolaeth o 
hynny. Bydd gweithgaredd o’r fath yn rhoi mwy o gyfleoedd iddyn 
nhw wneud penderfyniadau ynghylch sut mae adnabod a dod o 
hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, a phenderfynu pa 
gyfrifiadau i’w defnyddio a beth yw’r ffordd orau o gyflwyno’u 
canfyddiadau. Bydd y cyfrifiadau’n ymwneud â dau neu fwy o gamau 
ac ystod fwy heriol o dechnegau a dealltwriaeth. Rhaid i ymgeiswyr 
wybod sut mae gweithio gyda rhifau o unrhyw faint, gan gynnwys 
adio a thynnu ffracsiynau, a gwneud cyfrifiadau sy’n gysylltiedig ag 
arwynebedd a chyfaint, cymarebau, gwaith trosi unedau canrannau a 
graddfeydd, a rhaid iddyn nhw wybod sut mae defnyddio fformiwlâu 
a graffiau.

Ar Lefel 3 mae cymhlethdod y gweithgareddau a’r technegau sydd 
eu hangen i fynd i’r afael â’r broblem neu’r dasg ynghyd  
â’r annibyniaeth mae’n ofynnol i’r ymgeisydd ei dangos yn fwy. Mae’n 
ofynnol i ymgeiswyr fod yn gyfrifol am gynllunio a chynnal  
eu defnydd o rif yng nghyd-destun un neu fwy o weithgareddau  
sy’n ymdrin â Rh3.1, Rh3.2 a Rh3.3, gan gynnwys trin data sy’n 
perthyn i set eithaf mawr o ddata. O’u cymharu â Lefel 2, bydd y 
cyfrifiadau’n golygu cwblhau nifer o gamau ac aildrefnu fformiwlâu.
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Rhaid i ymgeiswyr gyfiawnhau eu dulliau a chyflwyno, cyfiawnhau 
a gwerthuso’u canfyddiadau. Fel ar Lefel 2, rhaid i o leiaf un darn o 
waith ddangos tystiolaeth o’r broses gyfan a ddisgrifir uchod.

Ar Lefel 4 mae ffocws y safon ar sicrhau bod ymgeiswyr yn datblygu 
eu sgiliau rhif ac yn eu cymhwyso i’w gwaith, eu hastudiaethau neu 
weithgareddau eraill dros gyfnod estynedig (er enghraifft tua thri 
mis) â chryn annibyniaeth. Bwriad y cyfnod estynedig yw sicrhau bod 
digon o gyfleoedd i’r gwaith ddatblygu, ac i’r ymgeisydd fonitro a 
myfyrio’n feirniadol ynghylch ei gynnydd ac effeithiolrwydd ei sgiliau 
rhif, fel y gall addasu ei strategaeth i ymateb i heriau newydd ac 
adborth gan bobl eraill.

Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu: 

•  cynllunio eu defnydd o sgiliau rhif yn strategol
•  cymhwyso’r sgiliau hynny’n effeithiol ac yn bwrpasol dros amser
•  monitro ac adolygu eu gwaith, gan gynnwys y modd mae eu  
 sgiliau’n datblygu 
•  myfyrio’n feirniadol ynghylch eu cynnydd.
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Cymhwyso Rhif: dilyniant: tystiolaeth
Nodiadau pwysig:
1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2.  Rhaid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr â’r dogfennau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol Cymhwyso Rhif’ sy’n  
 rhoi manylion mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau.

Nodyn 1
Ar Lefel 2 a Lefel 3, rhaid i chi wneud o leiaf un gweithgaredd sy’n dangos eich sgiliau ym mhob un o’r tri ‘Deall data rhifiadol’ (Rh2.1/Rh3.1), 
‘Gwneud cyfrifiadau’ (Rh2.2/Rh3.2 (a, b, c neu ch)) a ‘Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau’ (Rh2.3/Rh3.3). Os bydd rhaid i chi wneud 
gweithgareddau ychwanegol i gwrdd â holl ofynion Rh2.2/Rh3.2 (a, b, c, ch), bydd rhaid i bob gweithgaredd gynnwys tasgau yn ymwneud â  
Rh2.1/Rh3.1 a Rh2.2/Rh3.2 neu Rh2.2/Rh3.2 a Rh2.3/Rh3.3.

Mae’n rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod chi’n medru:

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Deall data 
rhifiadol

 
RhM1.1.1
Cadarnhau eich bod 
yn deall problem 
neu dasg ymarferol 
benodol yn ymwneud 
â rhifau a mesurau

 
 
RhM1.1.2
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg

 
RhM2.1.1
Cadarnhau eich bod 
yn deall problem neu 
dasg ymarferol 
benodol yn ymwneud 
â rhifau, mesurau a 
siapau syml

 
RhM2.1.2
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg

 
RhM3.1.1
Cadarnhau eich bod 
yn deall problem 
neu dasg ymarferol 
benodol yn ymwneud 
â rhifau, mesurau, 
siapau syml a 
diagramau    

RhM3.1.2
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg

 
Rh1.1.1
Deall a disgrifio o leiaf 
un broblem neu dasg 
ymarferol benodol yn 
ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol

 
Rh1.1.2
Cytuno gyda pherson 
priodol sut y byddwch 
yn mynd i’r afael â’r 
dasg

Gweler Nodyn 1 
uchod

Rh2.1.1
Helpu i ganfod 
a disgrifio o leiaf 
un broblem neu 
dasg ymarferol yn 
ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol      

Rh2.1.2
Cadarnhau gyda 
pherson priodol sut yr 
ydych chi’n bwriadu 
mynd i’r afael â’r dasg

Gweler Nodyn 1 
uchod

Rh3.1.1
Canfod, dadansoddi a 
disgrifio’n fanwl gywir 
o leiaf un broblem 
neu dasg ymarferol 
yn ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol

Rh3.1.2
Cynllunio sut i fynd i’r 
afael â’r dasg
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RhM1.1.3
Darllen a deall data 
penodol o ddwy 
ffynhonnell i ateb 
pwrpas eich tasg

RhM2.1.3
Darllen, deall a 
chofnodi data o ddwy 
ffynhonnell wahanol i 
ateb pwrpas eich tasg

Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
diagram syml

RhM3.1.3
Cael, darllen, deall a 
chofnodi data o ddwy 
ffynhonnell o leiaf i 
ateb pwrpas eich tasg

Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
diagram syml

Rh1.1.3
Cael data rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol 
sy’n berthnasol o ddwy 
ffynhonnell o leiaf i 
ateb pwrpas eich tasg
Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
o leiaf un tabl, siart, 
graff neu ddiagram

Rh2.1.3
Casglu data a 
gwybodaeth rifiadol 
perthnasol o ystod 
o ffynonellau i ateb 
pwrpas eich tasg
Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys o 
leiaf ddau dabl, siart, 
graff neu ddiagram

Rh3.1.3
Casglu data rhifiadol 
a gwybodaeth rifiadol 
sy’n berthnasol o ystod 
o ffynonellau i ateb 
pwrpas eich tasg
Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys o 
leiaf ddau dabl, siart, 
graff neu ddiagram ac 
o leiaf un o’r rhain yn 
gymhleth, a set fawr o 
ddata

Gwneud 
cyfrifiadau

 
RhM1.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi eu cael 
i wneud cyfrifiadau yn 
ymwneud â niferoedd 
neu feintiau sy’n 
berthnasol i’ch tasg

 
RhM2.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi eu cael 
i wneud cyfrifiadau yn 
ymwneud â niferoedd 
neu feintiau sy’n 
berthnasol i’ch tasg

 
 
RhM3.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi eu cael 
i wneud cyfrifiadau 
sy’n berthnasol i’ch 
tasg yn ymwneud â:
a) niferoedd neu   
 feintiau 
b) cyfrannedd

Rh1.2.1
Defnyddio dulliau 
priodol i gael y 
canlyniadau sydd eu 
hangen arnoch chi 
a disgrifio’r dulliau 
ddefnyddioch chi

Rh1.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych chi  
wedi eu cael i wneud 
cyfrifiadau sy’n 
berthnasol i’ch tasg yn 
ymwneud â:
a)  niferoedd neu   
 feintiau 
b)  graddfeydd neu   
 gyfrannedd 
c)  trafod ystadegau

Rh2.2.1
Defnyddio dulliau 
priodol i gael y 
canlyniadau sydd eu 
hangen arnoch chi 
ac esbonio’r dulliau 
ddefnyddioch chi

Rh2.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych chi  
wedi eu cael i wneud 
cyfrifiadau sy’n 
berthnasol i’ch tasg yn 
ymwneud â:
a) niferoedd neu   
 feintiau 
b) graddfeydd neu   
 gyfrannedd 
c) trafod ystadegau 
ch) defnyddio    
 fformiwlâu

Rh3.2.1
Dewis a defnyddio 
dulliau priodol i gael 
y canlyniadau sydd eu 
hangen arnoch chi a 
chyfiawnhau’r dulliau 
ddefnyddioch chi

Rh3.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych chi  
wedi eu cael i wneud 
cyfrifiadau sy’n 
berthnasol i’ch tasg yn 
ymwneud â:
a)   niferoedd neu   
 feintiau 
b)   graddfeydd neu   
 gyfrannedd 
c)   trafod ystadegau 
ch) defnyddio    
 fformiwlâu



106
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Dehongli 
canlyniadau 
a chyflwyno 
canfyddiadau

RhM1.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau

 
 
RhM1.3.2
Dangos sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg

 

RhM2.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau

RhM2.3.2
Disgrifio sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg

RhM3.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau

RhM3.3.2
Egluro sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg

Rh1.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau gan 
ddefnyddio siartiau, 
graffiau, neu 
ddiagramau

 
 
Rh1.3.2
Disgrifio’r hyn mae’ch 
canlyniadau yn ei 
ddweud wrthych ac 
esbonio sut maen 
nhw’n ateb pwrpas 
eich tasg

Rh2.3.1
Dewis dwy 
ffordd wahanol 
o gyflwyno’ch 
canlyniadau gan 
ddefnyddio siartiau 
neu graffiau, a thablau 
neu ddiagramau sy’n 
briodol ar gyfer eich 
cynulleidfa

Rh2.3.2
Cyflwyno ac 
egluro’ch dulliau a’ch 
canfyddiadau gan 
esbonio sut maen 
nhw’n ateb pwrpas 
eich tasg a sut maen 
nhw’n briodol i’ch 
cynulleidfa

Rh3.3.1
Dewis a chyfiawnhau 
dwy ffordd wahanol 
o gyflwyno’ch 
canlyniadau gan 
ddefnyddio siartiau 
neu graffiau, a thablau 
neu ddiagramau sy’n 
briodol ar gyfer eich 
cynulleidfa

Rh3.3.2
Cyflwyno ac 
egluro’ch dulliau a’ch 
canfyddiadau gan 
gyfiawnhau sut maen 
nhw’n ateb pwrpas 
eich tasg a sut maen 
nhw’n briodol i’ch 
cynulleidfa

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir yn y  
safonau hyn.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn gellir gwneud addasiadau rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, mae’n bosib y 
gellir caniatáu eithrio. Ceir manylion pellach am addasiadau rhesymol ac eithrio ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau penodol ar dudalennau 8 a 9.
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Cymhwyso Rhif: dilyniant: sgiliau
Nodiadau pwysig: 

1.  Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2.  Rhaid darllen y ddogfen hon ochr yn ochr  â’r dogfennau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol Cymhwyso Rhif’ sy’n 
 rhoi manylion mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau.
Er mwyn dangos eich bod chi’n gymwys, mae angen i chi wybod sut i:

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Deall data 
rhifiadol

•  wirio gyda pherson 
 priodol eich bod 
 chi’n deall y 
 broblem neu’r dasg 
 a sut y byddwch yn 
 mynd i’r afael â hi

 
 
•  darllen a deall 
 gwybodaeth a 
 roddir gan 
 rifau a symbolau, 
 mewn deunyddiau 
 graffigol, rhifiadol 
 ac ysgrifenedig syml

•  wirio gyda pherson 
 priodol eich bod 
 chi’n deall y 
 broblem neu’r dasg 
 a sut y byddwch yn 
 mynd i’r afael â hi

 
 
•  darllen, deall a  
 chael hyd i’r 
 wybodaeth a roddir 
 gan rifau, symbolau, 
 rhestrau, tablau 
 syml, diagramau 
 syml, siartiau a 
 graffiau bloc, mewn 
 deunyddiau rhifiadol 
 ac ysgrifenedig

•  wirio gyda pherson 
 priodol eich bod 
 chi’n deall y 
 broblem neu’r dasg 
 a sut y byddwch yn 
 mynd i’r afael â hi

 
 
•  darllen, deall a  
 chael hyd i’r 
 wybodaeth a roddir 
 gan rifau, symbolau, 
 rhestrau, tablau, 
 diagramau syml, 
 siartiau a graffiau 
 bloc sy’n cael eu  
 defnyddio i 
 bwrpasau gwahanol 
 ac mewn ffyrdd 
 gwahanol, mewn 
 deunyddiau rhifiadol 
 ac ysgrifenedig

•  wirio gyda pherson 
 priodol eich bod 
 chi’n deall y broblem 
 neu’r dasg a chytuno 
 sut y byddwch yn 
 mynd i’r afael â hi

 
 
 
 
 
 
•  darllen, deall a chael 
 hyd i wybodaeth 
 mewn tablau, 
 diagramau, siartiau 
 a graffiau syml

•  weithio gyda 
 pherson priodol i’ch  
 helpu i adnabod a  
 disgrifio’r broblem 
 neu’r dasg a 
 chadarnhau sut y 
 byddwch yn mynd 
 i’r afael â hi

 
 
 
•  darllen, deall a chael 
 hyd i wybodaeth 
 mewn tablau, 
 diagramau, siartiau 
 a graffiau syml

•  ganfod, dadansoddi 
 a disgrifio’n fanwl 
 gywir y broblem   
 neu’r dasg ac  
 is-broblemau

•  cynllunio sut i fynd 
 i’r afael â’r broblem 
 drwy ei rhannu yn 
 gyfres o dasgau

•  cynllunio sut i gael y  
 data a’r wybodaeth 
 sydd eu hangen 
 arnoch

•  darllen, deall a 
 chael hyd i 
 wybodaeth mewn 
 tablau, diagramau, 
 siartiau a graffiau
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• cysylltu  
 digwyddiadau 
 cyfarwydd:
 –  ag amser y dydd   
  (gan ddefnyddio   
  o’r gloch neu 
  rannau o’r dydd) 
 –  â dyddiadau’r   
  wythnos 
 –  â thymhorau’r   
  flwyddyn

 
 
 
• defnyddio rhifau 
 cyfan i fesur a 
 gwneud arsylwadau

 

• darllen a chofnodi 
 amser yn y fformatau 
 cyffredin ar gyfer 
 dyddiad a deall 
 amser wedi ei 
 ddangos mewn awr, 
 hanner awr a 
 chwarter awr ar   
 glociau analog a 
 chlociau digidol 12 
 awr

• gwneud cymariaethau 
 rhifiadol gan 
 ddefnyddio siartiau 
 bloc

• defnyddio rhifau 
 cyfan a ffracsiynau 
 syml i fesur a 
 gwneud arsylwadau

• casglu gwybodaeth 
 rifiadol syml i 
 helpu’ch 
 dealltwriaeth

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• gwneud cymariaethau 
 rhifiadol gan 
 ddefnyddio siartiau 
 bar a phictogramau
• defnyddio rhifau 
 cyfan, ffracsiynau a 
 degolion i fesur a 
 gwneud arsylwadau

• gwneud arsylwadau 
 a chofnodi 
 gwybodaeth rifiadol 
 gan ddefnyddio 
 marciau tali

•  darllen a deall rhifau   
 wedi eu cyflwyno 
 mewn ffyrdd    
 gwahanol yn cynnwys  
 rhifau mawr, mewn 
 ffigurau neu eiriau, 
 ffracsiynau syml, 
 degolion, canrannau, 
 cymarebau a rhifau 
 negyddol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• casglu a chofnodi   
 data o arsylwadau 
 manwl gywir

•  darllen a deall 
 rhifau wedi eu 
 cyflwyno mewn 
 ffyrdd gwahanol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• casglu a chofnodi   
 data o arsylwadau   
 manwl gywir 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• casglu, cael, darllen,   
 deall, dewis a  
 chofnodi data a 
 gwybodaeth sy’n 
 berthnasol o 
 wahanol ffynonellau, 
 yn cynnwys o leiaf un  
 set o ddata o faint 
 priodol, ar gyfer 
 gweithgaredd wedi 
 ei gynllunio, a 
 defnyddio hon i ateb 
 pwrpas y    
 gweithgaredd
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• defnyddio siâp a  
 gofod i helpu’ch 
 dealltwriaeth

 
 
 
• defnyddio 
 gwybodaeth o 
 restrau a diagramau 
 syml i helpu’ch 
 dealltwriaeth 

 
 
• copïo proses neu 
 drefn benodol i 
 wella’ch 
 dealltwriaeth.

• darllen graddfeydd 
 syml i’r adran agosaf 
 sydd wedi ei labelu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• defnyddio siâp a  
 gofod i gofnodi 
 gwybodaeth syml

 
 
 
• defnyddio 
 gwybodaeth o   
 restrau, tablau, 
 diagramau syml a 
 graffiau bloc i    
 helpu’ch    
 dealltwriaeth

• dilyn proses neu 
 drefn benodol i 
 wella’ch 
 dealltwriaeth.

• gwneud arsylwadau 
 a chofnodi 
 gwybodaeth rifiadol 
 gan ddefnyddio 
 marciau tali

• darllen graddfeydd   
 syml

 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio siâp a  
 gofod i gofnodi 
 gwybodaeth 

 
 
 
• defnyddio 
 gwybodaeth rifiadol 
 o restrau, tablau, 
 diagramau a siartiau   
 syml i helpu’ch 
 dealltwriaeth.

• darllen graddfeydd 
 ar offer mesur 
 cyfarwydd gan 
 ddefnyddio unedau 
 bob dydd

 
 
 
• defnyddio 
 graddfeydd ar  
 ddiagramau i 
 ddarganfod a 
 dehongli 
 gwybodaeth

• defnyddio siâp a  
 gofod i gofnodi 
 mesuriadau a 
 gwneud arsylwadau.

• darllen graddfeydd 
 ar ystod o offer i 
 lefelau cywirdeb a 
 roddwyd i chi

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• defnyddio siâp a  
 gofod i gofnodi 
 mesuriadau 
 perthnasol a 
 gwneud arsylwadau 
 manwl gywir

• amcangyfrif 
 niferoedd a 
 chyfraneddau

 
 
 
 
 
 
 

• deall mesurau 
 cyfansawdd.

• gwneud arsylwadau 
 manwl gywir a 
 dibynadwy dros 
 gyfnod o amser a  
 defnyddio offer 
 addas i fesur mewn 
 amrywiaeth o   
 unedau priodol

• grwpio data mewn  
 dosbarthiadau o led 
 sy’n briodol i’r data

 
 
 
 
 
 
 
 

• defnyddio 
 amcangyfrif i’ch 
 helpu i gynllunio, 
 lluosi a rhannu 
 rhifau o unrhyw 
 faint 

 
• darllen a deall   
 dulliau o ysgrifennu 
 rhifau mawr iawn a   
 rhifau bach iawn

• deall mesurau   
 cyfansawdd.
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Gwneud 
cyfrifiadau

• ddefnyddio dulliau a 
 roddwyd i chi

 
• gweithio i’r lefelau 
 cywirdeb a roddwyd 
 i chi

• rhifo’n ddiogel hyd 
 at 10 eitem

 
 
• darllen, ysgrifennu, 
 trefnu a chymharu 
 rhifau cyfan hyd at 
 10, yn cynnwys sero

• adio rhifau un digid 
 hyd at gyfanswm o 
 10, a thynnu rhifau 
 un digid o rifau 
 cyfan, hyd at 10

• ddefnyddio dulliau a 
 roddwyd i chi

 
 
 
 
• gweithio i’r lefelau 
 cywirdeb a roddwyd 
 i chi

• rhifo’n ddiogel hyd 
 at 20 eitem

 
 
• darllen, ysgrifennu, 
 trefnu a chymharu 
 rhifau cyfan hyd at 
 100 

• adio a thynnu rhifau 
 cyfan dau ddigid

 
 
 
 
 
• lluosi gan 
 ddefnyddio rhifau 
 cyfan un digid

• ddefnyddio dulliau 
 a deunyddiau a 
 roddwyd i chi i gael 
 y canlyniadau sydd 
 eu hangen arnoch 
 chi

• gweithio i’r lefelau 
 cywirdeb a roddwyd 
 i chi

• rhifo, darllen, 
 ysgrifennu, trefnu a 
 chymharu rhifau 
 cyfan hyd at 1000

 
 
 
• adio a thynnu gan 
 ddefnyddio rhifau  
 tri digid

 
• lluosi rhifau cyfan 
 dau ddigid â rhifau 
 cyfan un digid

• ganfod a defnyddio 
 dulliau a 
 chyfrifiadau addas 
 i’ch tasg

• gweithio i’r lefelau 
 cywirdeb a roddwyd 
 i chi

 
 
• adio a thynnu rhifau 
 cyfan a degolion 
 syml gan 
 ddefnyddio 
 cyfrifiannell a 
 heb ddefnyddio 
 cyfrifiannell

• lluosi a rhannu 
 degolyn syml â rhif 
 cyfan, gan 
 ddefnyddio 
 cyfrifiannell a heb  
 ddefnyddio 
 cyfrifiannell

• ganfod a defnyddio 
 dulliau a chyfrifiadau 
 priodol i’ch tasg, gan 
 gynnwys grwpio 
 data pan fo hyn yn 
 briodol 
• dangos yn glir eich 
 dulliau o gyfrifo a 
 rhoi lefelau 
 cywirdeb eich 
 canlyniadau

 

 
 
• gwneud cyfrifiadau 
 mewn dwy ran neu 
 fwy â rhifau o  
 unrhyw faint gan  
 ddefnyddio 
 cyfrifiannell a heb  
 ddefnyddio 
 cyfrifiannell

• ganfod a chynllunio 
 dulliau priodol i’ch 
 tasg a chyfiawnhau 
 eich dewis

• gwneud cyfrifiadau 
 gan ddangos eich 
 dulliau yn glir

• cyfiawnhau’r lefelau 
 cywirdeb y buoch 
 yn gweithio tuag 
 atyn nhw

 
 
• gwneud cyfrifiadau 
 amlran â rhifau o 
 unrhyw faint
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• dehongli +, – a = 
 mewn sefyllfaoedd 
 ymarferol i ddatrys 
 problemau

 
• cofio ffeithiau am 
 adio a thynnu hyd 
 at 10

 
• rhoi brasamcan 
 drwy dalgrynnu i’r 
 10 agosaf

 
 
• defnyddio a 
 dehongli +, –, x a =  
 mewn sefyllfaoedd 
 ymarferol i ddatrys 
 problemau

• darllen, ysgrifennu 
 a chymharu haneri a 
 chwarteri meintiau

• darganfod haneri a 
 chwarteri nifer fach 
 o eitemau neu 
 siapau

• rhannu rhifau cyfan 
 dau ddigid â rhifau 
 cyfan un digid a 
 dehongli’r gweddill
 
• cofio ffeithiau am 
 adio a thynnu hyd 
 at 20

• cofio ffeithiau lluosi 
 syml

• rhoi brasamcan 
 drwy dalgrynnu 
 rhifau llai na 1000 
 i’r 10 neu’r 100   
 agosaf

• amcangyfrif atebion 
 i gyfrifiadau 

• defnyddio a 
 dehongli +, –, x, ÷ a 
 = mewn sefyllfaoedd 
 ymarferol i ddatrys 
 problemau

• darllen, ysgrifennu a  
 deall ffracsiynau 
 cyffredin

• adnabod a 
 defnyddio ffurfiau 
 cyfwerth

 
 
 
 
• cofio ffeithiau am 
 luosi hyd at 10 x 10   
 a gwneud y    
 cysylltiad â ffeithiau   
 am rannu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• deall a darganfod 
 ffracsiynau a 
 chanrannau syml

• adnabod 
 cyfwerthoedd 
 rhwng ffracsiynau 
 cyffredin, canrannau 
 a degolion, a 
 defnyddio rhain i 
 ddarganfod 
 cyfrannau o rifau 
 cyfan

 
 
 
 
• defnyddio rhifyddeg 
 pen wrth drafod 
 rhifau cyfan a 
 ffracsiynau syml

• defnyddio 
 ffracsiynau, 
 degolion a 
 chanrannau a newid 
 o un i’r llall

• defnyddio pwerau 
 ac is-raddau

• defnyddio mesurau 
 cyfansawdd

• defnyddio rhifyddeg 
 pen wrth drafod 
 rhifau, ffracsiynau 
 syml a chanrannau

• cyfrifo onglau ac 
 ochrau anhysbys 
 mewn trionglau 
 ongl sgwâr drwy 
 ystyried ochrau ac 
 onglau hysbys
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• adnabod a dewis 
 darnau a phapurau 
 arian

 
• defnyddio darnau 
 arian 1c, 2c, 5c, 
 10c, 20c a 50c 
 mewn gwahanol 
 ffyrdd i greu swm o   
 £1

• cyfrifo cost mwy 
 nag un eitem mewn 
 ceiniogau a’r newid 
 wrth brynu

• cyfrifo cost mwy 
 nag un eitem mewn 
 punnoedd a’r newid 
 wrth brynu

• darllen, ysgrifennu a  
 deall degolion hyd  
 at ddau le degol 
 mewn  
 cyd-destunau 
 ymarferol
• amcangyfrif, cyfrifo 
 a chymharu arian 
 drwy:
 –  adio a thynnu 
  symiau gan 
  ddefnyddio 
  degolion 
 –  talgrynnu symiau 
  i’r £1,10c agosaf 
 –  amcangyfrif 
  cyfrifiadau
 
 
 
 
• darllen, mesur a 
 chofnodi amser gan 
 ddefnyddio: 
 –  a.m. a p.m. 
 –  fformatau dyddiad 
  cyffredin 
 –  clociau digidol a  
  chlociau analog i’r 
  cyfnodau pum   
  munud agosaf

 
 
• adio, tynnu, lluosi, 
 rhannu a chofnodi 
 symiau o arian

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• darllen, mesur a 
 chofnodi amser 
 mewn fformatau 
 cyffredin ar gyfer 
 dyddiad ac amser

 
 
• cyfrifo â gwahanol 
 symiau o arian a 
 chyfnewid i arian 
 tramor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• cyfrifo, mesur a 
 chofnodi amser 
 mewn gwahanol 
 fformatau

 
 
 
 
 
• cyfrifo â symiau o 
 arian mewn 
 gwahanol fathau o 
 arian tramor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• cyfrifo, mesur 
 cofnodi a chymharu 
 amser mewn 
 gwahanol fformatau
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• disgrifio maint a  
 chymharu maint o  
 leiaf dau beth yn 
 uniongyrchol

• disgrifio hyd, lled  
 ac uchder a 
 chymharu hyd, lled 
 ac uchder eitemau’n 
 uniongyrchol

• disgrifio pwysau a  
 chymharu pwysau  
 eitemau’n 
 uniongyrchol

• disgrifio 
 cynhwysedd a  
 chymharu 
 cynhwysedd 
 eitemau’n 
 uniongyrchol 

 
• adnabod ac enwi 
 siapau 2-D a 3-D 
 cyffredin yn 
 cynnwys petryal, 
 sgwâr, cylch a chiwb

• amcangyfrif, mesur  
 a chymharu hyd,  
 pwysau a 
 chynhwysedd gan 
 ddefnyddio unedau 
 safonol ac unedau 
 ansafonol cyffredin

 
• darllen a chymharu 
 tymheredd positif 
 mewn sefyllfaoedd 
 bob dydd  

 

 
• adnabod ac enwi  
 siapau 2-D a 3-D yn  
 cynnwys trionglau, 
 silindrau a 
 phyramidiau

 
 
• disgrifio nodweddion 
 siapau 2-D a 3-D 
 cyffredin

• amcangyfrif, darllen, 
 mesur a chymharu 
 hyd, cynhwysedd, 
 pwysau a 
 thymheredd gan 
 ddefnyddio unedau 
 safonol ac unedau 
 ansafonol cyffredin

• dewis a defnyddio 
 unedau ac offer 
 priodol i fesur

 
• dosbarthu siapau 
 2-D a 3-D i ddatrys 
 problemau ymarferol 
 gan ddefnyddio   
 nodweddion

• dewis a defnyddio 
 unedau ac offer 
 priodol i 
 amcangyfrif, darllen, 
 mesur a chymharu 
 hyd, pwysau, 
 cynhwysedd, amser 
 a thymheredd

• cyfrifo o fewn 
 system drwy: 
 –  adio a thynnu 
  unedau mesur 
  cyffredin 
 – newid unedau 
  mesur yn y system

• gweithio allan 
 nodweddion 
 amrywiaeth o 
 siapiau yn cynnwys 
 perimedr, 
 arwynebedd a 
 chyfaint

• darlunio siapiau 2-D  
 mewn gwahanol 
 leoliadau gan 
 ddefnyddio gridiau

• amcangyfrif, mesur 
 a chymharu hyd, 
 pwysau, 
 cynhwysedd a 
 thymheredd gan 
 ddefnyddio unedau  
 metrig a, lle bo 
 hynny’n briodol, 
 unedau imperial

 
• cyfrifo o fewn a 
 rhwng systemau 
 gan ddefnyddio 
 tablau a graddfeydd 
 cyfnewid a ffactorau 
 cyfnewid bras

• adnabod a 
 defnyddio 
 dyluniadau 2-D 
 cyffredin o 
 wrthrychau 3-D

• datrys problemau yn 
 cynnwys siapau 2-D 
 a llinellau cyfochrog 

• amcangyfrif, mesur  
 a chymharu 
 dimensiynau a  
 meintiau gan 
 ddefnyddio unedau  
 metrig a, lle bo 
 hynny’n briodol, 
 unedau imperial, a  
 gwirio cywirdeb yr 
 amcangyfrifon

• cyfrifo o fewn a 
 rhwng systemau a 
 gwneud 
 cymariaethau manwl 
 gywir

 
 
• llunio dyluniad 2-D o 
 eitemau syml 3-D

 
 
 
• datrys problemau yn 
 ymwneud â siapiau 
 2-D afreolaidd
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• trefnu a dosbarthu 
 gwrthrychau gan 
 ddefnyddio un 
 maen prawf

• deall geirfa leoliadol 
 bob dydd

 
 
 
 
• gwneud dyluniadau 
 neu ddiagramau 
 syml gan 
 ddefnyddio 
 gwybodaeth am 
 rifau, mesurau, neu 
 gofod a siâp

 
• trefnu a dosbarthu 
 gwrthrychau gan 
 ddefnyddio dau 
 faen prawf

• defnyddio geirfa 
 leoliadol

 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth mewn 
 ffordd sy’n gwneud 
 synnwyr i eraill

 
 
 
 
 
 
 
• trefnu a chyflwyno 
 gwybodaeth mewn 
 gwahanol ffyrdd er  
 mwyn gwneud 
 synnwyr i eraill 

 
• defnyddio 
 cymarebau a 
 chyfrannedd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio 
 tebygolrwydd 
 (gan ddefnyddio 
 ffracsiynau, 
 degolion a 
 chanrannau) i 
 ddangos bod rhai 
 digwyddiadau yn  
 fwy tebygol o 
 ddigwydd nag eraill

• darganfod 
 cyfartaledd (cymedr) 
 hyd at 10 eitem

• gweithio allan gwir  
 ddimensiynau o 
 luniadau wrth 
 raddfa

 
• defnyddio 
 cyfrannedd a  
 chyfrifo gan 
 ddefnyddio 
 cymarebau lle bo 
 hynny’n briodol
 
 
 
 
 
 
 
• adnabod yr ystod o  
 ganlyniadau posib 
 mewn cyfuniad o  
 ddigwyddiadau 
 drwy debygolrwydd 
 a chofnodi’r 
 wybodaeth gan 
 ddefnyddio 
 diagramau neu 
 dablau

• cymharu setiau o 
 ddata o faint priodol 
 gan ddefnyddio 
 canrannau, cymedr/ 
 canolrif/modd

• gweithio allan gwir  
 ddimensiynau o 
 luniadau wrth raddfa 
 a graddio meintiau i 
 fyny ac i lawr

• cyfrifio newid 
 cyfraneddol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• cymharu 
 dosraniadau gan  
 ddefnyddio 
 mesurau cyfartaledd 
 ac amrediad, ac 
 amcangyfrif cymedr, 
 canolrif ac amrediad 
 data wedi’u grwpio
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• defnyddio 
 cyfrifiannell a dulliau 
 a roddwyd i chi i 
 wirio eich cyfrifiadau

 

• cywiro unrhyw   
 wallau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn  
 gwneud synnwyr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• defnyddio 
 cyfrifiannell a dulliau 
 a roddwyd i chi i 
 wirio eich cyfrifiadau

 
 
 
• cywiro unrhyw   
 wallau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

 
 
 
 
 
 
 

• cyfrifio’n effeithlon 
 gan ddefnyddio 
 rhifau cyfan a 
 degolion

 
 
• defnyddio 
 cyfrifiannell a dulliau 
 a roddwyd i chi i 
 wirio eich cyfrifiadau

 
 
 
• cywiro unrhyw   
 wallau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

• darganfod amrediad 
 hyd at 10 eitem

 
 
 
 

• cyfrifio’n effeithlon 
 gan ddefnyddio 
 rhifau cyfan, 
 ffracsiynau a 
 degolion

 
• defnyddio ffyrdd 
 gwahanol o wirio’ch 
 dulliau a’ch 
 cyfrifiadau

 
 
 
• canfod a chywiro   
 unrhyw wallau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

• defnyddio amrediad 
 i ddisgrifio 
 rhychwant o fewn 
 setiau o ddata

• deall a defnyddio 
 fformiwlâu a 
 roddwyd i chi

• cyfrifo’n effeithlon   
 gan ddefnyddio 
 rhifau cyfan, 
 ffracsiynau, 
 degolion a 
 chanrannau

• gwirio’ch dulliau   
 a’ch cyfrifiadau
 
 
 
 

• canfod a chywiro   
 unrhyw wallau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

 
 

• aildrefnu a defnyddio 
 fformiwlâu, 
 hafaliadau a 
 mynegiadau

• gwneud cyfrifiadau 
 amlran yn effeithlon

 
 
 
 
• defnyddio 
 gweithdrefnau   
 gwirio er mwyn   
 canfod a chywiro   
 gwallau mewn 
 dulliau, cyfrifiadau a 
 chanlyniadau

• gwirio bod eich 
 canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.
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Dehongli 
canlyniadau 
a chyflwyno 
canfyddiadau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ddefnyddio rhifau 
 cyfan, mesurau, 
 gwrthrychau neu 
 ddelweddau syml,  
 fel sy’n briodol i  
 gyflwyno’ch 
 canlyniadau

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ddefnyddio rhifau 
 cyfan, ffracsiynau 
 cyffredin, mesurau, 
 rhestrau, tablau 
 syml, siartiau syml, 
 diagramau syml a  
 symbolau, fel sy’n 
 briodol i gyflwyno’ch 
 canlyniadau

 
• ddefnyddio rhifau,  
 ffracsiynau,    
 degolion, mesurau, 
 tablau, diagramau, 
 siartiau neu graffiau, 
 a symbolau fel sy’n 
 briodol i gyflwyno’ch 
 canlyniadau

• ddehongli 
 canlyniadau eich 
 cyfrifiadau

• dangos sut mae’ch 
 canlyniadau yn 
 perthyn i’r broblem 
 neu’r dasg

• canfod a disgrifio 
 mwy nag un ffordd 
 briodol o 
 gyflwyno’ch 
 canfyddiadau i 
 gynulleidfa 
 gyfarwydd benodol, 
 gan gynnwys y 
 defnydd o siartiau 
 neu ddiagramau

• defnyddio dulliau 
 priodol i 
 gyflwyno’ch 
 canfyddiadau, gan 
 gynnwys siart neu 
 graff, a diagram, a   
 defnyddio’r unedau   
 cywir

• ddeall ystyr 
 canlyniadau eich 
 cyfrifiadau yng 
 nghyd-destun eich 
 problem neu dasg

 
 
• canfod a disgrifio 
 ffyrdd priodol o  
 gyflwyno’ch 
 canfyddiadau i 
 ddwy gynulleidfa 
 wahanol, gan 
 gynnwys fformatau 
 rhifiadol, graffigol 
 ac ysgrifenedig 

 
 
 
 
• creu tablau, siartiau 
 a graffiau a’u labelu 
 â theitlau, 
 graddfeydd, 
 echeli ac allweddi 
 sy’n briodol i’ch  
 pwrpas a’ch 
 cynulleidfa

• defnyddio mwy nag  
 un ffordd o 
 gyflwyno’ch 
 canfyddiadau, gan 
 gynnwys fformatau 
 rhifiadol, graffigol 
 ac ysgrifenedig

• ddeall ystyr 
 canlyniadau eich 
 cyfrifiadau yng 
 nghyd-destun eich 
 problem neu dasg

 
 
• dewis a defnyddio 
 dulliau priodol i 
 gyflwyno ac egluro 
 eich canfyddiadau 
 er mwyn dangos 
 tueddiadau a 
 chymharu gan 
 gynnwys fformatau 
 rhifiadol, graffigol ac 
 ysgrifenedig

• cyfiawnhau eich   
 dewis o ddulliau 
 cyflwyno

• llunio a labelu   
 tablau, siartiau, 
 graffiau a diagramau 
 gan ddefnyddio 
 dulliau cymeradwy 
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• defnyddio geirfa 
 briodol i ddisgrifio 
 meintiau a mesurau 
 cyffredin

• dangos sut mae’ch 
 canlyniadau yn ateb 
 pwrpas eich tasg.

• defnyddio unedau 
 mesur cyffredin i 
 ddiffinio meintiau

• disgrifio sut mae’ch 
 canlyniadau yn ateb 
 pwrpas eich tasg.

• defnyddio unedau 
 mesur cyffredin i 
 ddiffinio meintiau

• egluro sut mae’ch 
 canlyniadau yn ateb 
 pwrpas eich tasg.

• labelu’ch gwaith yn 
 gywir

• disgrifio’r hyn mae 
 eich canlyniadau yn 
 ei ddweud wrthych 
 ac egluro sut maen 
 nhw’n ateb pwrpas 
 eich tasg.

 
 
 
• disgrifio’ch 
 dulliau, pwysleisio 
 prif bwyntiau eich  
 canfyddiadau ac 
 egluro sut maen 
 nhw’n ateb eich 
 pwrpas.

• disgrifio a 
 chyfiawnhau eich 
 dewis o ddulliau

 
• disgrifio’r hyn mae 
 eich canlyniadau yn 
 ei ddweud wrthych 
 chi

• tynnu casgliadau 
 priodol ar sail eich 
 canfyddiadau gan 
 gynnwys sut gallai 
 ffynonellau posib o 
 wallau effeithio ar 
 eich canlyniadau

• egluro i ba raddau 
 mae’ch canlyniadau 
 yn ateb eich pwrpas

• ymateb yn adeiladol  
 i adborth.
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Cymhwyso Rhif Lefel Mynediad 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

• defnyddio sgiliau rhif a data rhifiadol i fynd i’r afael â phroblem  
 neu dasg
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
2. Byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r adnoddau 
  (h.y. byddwch wedi dod ar eu traws o’r blaen) a byddan nhw’n  
 hygyrch i chi.
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar  
 Lefel Mynediad 1 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n  
 rhan orfodol o’r safonau.
4. Wrth gynhyrchu tystiolaeth mae llawer o ymgeiswyr wedi gweld  
 bod cyflawni tasg neu weithgaredd sy’n ymdrin â phob un o’r tair 
 cydran (RhM1.1, RhM1.2 a RhM1.3) ar ffurf proses di-dor yn fwy  
 diddorol ac effeithiol. Nid yw hynny’n ofyniad er hynny.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi: 

•  Ddeall problem neu dasg a mynd i’r afael â hi              darllen a
 deall data      gwneud cyfrifiadau              gwirio   
 canlyniadau              cyflwyno canfyddiadau.

Yn ddelfrydol dylai pob un o’ch cyfrifiadau fod wedi eu gosod mewn 
cyd-destun pwrpasol, er bod ymarferion annibynnol yn dderbyniol 
hefyd.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau  
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM1.1.1
Cadarnhau eich 
bod yn deall 
problem neu dasg 
ymarferol benodol 
yn ymwneud â 
rhifau a mesurau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall y broblem neu’r 
dasg benodol.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen   
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

• wirio gyda pherson priodol eich 
 bod chi’n deall y broblem neu’r 
 dasg . . .

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall 
y broblem neu’r dasg a roddwyd i 
chi (e.e. drwy ei hailadrodd yn eich 
geiriau eich hun a/neu drwy ofyn am 
fwy o fanylion).

RhM1.1.2
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd 
i’r afael â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall sut y bydd yn 
mynd i’r afael â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

. . . a sut y byddwch yn mynd i’r afael 
â hi

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn 
deall sut y byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg, e.e. drwy ailadrodd 
y cyfarwyddiadau yn eich geiriau 
eich hun a/neu drwy ofyn am fwy o 
fanylion.

RhM1.1 Deall data rhifiadol
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RhM.1.1.3
Darllen a deall data 
penodol o ddwy 
ffynhonnell i ateb 
pwrpas eich tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn deall sut mae’r data’n 
ateb pwrpas ei dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys data o 
ddwy ffynhonnell wahanol o leiaf.

Rhaid i o leiaf un ffynhonnell gynnwys 
diagram syml.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd  
 arsylwi/mesur 
• cofnodion o’r data a gafwyd.

• darllen a deall gwybodaeth a 
 roddir gan rifau a symbolau, mewn 
 deunyddiau graffigol, rhifiadol ac 
 ysgrifenedig syml 
• cysylltu digwyddiadau cyfarwydd: 
 – ag amser y dydd (gan ddefnyddio  
  o’r gloch neu rannau o’r dydd) 
 – â dyddiadau’r wythnos 
 – â thymhorau’r flwyddyn 
• defnyddio rhifau cyfan i fesur a 
 gwneud arsylwadau 
• defnyddio siâp a gofod i helpu’ch  
 dealltwriaeth 
• defnyddio gwybodaeth o restrau a  
 diagramau syml i helpu’ch 
 dealltwriaeth 
• copïo proses neu drefn benodol i  
 wella’ch dealltwriaeth.

Deunydd graffigol syml
Rhaid i chi wybod sut mae cael 
gwybodaeth o ddiagramau, graffiau 
neu siartiau syml megis siart cylch 
(e.e. nodi faint o bobl aeth ar eu 
gwyliau i Loegr) neu graff bloc  
(e.e. nodi pa raglen deledu sydd 
fwyaf poblogaidd).

Mesur ac arsylwi
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
offer mesur syml (e.e. pren mesur neu 
jwg fesur), a sut mae arsylwi’n gywir 
(e.e. cyfrif faint o bobl sydd mewn 
ciw).

Copïo proses neu drefn benodol
Rhaid i chi fedru dilyn proses neu 
drefn ar ôl i rywun ddangos i chi sut 
mae gwneud hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM1.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi 
eu cael i wneud 
cyfrifiadau yn 
ymwneud â 
niferoedd neu 
feintiau sy’n 
berthnasol i’ch 
tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru gweithio gyda’r 
dulliau a’r lefelau cywirdeb a roddwyd 
iddo.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys nodiadau 
ynghylch:

• sut mae’r ymgeisydd wedi gwirio’i  
 gyfrifiadau 
• sut mae’r canlyniadau’n gwneud 
 synnwyr mewn perthynas â’i dasg.

Gellid bodloni’r ail bwynt uchod drwy 
gyflwyno datganiadau tyst.

• ddefnyddio dulliau a roddwyd i chi 
• gweithio i’r lefelau cywirdeb a   
 roddwyd i chi 
• rhifo’n ddiogel hyd at 10 eitem 
• darllen, ysgrifennu, trefnu a   
 chymharu rhifau cyfan hyd at 10,  
 yn cynnwys sero 
• adio rhifau un digid hyd at 
 gyfanswm o 10, a thynnu rhifau un 
 digid o rifau cyfan, hyd at 10 
• dehongli +, – a = mewn    
 sefyllfaoedd ymarferol i ddatrys   
 problemau 
• adnabod a dewis darnau a   
 phapurau arian 
• disgrifio maint a chymharu maint o 
 leiaf dau beth yn uniongyrchol 
• disgrifio hyd, lled ac uchder a  
 chymharu hyd, lled ac uchder 
 eitemau’n uniongyrchol 
• disgrifio pwysau a chymharu   
 pwysau eitemau’n uniongyrchol 
• disgrifio cynhwysedd a chymharu 
 cynhwysedd eitemau’n 
 uniongyrchol  
• adnabod ac enwi siapiau 2-D a 3-D 
 cyffredin yn cynnwys petryal, sgwâr, 
 cylch a chiwb

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi wybod sut mae gweithio 
i lefelau cywirdeb a roddwyd i chi 
gan eich athro/athrawes, eich tiwtor 
neu’ch hyfforddwr/wraig, megis 
gweithio i’r bunt agosaf.

Gwirio cyfrifiadau
Rhaid i chi sicrhau mai gwirio 
cywirdeb yw’r cam olaf bob amser 
wrth i chi wneud eich cyfrifiadau. 
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrifiannell a’r 
dulliau a roddwyd i chi.

Gwirio bod eich canlyniadau yn 
gwneud synnwyr
Efallai bod eich canlyniadau wedi eu 
seilio ar gyfrifiadau cywir, ond efallai 
na fyddan nhw’n addas i’w pwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.

RhM1.2  Gwneud cyfrifiadau
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• trefnu a dosbarthu gwrthrychau 
 gan ddefnyddio un maen prawf 
• deall geirfa leoliadol bob dydd 
• gwneud dyluniadau neu 
 ddiagramau syml gan ddefnyddio 
 gwybodaeth am rifau, mesurau, 
 neu gofod a siâp 
• defnyddio cyfrifiannell a dulliau a 
 roddwyd i chi i wirio eich cyfrifiadau 
• cywiro unrhyw wallau 
• gwirio bod eich canlyniadau yn   
 gwneud synnwyr.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM1.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd yn medru gwneud 
dewisiadau priodol ynghylch sut 
i gyflwyno’i ganfyddiadau a’i 
ganlyniadau â chymorth athro/
athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/
wraig, gan ddefnyddio unedau’n 
briodol.

Os defnyddir TGCh i greu graffigwaith, 
rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd wedi gwirio cywirdeb 
y graffigwaith a’i fod yn medru 
esbonio’r graffigwaith yn llawn.

Rhaid creu’r graffigwaith ar bapur, 
ond gall y dystiolaeth o ddealltwriaeth 
fod ar ffurf datganiadau tyst.

• ddefnyddio rhifau cyfan, mesurau, 
 gwrthrychau neu ddelweddau syml,  
 fel sy’n briodol i gyflwyno’ch 
 canlyniadau 
• defnyddio geirfa briodol i ddisgrifio  
 meintiau a mesurau cyffredin

Cyflwyno
Rhaid i chi wybod sut mae cyflwyno 
eich canfyddiadau a’ch canlyniadau’n 
effeithiol, gan ddefnyddio dulliau a 
awgrymwyd gan eich athro/athrawes, 
eich tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig 
neu ddulliau y cytunwyd arnyn nhw 
ag ef/hi.

RhM1.3.2
Dangos sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• dangos canlyniadau ei gyfrifiadau 
• dangos sut mae’r canlyniadau’n   
 ateb pwrpas ei dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.  

• dangos sut mae’ch canlyniadau yn  
 ateb pwrpas eich tasg.

Disgrifio
Rhaid i chi wybod sut mae dangos y 
modd mae eich canlyniadau’n cysylltu 
â’r broblem neu’r dasg a roddwyd i 
chi.

RhM1.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau
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Cymhwyso Rhif Lefel Mynediad 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio sgiliau rhif a data rhifiadol i fynd i’r afael â phroblem  
 neu dasg
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn RhM2.2, mae’r   
 gofyniad sy’n ymwneud â ‘defnyddio darnau arian 1c, 2c, 5c, 10c,  
 20c a 50c mewn gwahanol ffyrdd i greu swm o £1’ yn adeiladu  
 ar ‘adnabod a dewis darnau a phapurau arian’ ar Lefel  
 Mynediad 1.
2. Byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r adnoddau (h.y.  
 byddwch wedi dod ar eu traws o’r blaen) a byddan nhw’n hygyrch  
 i chi.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar  
 Lefel Mynediad 2 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n  
 rhan orfodol o’r safonau.
5. Wrth gynhyrchu tystiolaeth mae llawer o ymgeiswyr wedi gweld  
 bod cyflawni tasg neu weithgaredd sy’n ymdrin â phob un o’r tair  
 cydran (RhM2.1, RhM2.2 a RhM2.3) ar ffurf proses barhaus yn  
 fwy diddorol ac effeithiol. Nid yw hynny’n ofyniad er hynny.
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6. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
7. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi: 

•  Ddeall problem neu dasg a mynd i’r afael â hi              darllen a
 deall data     gwneud cyfrifiadau             gwirio canlyniadau       
        cyflwyno canfyddiadau.

Yn ddelfrydol dylai pob un o’ch cyfrifiadau fod wedi eu gosod mewn 
cyd-destun pwrpasol, er bod ymarferion annibynnol yn dderbyniol 
hefyd.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau  
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.



130
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM2.1.1
Cadarnhau eich 
bod yn deall 
problem neu dasg 
ymarferol benodol 
yn ymwneud â 
rhifau, mesurau a 
siapiau syml. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall y broblem neu’r 
dasg benodol.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen   
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

• wirio gyda pherson priodol eich 
 bod chi’n deall y broblem neu’r 
 dasg . . .

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall 
y broblem neu’r dasg a roddwyd i 
chi (e.e. drwy ei hailadrodd yn eich 
geiriau eich hun a/neu drwy ofyn am 
fwy o fanylion).

RhM2.1.2 
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd 
i’r afael â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall sut y bydd yn 
mynd i’r afael â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen   
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

. . . a sut y byddwch yn mynd i’r afael 
â hi

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn 
deall sut y byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg (e.e. drwy ailadrodd 
y cyfarwyddiadau yn eich geiriau 
eich hun a/neu drwy ofyn am fwy o 
fanylion).

RhM2.1.3
Darllen, deall a 
chofnodi data o 
ddwy ffynhonnell 
wahanol i ateb 
pwrpas eich tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn deall sut mae’r data’n 
ateb pwrpas ei dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys data o 
ddwy ffynhonnell wahanol o leiaf.

• darllen, deall a chael hyd i’r   
 wybodaeth a roddir gan rifau,   
 symbolau, rhestrau, tablau syml, 
 diagramau syml, siartiau a 
 graffiau bloc, mewn deunyddiau 
 rhifiadol ac ysgrifenedig

Darllen, deall a chael hyd i 
wybodaeth
Rhaid i chi wybod sut mae cael 
gwybodaeth o ffynonellau megis:

• diagramau syml (e.e. deall lleoliad 
 arfaethedig adeilad dros dro)

RhM2.1 Deall data rhifiadol
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Mae’n rhaid 
i’ch ffynonellau 
gynnwys diagram 
syml.

• Rhaid i o leiaf un ffynhonnell   
 gynnwys diagram syml. 
• Rhaid i o leiaf un ffynhonnell ei 
 gwneud yn ofynnol i’r ymgeisydd 
 ddarllen/casglu a chofnodi data.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd arsylwi/ 
 mesur 
• cofnodion o’r data a gafwyd.

• darllen a chofnodi amser yn y 
 fformatau cyffredin ar gyfer 
 dyddiad a deall amser wedi ei 
 ddangos mewn awr, hanner awr a  
 chwarter awr ar glociau analog a 
 chlociau digidol 12 awr 
• gwneud cymariaethau rhifiadol gan 
 ddefnyddio siartiau bloc 
• defnyddio rhifau cyfan a ffracsiynau 
 syml i fesur a gwneud arsylwadau 
• casglu gwybodaeth rifiadol syml i 
 helpu’ch dealltwriaeth 
• darllen graddfeydd syml i’r adran 
 agosaf sydd wedi ei labelu 
• defnyddio siâp a gofod i gofnodi 
 gwybodaeth syml 
• defnyddio gwybodaeth o restrau, 
 tablau, diagramau syml a graffiau 
 bloc i helpu’ch dealltwriaeth 
• dilyn proses neu drefn benodol i   
 wella’ch dealltwriaeth.

• tablau syml (e.e. matrics 2 gell x 3  
 cell) 
• siartiau syml megis siart cylch  
 (e.e. canfod nifer y bobl sy’n   
 archebu pob eitem ar fwydlen) 
• graffiau bloc syml (e.e. canfod pa 
 werthwr sydd â’r ffigurau 
 gwerthiant uchaf).

Mesur ac arsylwi
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
offer mesur syml (e.e. pren mesur neu 
jwg fesur) a sut mae arsylwi’n gywir 
(e.e. cyfrif faint o bobl sydd mewn 
ciw).

Cofnodi
Rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau’n gywir ac mewn modd 
sy’n addas i bwrpas eich tasg  
(e.e. drwy lenwi ffurflen syml).
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM2.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi 
eu cael i wneud 
cyfrifiadau yn 
ymwneud â 
niferoedd neu 
feintiau sy’n 
berthnasol i’ch 
tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru gweithio gyda’r 
dulliau a’r lefelau cywirdeb a roddwyd 
iddo.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
nodiadau ynghylch:

• sut mae’r ymgeisydd wedi gwirio’i 
 gyfrifiadau 
• sut mae’r canlyniadau’n gwneud  
 synnwyr mewn perthynas â’i dasg.

Gellid bodloni’r ail bwynt uchod drwy 
gyflwyno datganiadau tyst.

• ddefnyddio dulliau a roddwyd i chi 
• gweithio i’r lefelau cywirdeb 
 roddwyd i chi
• rhifo’n ddiogel hyd at 20 eitem
• darllen, ysgrifennu, trefnu a 
 chymharu rhifau cyfan hyd at 100
• adio a thynnu rhifau cyfan dau 
 ddigid
• lluosi gan ddefnyddio rhifau cyfan 
 un digid
• cofio ffeithiau am adio a thynnu 
 hyd at 10
• rhoi brasamcan drwy dalgrynnu i’r 
 10 agosaf
• defnyddio a dehongli +, –, x a = 
 mewn sefyllfaoedd ymarferol i 
 ddatrys problemau
• darllen, ysgrifennu a chymharu 
 haneri a chwarteri meintiau
• darganfod haneri a chwarteri nifer 
 fach o eitemau neu siapiau
• defnyddio darnau arian 1c, 2c, 
 5c, 10c, 20c a 50c mewn gwahanol 
 ffyrdd i greu swm o £1
• cyfrifo cost mwy nag un eitem 
 mewn ceiniogau a’r newid wrth 
 brynu

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi wybod sut mae gweithio 
i lefelau cywirdeb a roddwyd i chi 
gan eich athro/athrawes, eich tiwtor 
neu’ch hyfforddwr/wraig megis 
gweithio i’r bunt agosaf.

Gwirio cyfrifiadau
Rhaid i chi sicrhau mai gwirio 
cywirdeb yw’r cam olaf bob amser 
wrth i chi wneud eich cyfrifiadau. 
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrifiannell a’r 
dulliau a roddwyd i chi.

Gwirio bod y canlyniadau’n 
gwneud synnwyr
Efallai bod eich canlyniadau wedi eu 
seilio ar gyfrifiadau cywir, ond efallai 
na fyddan nhw’n addas i’w pwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.

RhM2.2 Gwneud cyfrifiadau
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• cyfrifo cost mwy nag un eitem 
 mewn punnoedd a’r newid wrth 
 brynu 
• amcangyfrif, mesur a chymharu 
 hyd, pwysau a chynhwysedd 
 gan ddefnyddio unedau safonol ac 
 unedau ansafonol cyffredin
• darllen a chymharu tymheredd 
 positif mewn sefyllfaoedd bob dydd
• adnabod ac enwi siapiau 2-D a 3-D 
 yn cynnwys trionglau, silindrau a 
 phyramidiau
• disgrifio nodweddion siapiau 2-D a 
 3-D cyffredin
• trefnu a dosbarthu gwrthrychau 
 gan ddefnyddio dau faen prawf
• defnyddio geirfa leoliadol
• cyflwyno gwybodaeth mewn ffordd 
 sy’n gwneud synnwyr i eraill
• defnyddio cyfrifiannell a dulliau a 
 roddwyd i chi i wirio eich cyfrifiadau
• cywiro unrhyw wallau
• gwirio bod eich canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM2.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr  
ymgeisydd yn medru gwneud 
dewisiadau priodol ynghylch sut i  
gyflwyno’i ganfyddiadau a’i 
ganlyniadau â chymorth  
athro/athrawes, tiwtor neu  
hyfforddwr/wraig, gan ddefnyddio 
unedau’n briodol.

Os defnyddir TGCh i greu graffigwaith, 
rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd wedi gwirio cywirdeb 
y graffigwaith a’i fod yn medru 
esbonio’r graffigwaith yn llawn.

Rhaid creu’r graffigwaith ar bapur, 
ond gall y dystiolaeth o ddealltwriaeth 
fod ar ffurf datganiadau tyst.

• ddefnyddio rhifau cyfan, ffracsiynau 
 cyffredin, mesurau, rhestrau, 
 tablau syml, siartiau syml, 
 diagramau syml a symbolau, fel 
 sy’n briodol i gyflwyno’ch 
 canlyniadau
• defnyddio unedau mesur cyffredin i 
 ddiffinio meintiau

Cyflwyno
Rhaid i chi wybod sut mae cyflwyno 
eich canfyddiadau a’ch canlyniadau’n 
effeithiol, gan ddefnyddio dulliau a 
awgrymwyd gan eich athro/athrawes, 
eich tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig 
neu ddulliau y cytunwyd arnyn nhw  
ag ef/hi.

RhM2.3.2
Disgrifio sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• disgrifio canlyniadau ei gyfrifiadau 
• disgrifio sut mae’r canlyniadau’n  
 ateb pwrpas ei dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen   
 neu’n electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.  

• disgrifio sut mae’ch canlyniadau yn 
 ateb pwrpas eich tasg.

Disgrifio
Rhaid i chi wybod sut mae disgrifio’r 
modd mae eich canlyniadau’n cysylltu 
â’r broblem neu’r dasg a roddwyd i 
chi.

RhM2.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau
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Cymhwyso Rhif Lefel Mynediad 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio sgiliau rhif a data rhifiadol i fynd i’r afael â phroblem  
 neu dasg
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, er nad oes unrhyw sôn am 
 ‘eirfa leoliadol’ yn y safonau ar Lefel Mynediad 3, rhaid i chi  
 wybod sut mae deall geirfa leoliadol oherwydd bod hynny’n  
 ofynnol ar Lefelau Mynediad 1 a 2.
2. Byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r adnoddau (h.y.  
 byddwch wedi dod ar eu traws o’r blaen) a byddan nhw’n hygyrch  
 i chi.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar  
 Lefel Mynediad 3 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n  
 rhan orfodol o’r safonau.
5. Wrth gynhyrchu tystiolaeth mae llawer o ymgeiswyr wedi gweld  
 bod cyflawni tasg neu weithgaredd sy’n ymdrin â phob un o’r tair  
 cydran (RhM3.1, RhM3.2 a RhM3.3) ar ffurf proses barhaus yn fwy 
 diddorol ac effeithiol. Nid yw hynny’n ofyniad er hynny.
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6. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
7. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn 
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi: 

•  Ddeall problem neu dasg a mynd i’r afael â hi             darllen a
 deall data              gwneud cyfrifiadau             gwirio canlyniadau             
        cyflwyno canfyddiadau.

Yn ddelfrydol dylai pob un o’ch cyfrifiadau fod wedi eu gosod mewn 
cyd-destun pwrpasol, er bod ymarferion annibynnol yn dderbyniol 
hefyd.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM3.1.1
Cadarnhau eich 
bod yn deall 
problem neu dasg 
ymarferol benodol 
yn ymwneud â 
rhifau, mesurau, 
siapiau syml a 
diagramau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall y broblem neu’r 
dasg benodol.
Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:
• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
 electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

• wirio gyda pherson priodol eich bod 
 chi’n deall y broblem neu’r dasg . . . 

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall 
y broblem neu’r dasg a roddwyd i chi 
(e.e. drwy ei hailadrodd yn eich geiriau 
eich hun a/neu drwy ofyn am fwy o 
fanylion).

RhM3.1.2
Cadarnhau sut y 
byddwch yn mynd 
i’r afael â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi deall sut y bydd yn 
mynd i’r afael â’r dasg.
Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:
• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr   
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n  
 electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.

. . . a sut y byddwch yn mynd i’r afael 
â hi

Cadarnhau
Rhaid i chi ddangos eich bod yn 
deall sut y byddwch yn mynd i’r 
afael â’r dasg, e.e. drwy ailadrodd 
y cyfarwyddiadau yn eich geiriau 
eich hun a/neu drwy ofyn am fwy o 
fanylion.

RhM3.1.3
Cael, darllen, 
deall a chofnodi 
data o ddwy 
ffynhonnell o leiaf 
i ateb pwrpas eich 
tasg. Mae’n rhaid 
i’ch ffynonellau 
gynnwys 
deiagramau syml.

Rhaid i o leiaf un ffynhonnell ei gwneud 
yn ofynnol i’r ymgeisydd ddarllen/casglu 
a chofnodi data.
Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys data 
y mae’r ymgeisydd wedi eu cael, eu 
darllen, eu deall a’u cofnodi o ddwy 
ffynhonnell wahanol o leiaf.
Rhaid i o leiaf un ffynhonnell gynnwys 
diagram syml.

• darllen, deall a chael hyd i’r 
 wybodaeth a roddir gan rifau, 
 symbolau, rhestrau, tablau, 
 diagramau syml, siartiau a graffiau 
 bloc sy’n cael eu defnyddio i 
 bwrpasau gwahanol ac mewn ffyrdd 
 gwahanol, mewn deunyddiau 
 rhifiadol ac ysgrifenedig

Cael, darllen, deall a chael hyd i 
wybodaeth 
Rhaid i chi wybod sut mae cael 
gwybodaeth o ffynonellau megis:
• tablau (e.e. tabl sy’n dangos faint o  
 westeion a archebodd bob saig ar 
 fwydlen) 
• siartiau (e.e. siart cylch sy’n dangos  
 cyfran y busnesau sydd â phob 
 gweithiwr o ystod benodol o weithwyr)

RhM3.1 Deall data rhifiadol
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Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd arsylwi 
 mesur 
• cofnodion o’r data a gafwyd.

• gwneud cymariaethau rhifiadol 
 gan ddefnyddio siartiau bar a 
 phictogramau
• defnyddio rhifau cyfan, ffracsiynau 
 a degolion i fesur a gwneud 
 arsylwadau
• gwneud arsylwadau a chofnodi 
 gwybodaeth rifiadol gan 
 ddefnyddio marciau tali
• darllen graddfeydd syml
• defnyddio siâp a gofod i gofnodi 
 gwybodaeth 
• defnyddio gwybodaeth rifiadol o 
 restrau, tablau, diagramau a siartiau 
 syml i helpu’ch dealltwriaeth.

• graff bloc (e.e. un sy’n dangos faint  
 o ymgeiswyr a gafodd bob gradd 
 mewn arholiad) 
• diagram syml (e.e. braslun o gynllun  
 llawr ystafell).

Mesur ac arsylwi
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
offer mesur syml (e.e. thermomedr 
neu beiriant pwyso) a sut mae 
arsylwi’n gywir (e.e. cyfrif faint o geir 
sydd mewn maes parcio ar wahanol 
adegau o’r dydd).

Cofnodi
Rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau’n gywir ac mewn modd 
sy’n addas i bwrpas eich tasg, gan 
ddefnyddio marciau tali os yw hynny’n 
briodol (e.e. wrth arsylwi faint o bobl 
sy’n pasio lle penodol).
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM3.2.1
Defnyddio’r data 
rydych chi wedi 
eu cael i wneud 
cyfrifiadau sy’n 
berthnasol i’ch tasg 
yn ymwneud â:

a) niferoedd neu  
 feintiau 
b) cyfrannedd.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru gweithio gyda’r 
dulliau, y deunyddiau a’r lefelau 
cywirdeb a roddwyd iddo.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys nodiadau 
ynghylch:

• sut mae’r ymgeisydd wedi gwirio’i 
 gyfrifiadau 
• sut mae’r canlyniadau’n gwneud 
 synnwyr mewn perthynas â’i dasg.

Gellid bodloni’r ail bwynt uchod drwy 
gyflwyno datganiadau tyst.

• ddefnyddio dulliau a deunyddiau a 
 roddwyd i chi i gael y canlyniadau 
 sydd eu hangen arnoch chi 
• gweithio i’r lefelau cywirdeb a 
 roddwyd i chi 
• rhifo, darllen, ysgrifennu, trefnu a 
 chymharu rhifau cyfan hyd at 1000 
• adio a thynnu gan ddefnyddio rhifau 
 tri digid 
• lluosi rhifau cyfan dau ddigid â 
 rhifau cyfan un digid 
• rhannu rhifau cyfan dau ddigid â 
 rhifau cyfan un digid a dehongli’r 
 gweddill 
• cofio ffeithiau am adio a thynnu hyd 
 at 20 
• cofio ffeithiau lluosi syml 
• rhoi brasamcan drwy dalgrynnu 
 rhifau llai na 1000 i’r 10 neu’r 100 
 agosaf 
• amcangyfrif atebion i gyfrifiadau  
• defnyddio a dehongli +, –, x, ÷ a = 
 mewn sefyllfaoedd ymarferol i 
 ddatrys problemau 
• darllen, ysgrifennu a deall ffracsiynau 
 cyffredin 
• adnabod a defnyddio ffurfiau cyfwerth 
• darllen, ysgrifennu a deall degolion 
 hyd at ddau le degol mewn  
 cyd-destunau ymarferol

Gwneud cyfrifiadau
Mae Cymhwyso Rhif yn gofyn i chi 
ddangos eich bod yn gallu gwneud 
llawer o wahanol fathau o gyfrifiadau’n 
ymwneud â ‘niferoedd neu feintiau’ 
a ‘chyfrannedd’. Un categori yw 
‘niferoedd neu feintiau’. Rhaid i chi 
gyflwyno o leiaf un enghraifft o bob un 
o’r categorïau hyn yn dystiolaeth.

a) Niferoedd neu feintiau 
 Rhaid i chi wybod sut mae gwneud  
 cyfrifiadau gan ddefnyddio:

 • rhifau cyfan 
 • degolion hyd at ddau le degol   
  mewn cyd-destunau ymarferol  
  (e.e. gweithio gydag arian).

b) Cyfrannedd 
 Rhaid i chi wybod sut mae darllen,  
 ysgrifennu a deall ffracsiynau   
 cyffredin a degolion wrth fynegi neu  
 gymharu cyfraneddau.

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi wybod sut mae gweithio i 
lefelau cywirdeb a roddwyd i chi gan 
eich athro/athrawes, eich tiwtor neu’ch 
hyfforddwr/wraig, megis gweithio i’r 
bunt agosaf.

RhM3.2 Gwneud cyfrifiadau
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• amcangyfrif, cyfrifo a chymharu   
 arian drwy: 
 – adio a thynnu symiau gan   
  ddefnyddio degolion 
 – talgrynnu symiau i’r £1,10c agosaf 
 – amcangyfrif cyfrifiadau  
• darllen, mesur a chofnodi amser gan 
 ddefnyddio:  
 – a.m. a p.m. 
 – fformatau dyddiad cyffredin 
 – clociau digidol a chlociau analog 
  i’r cyfnodau pum munud agosaf 
• amcangyfrif, darllen, mesur a 
 chymharu hyd, cynhwysedd, pwysau 
 a thymheredd gan ddefnyddio 
 unedau safonol ac unedau ansafonol 
 cyffredin 
• dewis a defnyddio unedau ac offer  
 priodol i fesur 
• dosbarthu siapiau 2-D a 3-D i 
 ddatrys problemau ymarferol gan  
 ddefnyddio nodweddion 
• trefnu a chyflwyno gwybodaeth   
 mewn gwahanol ffyrdd er mwyn  
 gwneud synnwyr i eraill 
• cyfrifo’n effeithlon gan ddefnyddio  
 rhifau cyfan a degolion 
• defnyddio cyfrifiannell a dulliau a  
 roddwyd i chi i wirio eich cyfrifiadau 
• cywiro unrhyw wallau 
• gwirio bod eich canlyniadau yn   
 gwneud synnwyr.

Gwirio cyfrifiadau
Rhaid i chi sicrhau mai gwirio 
cywirdeb yw’r cam olaf bob amser 
wrth i chi wneud eich cyfrifiadau. 
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrifiannell a’r 
dulliau a roddwyd i chi.

Gwirio bod y canlyniadau’n 
gwneud synnwyr
Efallai bod eich canlyniadau wedi eu 
seilio ar gyfrifiadau cywir, ond efallai 
na fyddan nhw’n addas i’w pwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

RhM3.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr  
ymgeisydd yn medru gwneud 
dewisiadau priodol ynghylch sut 
i gyflwyno’i ganfyddiadau a’i 
ganlyniadau â chymorth athro/
athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig, 
gan ddefnyddio unedau’n briodol.

Os defnyddir TGCh i greu graffigwaith, 
rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi gwirio cywirdeb y 
graffigwaith a’i fod yn medru esbonio’r 
graffigwaith yn llawn.

Rhaid creu’r graffigwaith ar bapur, ond 
gall y dystiolaeth o ddealltwriaeth fod 
ar ffurf datganiadau tyst.

• ddefnyddio rhifau, ffracsiynau, 
 degolion, mesurau, tablau, 
 diagramau, siartiau neu graffiau, a 
 symbolau fel sy’n briodol i 
 gyflwyno’ch canlyniadau 
• defnyddio unedau mesur cyffredin i 
 ddiffinio meintiau

Cyflwyno 
Rhaid i chi wybod sut mae cyflwyno 
eich canfyddiadau a’ch canlyniadau’n 
effeithiol, gan ddefnyddio dulliau a 
awgrymwyd gan eich athro/athrawes, 
eich tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig 
neu ddulliau y cytunwyd arnynt ag  
ef/hi.

RhM3.3.2
Egluro sut mae’ch 
canlyniadau yn ateb 
pwrpas eich tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• disgrifio canlyniadau ei gyfrifiadau 
• disgrifio sut mae’r canlyniadau’n  
 ateb pwrpas ei dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
 ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
 electronig) 
neu 
• ddatganiadau tyst.  

• egluro sut mae’ch canlyniadau yn 
 ateb pwrpas eich tasg.

Disgrifio
Rhaid i chi wybod sut mae dangos y 
modd mae eich canlyniadau’n cysylltu 
â’r broblem neu’r dasg a roddwyd i chi.

RhM3.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau



143Sgiliau Hanfodol Cymru



144 Sgiliau Hanfodol Cymru

Cymhwyso Rhif Lefel 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio sgiliau rhif a data rhifiadol a gwybodaeth rifiadol i fynd  
 i’r afael â phroblem neu dasg
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn Rh1.2.2, mae’r gofyniad  
 i ‘gofio ffeithiau am luosi hyd at 10 x 10 a gwneud y cysylltiad â 
 ffeithiau am rannu’ yn adeiladu ar ‘gofio ffeithiau am adio a   
 thynnu hyd at 20’ (Lefel Mynediad 3).
2. Bydd y deunydd pwnc a’r adnoddau’n syml (h.y. byddwch yn dod  
 ar eu traws yn aml yn y cyd-destun rydych yn gweithio neu’n  
 astudio ynddo). Bydd y cynnwys yn cael ei gyflwyno mewn modd  
 uniongyrchol fel y bydd yn hawdd i chi allu gweld pa wybodaeth  
 sydd ei hangen arnoch i fynd i’r afael â phroblemau neu dasgau.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar Lefel 1 a   
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
5. Wrth gynhyrchu tystiolaeth mae llawer o ymgeiswyr wedi gweld  
 bod cyflawni tasg neu weithgaredd sy’n ymdrin â phob un o’r tair  
 cydran (Rh1.1, Rh1.2 a Rh1.3) ar ffurf proses di-dor yn fwy diddorol  
 ac effeithiol. Nid yw hynny’n ofyniad er hynny.
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6. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
7. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

Tystiolaeth

Ar Lefel 1, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi: 

•  Ddeall problem neu dasg a mynd i’r afael â hi             cael a
 dehongli data           gwneud cyfrifiadau/gwirio canlyniadau              
         dehongli canlyniadau               cyflwyno/canfyddiadau.

Yn ddelfrydol dylai pob un o’ch cyfrifiadau fod wedi eu gosod mewn 
cyd-destun pwrpasol, er bod ymarferion annibynnol yn dderbyniol 
hefyd.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh1.1.1
Deall a disgrifio o 
leiaf un broblem 
neu dasg ymarferol 
benodol yn 
ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol 
a gwybodaeth 
rifiadol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd wedi deall a disgrifio’r 
broblem neu’r dasg benodol.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth fod ar 
ffurf nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

• wirio gyda pherson priodol eich bod  
 chi’n deall y broblem neu’r dasg . . .  

Gwirio
Rhaid i chi fedru dangos eich bod yn 
deall y broblem neu’r dasg a roddwyd 
i chi (e.e. drwy ei hailadrodd yn eich 
geiriau eich hun a/neu drwy ofyn am 
fwy o fanylion).

Rh1.1.2
Cytuno gyda 
pherson priodol 
sut y byddwch yn 
mynd i’r afael â’r 
dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi cyfrannu at benderfynu 
sut yr eir i’r afael â’r dasg.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth fod ar 
ffurf nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

. . . a chytuno sut y byddwch yn mynd 
i’r afael â hi

Cytuno
Rhaid i chi fedru trafod a chytuno 
â pherson priodol sut mae mynd 
i’r afael â phroblem neu dasg, h.y. 
byddwch yn gwneud y penderfyniad 
ar y cyd ag athro/athrawes, tiwtor neu 
oruchwyliwr.

Rh1.1.3
Cael data rhifiadol 
a gwybodaeth 
rifiadol sy’n 
berthnasol o ddwy 
ffynhonnell o leiaf 
i ateb pwrpas eich 
tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn deall sut y mae’r  
data/gwybodaeth a gaiff yn ateb pwrpas 
ei dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys  
data/gwybodaeth a gafwyd o ddwy 
ffynhonnell wahanol o leiaf. Rhaid i o 
leiaf un ffynhonnell gynnwys tabl, siart, 
graff neu ddiagram.

• darllen, deall a chael hyd i 
 wybodaeth mewn tablau, 
 diagramau, siartiau a graffiau syml 
• darllen a deall rhifau wedi eu 
 cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol yn 
 cynnwys rhifau mawr, mewn 
 ffigurau neu eiriau, ffracsiynau syml, 
 degolion, canrannau, cymarebau a 
 rhifau negyddol

Darllen, deall a chael hyd i 
wybodaeth
Rhaid i chi wybod sut mae cael 
gwybodaeth o ffynonellau megis:

• tablau megis amserlen neu restr o  
 brisiau 
• siartiau megis pictogram, siart cylch 
 neu siart bar (e.e. canfod nifer yr 
 eitemau a werthwyd ar ddiwrnod

Rh1.1 Deall data rhifiadol
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Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
o leiaf un tabl, siart, 
graff neu ddiagram.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd arsylwi/ 
 mesur 
• cofnodion o’r data/gwybodaeth a 
 gafwyd.

• casglu a chofnodi data o arsylwadau 
 manwl gywir 
• darllen graddfeydd ar offer mesur 
 cyfarwydd gan ddefnyddio unedau 
 bob dydd 
• defnyddio graddfeydd ar 
 ddiagramau i ddarganfod a dehongli 
 gwybodaeth 
• defnyddio siâp a gofod i gofnodi 
 mesuriadau a gwneud arsylwadau.

 penodol, canfod gwerthiant 
 wythnos, neu ganfod y diwrnod 
 sydd â’r ffigurau gwerthiant uchaf) 
• graffiau un llinell (e.e. canfod y 
 tymheredd ar adegau penodol o’r 
 dydd, neu ganfod yr adeg pan 
 oedd y tymheredd ar ei uchaf neu  
 ar ei isaf) 
• diagramau megis map syml, neu 
 luniad neu gynllun mewn gweithdy, 
 sy’n defnyddio graddfa debyg i 
 10mm = 1m. 

Darllen a deall rhifau
Rhaid i chi wybod sut mae ymdrin â 
rhifau sydd wedi’u cyflwyno mewn 
ffyrdd gwahanol, e.e. ysgrifennu rhifau 
a ddywedir ar lafar, megis ‘mil a phum 
deg’ neu ‘tair rhan o bump’, adnabod 
ffracsiynau degol, gwybod bod traean 
ychydig yn fwy na 30% neu 0.3.

Casglu, cofnodi
Rhaid i chi wybod sut mae darllen 
rhifau o raddfeydd ar offer mesur 
cyfarwydd (e.e. thermomedr, tâp 
mesur neu jwg fesur) a sut mae 
arsylwi’n gywir (e.e. wrth wirio stoc) 
gan ddefnyddio unedau pob dydd 
megis munudau, milimetrau, litrau, 
gramau, graddau.

Rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau’n gywir ac mewn modd 
sy’n addas i bwrpas eich tasg.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh1.2.1
Defnyddio dulliau 
priodol i gael y 
canlyniadau sydd eu 
hangen arnoch chi 
a disgrifio’r dulliau 
ddefnyddioch chi.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd yn medru canfod a 
disgrifio’r dulliau a’r cyfrifiadau priodol 
i gael y canlyniadau sydd eu hangen 
arno.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth o 
ddisgrifio dulliau fod ar ffurf nodiadau 
a gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd 
(mewn llawysgrifen neu’n electronig).

• ganfod a defnyddio dulliau a   
 chyfrifiadau addas i’ch tasg

Canfod dulliau a chyfrifiadau
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
y dull a’r cyfrifiad sydd eu hangen 
arnoch ar gyfer tasg, e.e. ‘Rhaid i 
mi luosi’r rhifau hyn’ neu ‘rhaid i fi 
rannu’r rhif hwn â 100’.

Disgrifio
Rhaid i chi fedru gwneud nodiadau 
neu siarad am eich dulliau a’r hyn 
wnaethoch chi i gyflawni eich pwrpas.

Rh1.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych 
chi wedi eu cael i 
wneud cyfrifiadau 
sy’n berthnasol i’ch 
tasg yn ymwneud â:

a) niferoedd neu  
 feintiau 
b) graddfeydd neu  
 gyfrannedd 
c) trafod ystadegau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd:

• wedi defnyddio data a gwybodaeth  
 o Rh1.1 
• yn deall pwrpas a pherthnasedd ei  
 gyfrifiadau.

Gallai tystiolaeth ar gyfer yr ail bwynt 
bwled fod ar ffurf:  
• nodiadau  
neu 
• ddatganiadau tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
cyfrifiadau (o leiaf un o bob categori) 
sy’n ymwneud â:

• niferoedd neu feintiau 
• graddfeydd neu gyfrannedd 
• trafod ystadegau

• gweithio i’r lefelau cywirdeb a 
 roddwyd i chi 
• adio a thynnu rhifau cyfan a 
 degolion syml gan ddefnyddio 
 cyfrifiannell a heb ddefnyddio 
 cyfrifiannell 
• lluosi a rhannu degolyn syml â rhif 
 cyfan, gan ddefnyddio cyfrifiannell a 
 heb ddefnyddio cyfrifiannell 
• cofio ffeithiau am luosi hyd at 
 10 x 10 a gwneud y cysylltiad â 
 ffeithiau am rannu 
• deall a darganfod ffracsiynau a 
 chanrannau syml 
• adnabod cyfwerthoedd rhwng 
 ffracsiynau cyffredin, canrannau a  
 degolion, a defnyddio rhain i 
 ddarganfod cyfrannau o rifau cyfan

Gwneud cyfrifiadau
Mae Cymhwyso Rhif yn gofyn i chi 
ddangos eich bod yn gallu gwneud 
llawer o wahanol fathau o gyfrifiadau 
(sy’n ymwneud â niferoedd neu 
feintiau; graddfeydd neu gyfrannedd; 
a thrafod ystadegau). Un categori 
yw ‘niferoedd neu feintiau’. Mae 
‘graddfeydd neu gyfrannedd’ yn 
gategori unigol arall. Rhaid i chi 
gyflwyno o leiaf un enghraifft o bob 
un o’r categorïau hyn yn dystiolaeth.

Rhaid i chi fedru gwneud cyfrifiadau 
gyda chyfrifiannell a heb gyfrifiannell.

Rh1.2 Gwneud cyfrifiadau
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a rhaid iddi ddangos sut mae’r 
ymgeisydd wedi gwirio’i ddulliau a’i 
gyfrifiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut y 
mae’r canlyniadau’n gwneud synnwyr 
mewn perthynas â phwrpas y dasg. Fel 
rheol, rhaid i’r dystiolaeth hon fod ar 
ffurf nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

• adio, tynnu, lluosi, rhannu a 
 chofnodi symiau o arian 
• darllen, mesur a chofnodi amser 
 mewn fformatau cyffredin ar gyfer 
 dyddiad ac amser 
• dewis a defnyddio unedau ac offer 
 priodol i amcangyfrif, darllen, mesur 
 a chymharu hyd, pwysau, 
 cynhwysedd, amser a thymheredd 
• cyfrifo o fewn system drwy:  
 –  adio a thynnu unedau mesur 
  cyffredin 
 –  newid unedau mesur yn y system 
• gweithio allan nodweddion 
 amrywiaeth o siapiau yn cynnwys 
 perimedr, arwynebedd a chyfaint 
• darlunio siapiau 2-D mewn gwahanol 
 leoliadau gan ddefnyddio gridiau 
• defnyddio cymarebau a chyfrannedd 
• defnyddio tebygolrwydd (gan 
 ddefnyddio ffracsiynau, degolion a  
 chanrannau) i ddangos bod rhai 
 digwyddiadau yn fwy tebygol o 
 ddigwydd nag eraill 
• darganfod cyfartaledd (cymedr) hyd 
 at 10 eitem 
• darganfod amrediad hyd at 10 eitem 
• cyfrifo’n effeithlon gan ddefnyddio 
 rhifau cyfan, ffracsiynau a degolion 
• defnyddio ffyrdd gwahanol o 
 wirio’ch dulliau a’ch cyfrifiadau 
• canfod a chywiro unrhyw wallau 
• gwirio bod eich canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

a) Niferoedd neu feintiau 
 Rhaid i chi wybod sut mae:

 • gwneud cyfrifiadau gan ddefnyddio: 
  – degolion syml – yng  
   nghyd-destun tasgau pob dydd  
   megis trin arian neu fesur gan  
   ddefnyddio unedau metrig,  
   e.e. sut mae lluosi a rhannu  
   degolion â 10, 100, 1000 gyda  
   chyfrifiannell a heb gyfrifiannell 
  – ffracsiynau a chanrannau syml – 
   sut mae darganfod rhannau 
   megis dau rhan o dri neu tri  
   chwarter o symiau neu  
   fesuriadau rhif cyfan a 
   darganfod canrannau, gan   
   gynnwys sut mae cyfrifo cynnydd  
   mewn swm (e.e. cynnydd o 10%  
   mewn cost) a gostyngiad mewn  
   swm (e.e. gostyngiad o 20%) 
  – arwynebedd a chyfaint –  
   e.e. sut mae darganfod   
   arwynebedd petryal mewn m2  
   neu gyfaint bocs mewn cm3

 • trosi o fewn system, e.e. trosi 70 
  munud i 1 awr 10 munud, 0.36  
  metr i 360mm, 0.6 awr i 36   
  munud. 

b)  Graddfeydd neu gyfrannedd 
 •  Rhaid i chi wybod sut mae   
  defnyddio graddfeydd syml ar  
  ddiagramau i gyfrifo mesuriadau  
  go iawn.
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Mae’n rhaid i chi  
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 
 

 • Wrth weithio gyda chyfraneddau, 
  rhaid i chi wybod sut mae   
  cynyddu a lleihau symiau rhif 
  cyfan gan ddefnyddio cymhareb  
  a chyfrannedd union, e.e. cyfrifo  
  faint o fwyd fyddai ei angen ar  
  gyfer teirgwaith nifer y bobl, neu  
  roi eitemau mewn dau bentwr â  
  dwywaith yn fwy o eitemau   
  mewn un pentwr na’r llall. 

c) Trafod ystadegau  
 Rhaid i chi wybod sut mae cyfrifo  
 amrediad a chymedr grŵp o hyd at  
 10 eitem.

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi wybod sut mae gweithio i 
lefelau cywirdeb a roddwyd i chi gan 
athro, tiwtor neu hyfforddwr, megis 
gweithio i’r 10c neu’r canfed agosaf a 
thalgrynnu canlyniadau.

Gwirio cyfrifiadau
Rhaid i chi wirio cywirdeb eich 
cyfrifiadau bob amser. Proses sy’n 
digwydd yn y meddwl yw hon yn 
aml, ac nid oes rhaid i chi gynhyrchu 
tystiolaeth bob tro y byddwch yn ei 
chyflawni. Os ceir cyfres o gyfrifiadau 
sydd o’r un math, rhaid i chi gofnodi 
tystiolaeth i ddangos sut rydych chi

Rh1.2 Gwneud cyfrifiadau (parhad)
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wedi gwirio o leiaf yr ychydig 
gyfrifiadau cyntaf o bob math. O ran 
y gweddill, rhaid i ganlyniadau cywir 
gadarnhau eich bod chi wedi gwirio’r 
cyfrifiadau’n effeithiol. Rhaid i chi fod 
yn ymwybodol o bwysigrwydd gwirio 
eich canlyniadau a bod yn gyfarwydd 
â gwahanol ddulliau gwirio.

Gwirio bod y canlyniadau’n 
gwneud synnwyr
Efallai y bydd cyfrifiad yn gywir, ond 
efallai na fydd yn addas i’w bwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh1.3.1
Cyflwyno’ch 
canfyddiadau gan 
ddefnyddio siartiau, 
graffiau, neu 
ddiagramau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• dewis sut i gyflwyno’i ganfyddiadau 
 gan ddefnyddio dwy ffordd briodol 
 (h.y. siart a diagram neu graff a 
 diagram) 
• cyflwyno’i ganfyddiadau’n gywir.

P’un a ddefnyddir TGCh ai peidio i 
greu graffigwaith, rhaid i’r dystiolaeth 
ddangos bod yr ymgeisydd wedi gwirio 
cywirdeb y graffigwaith a’i fod yn 
medru esbonio’r graffigwaith yn llawn. 
Gall tystiolaeth o’r ddealltwriaeth hon 
fod ar ffurf datganiadau tyst.

• ddehongli canlyniadau eich 
 cyfrifiadau 
• dangos sut mae’ch canlyniadau yn 
 perthyn i’r broblem neu’r dasg 
• canfod a disgrifio mwy nag un  
 ffordd briodol o gyflwyno’ch 
 canfyddiadau i gynulleidfa 
 gyfarwydd benodol, gan gynnwys y 
 defnydd o siartiau neu ddiagramau 
• defnyddio dulliau priodol i 
 gyflwyno’ch canfyddiadau gan 
 gynnwys siart neu graff, a diagram, 
 a defnyddio’r unedau cywir 
• labelu’ch gwaith yn gywir

Dewis, defnyddio, cyflwyno
Rhaid i chi fedru adnabod mwy 
nag un ffordd o gyflwyno eich 
canfyddiadau, a dewis drosoch eich 
hun pa un/pa rai sydd fwyaf addas 
i’ch pwrpas chi, e.e. adnabod pryd 
i gyflwyno data arwahanol mewn 
siart bar, neu lunio diagram megis 
cynllun o ystafell neu gynllun o 
ddarn o gyfarpar. Nid yw hynny’n 
golygu bod yn rhaid i chi gyflwyno’r 
un canfyddiad mewn dwy ffordd 
wahanol. Yn hytrach, mae’n golygu 
bod yn rhaid i chi ddefnyddio dwy 
ffordd wahanol o gyflwyno eich 
canfyddiadau yn eich gwaith yn ei 
gyfanrwydd.

Rh1.3.2
Disgrifio’r hyn 
mae’ch canlyniadau 
yn ei ddweud 
wrthych ac esbonio 
sut maen nhw’n 
ateb pwrpas eich 
tasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• disgrifio canlyniadau ei gyfrifiadau 
• esbonio sut y mae’r canlyniadau’n 
 cysylltu â phwrpas y dasg.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth fod 
ar ffurf nodiadau ysgrifenedig a 
gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd (mewn 
llawysgrifen neu’n electronig).

• disgrifio’r hyn mae eich canlyniadau 
 yn ei ddweud wrthych ac egluro sut 
 maen nhw’n ateb pwrpas eich tasg.

Disgrifio ac egluro
Rhaid i chi wybod sut mae 
disgrifio’r hyn mae canlyniadau 
eich cyfrifiadau’n ei ddangos mewn 
perthynas â’r broblem rydych wedi 
mynd i’r afael â hi, e.e. dangos 
bod canlyniadau eich cyfrifiadau’n 
awgrymu na fydd ateb arfaethedig yn 
gweithio.

Rh1.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau



153Sgiliau Hanfodol Cymru



154 Sgiliau Hanfodol Cymru

Cymhwyso Rhif Lefel 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

• deall data rhifiadol
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, wrth wneud cyfrifiadau ar  
 Lefel 2, bydd angen i chi wybod sut mae ‘adnabod cyfwerthoedd  
 rhwng ffracsiynau cyffredin, canrannau a degolion, a defnyddio  
 rhain i ddarganfod cyfrannau o rifau cyfan’, sy’n ofyniad ar Lefel 1.
2. Bydd y deunydd pwnc a’r adnoddau’n fwy cymhleth nag ar Lefel 1, 
 a bydd yn rhaid i chi ddangos mwy o annibyniaeth wrth fynd i’r 
 afael â phroblemau a thasgau. Bydd yn rhaid i chi esbonio eich  
 dulliau a’ch canfyddiadau, ac esbonio sut maen nhw’n yn   
 ateb pwrpas eich tasg a sut maen nhw’n briodol ar gyfer eich  
 cynulleidfa.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar Lefel 2 a   
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar Lefel 2, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall yr holl broses: 

•  Deall problem a mynd i’r afael â hi         casglu a dehongli  
 data       gwneud cyfrifiadau              gwirio canlyniadau/ 
 dehongli canlyniadau           cyflwyno canfyddiadau  
  myfyrio/adolygu.

Felly, rhaid i chi wneud o leiaf un gweithgaredd sy’n dangos eich 
sgiliau ym mhob un o’r tair cydran (Rh2.1, Rh2.2, Rh2.3).

Os bydd angen i chi wneud gweithgareddau ychwanegol i fodloni 
holl ofynion Rh2.2 (a, b, c, ch), bydd yn rhaid i bob gweithgaredd 
gynnwys tasgau ar gyfer:

Rh2.1 a Rh2.2 
neu
Rh2.2 a Rh2.3

ond dim ond bodloni’r gofyniad/gofynion coll bydd angen i chi ei 
wneud.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei 
wneud i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweinad

Rh2.1.1 
Helpu i ganfod 
a disgrifio o leiaf 
un broblem neu 
dasg ymarferol yn 
ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr  
ymgeisydd wedi chwarae rhan 
weithredol o safbwynt canfod a 
disgrifio’r broblem neu’r dasg mae 
wedi cael gwybodaeth amdani neu 
wedi’i dewis.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

•  weithio gyda pherson priodol i’ch 
 helpu i adnabod a disgrifio’r 
 broblem neu’r dasg . . . 

Helpu i ganfod
Er ei bod yn debygol y bydd eich  
athro/tiwtor/hyfforddwr yn rhoi 
amlinelliad o broblem neu dasg i 
chi, rhaid i chi gymryd rhan mewn 
trafodaethau er mwyn helpu i egluro a 
disgrifio’r broblem neu’r dasg yn fanwl.

Os byddwch chi’n dewis mynd i’r afael 
â’ch problem eich hun yn hytrach nag 
un a roddwyd gan eich athro/athrawes/
tiwtor/hyfforddwr/wraig, rhaid i chi 
gymryd ei gyngor ynghylch p’un a yw’r 
broblem a ddewiswyd gennych yn 
briodol.

Rh2.1.2
Cadarnhau gyda 
pherson priodol 
sut yr ydych chi’n 
bwriadu mynd i’r 
afael â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth o gynllunio 
gynnwys: 
• manylion am sut mae’r ymgeisydd 
 yn bwriadu cael data a gwybodaeth 
 sy’n berthnasol 
• dilyniant clir o dasgau sy’n dangos 
 sut mae’n bwriadu defnyddio’r 
 wybodaeth honno.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

. . . a chadarnhau sut y byddwch yn  
mynd i’r afael â hi

Cadarnhau gyda pherson priodol
Eich cyfrifoldeb chi yw meddwl am 
sut y byddwch chi’n mynd i’r afael â’r 
broblem, ond rhaid i chi gadarnhau 
â’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/
wraig bod eich cynllun yn un da.

Rh2.1  Deall data rhifiadol
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Rh2.1.3
Casglu data a 
gwybodaeth rifiadol 
perthnasol o ystod 
o ffynonellau i ateb 
pwrpas eich tasg.

Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
o leiaf ddau dabl, 
siart, graff neu 
ddiagram.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn deall sut mae’r  
data/gwybodaeth a gaiff yn ateb pwrpas 
ei dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys  
data/gwybodaeth a gasglwyd o dair 
ffynhonnell o leiaf. 

Rhaid i o leiaf un ffynhonnell ei gwneud 
yn ofynnol i’r ymgeisydd gasglu a 
chofnodi data/gwybodaeth.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd  
 arsylwi/mesur 
• cofnodion o’r data/gwybodaeth a 
 gafwyd.

• darllen, deall a chael hyd i 
 wybodaeth mewn tablau, 
 diagramau, siartiau a graffiau syml 
• darllen a deall rhifau wedi eu 
 cyflwyno mewn ffyrdd gwahanol 
• casglu a chofnodi data o arsylwadau 
 manwl gywir 
• darllen graddfeydd ar ystod o offer i 
 lefelau cywirdeb a roddwyd i chi 
• defnyddio siâp a gofod i gofnodi 
 mesuriadau perthnasol a gwneud 
 arsylwadau manwl gywir 
• amcangyfrif niferoedd a 
 chyfraneddau 
• deall mesurau cyfansawdd.

Casglu, cofnodi 
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
offer addas i fesur ac arsylwi’n gywir, a 
gwybod sut mae dehongli amrywiaeth 
o ddeunydd rhifiadol, ysgrifenedig a 
graffigol, gan gynnwys tablau a siartiau, 
er mwyn penderfynu a ydynt yn 
berthnasol i bwrpas eich gweithgaredd. 
Rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau’n gywir ac mewn modd 
sy’n addas i bwrpas eich tasg.

Ffynonellau
Gall ffynonellau gynnwys deunydd 
graffigol a/neu ysgrifenedig  
(e.e. cyfeirlyfrau a chyfnodolion; 
sefydliadau sy’n casglu eu gwybodaeth 
ystadegol eu hunain; y rhyngrwyd; a 
phapurau newydd) a/neu fesuriadau 
neu arsylwadau uniongyrchol, yn 
dibynnu ar y cyd-destun rydych yn 
gweithio ynddo. Rhaid i’r deunydd dan 
sylw gynnwys o leiaf dau o’r canlynol; 
tabl, siart, graff syml, neu ddiagram. 
Rhaid i chi fedru darllen graddfeydd, 
megis 1:2500 ar fap.

Mesurau cyfansawdd
Rhaid i chi wybod sut mae dehongli 
mesurau cyfansawdd (e.e. mesurau 
a gyflwynir ar ffurf ‘rhywbeth i bob 
rhywbeth’, megis miligramau i bob 
100 mililitr, gwasgedd i bob modfedd 
sgwâr, neu filltiroedd yr awr).
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh2.2.1
Defnyddio dulliau 
priodol i gael y 
canlyniadau sydd eu 
hangen arnoch chi 
ac esbonio’r dulliau 
ddefnyddioch chi.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod 
yr ymgeisydd yn medru canfod, 
defnyddio ac esbonio dulliau priodol 
i gael y canlyniadau sydd eu hangen 
arno.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

•  ganfod a defnyddio dulliau a 
 chyfrifiadau priodol i’ch tasg, gan 
 gynnwys grwpio data pan fo hyn yn 
 briodol

Canfod a defnyddio dulliau
Rhaid i chi ystyried ystod o ddulliau 
posibl (e.e. chwilio am fformiwlâu 
neu wybodaeth sy’n ymwneud â 
thasgau neu broblemau tebyg), 
pwyso a mesur manteision ac 
anfanteision opsiynau eraill, a dewis 
dulliau sy’n briodol i’ch pwrpas a’ch 
amgylchiadau.

Rh2.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych 
chi wedi eu cael i 
wneud cyfrifiadau 
sy’n berthnasol i’ch 
tasg yn ymwneud â:

a) niferoedd neu  
 feintiau 
b) graddfeydd neu 
 gyfrannedd 
c) trafod ystadegau 
ch) defnyddio 
 fformiwlâu. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd: 
• wedi defnyddio data a gwybodaeth  
 o Rh2.2.1 
• yn deall pwrpas a pherthnasedd ei 
 gyfrifiadau.

Ar y cyfan, rhaid i’r dystiolaeth 
o gyfrifiadau gynnwys o leiaf un 
enghraifft o bob categori:

a)  niferoedd neu feintiau 
b)  graddfeydd neu gyfrannedd 
c)  trafod ystadegau 
ch) defnyddio fformiwlâu

a rhaid iddi ddangos sut mae’r 
ymgeisydd wedi gwirio’i ddulliau a’i 
gyfrifiadau.

Rhaid i gategori (c) gynnwys 
cymhariaeth o setiau o ddata.

• dangos yn glir eich dulliau o gyfrifo a 
 rhoi lefelau cywirdeb eich 
 canlyniadau 
• gwneud cyfrifiadau mewn dwy ran  
 neu fwy â rhifau o unrhyw faint gan  
 ddefnyddio cyfrifiannell a heb   
 ddefnyddio cyfrifiannell 
• defnyddio rhifyddeg pen wrth   
 drafod rhifau cyfan a ffracsiynau  
 syml 
• defnyddio ffracsiynau, degolion a  
 chanrannau a newid o un i’r llall 
• cyfrifo â gwahanol symiau o arian a  
 chyfnewid i arian tramor 
• cyfrifo, mesur a chofnodi amser   
 mewn gwahanol fformatau 
• amcangyfrif, mesur a chymharu 
 hyd, pwysau, cynhwysedd a   
 thymheredd gan ddefnyddio 

Gwneud cyfrifiadau
Mae Cymhwyso Rhif yn gofyn i chi 
ddangos eich bod yn gallu gwneud 
llawer o wahanol fathau o gyfrifiadau 
(sy’n ymwneud â niferoedd neu 
feintiau; graddfeydd neu gyfrannedd; 
trafod ystadegau; a defnyddio 
fformiwlâu).

Un categori yw ‘niferoedd neu 
feintiau’. Mae ‘graddfeydd neu 
gyfrannedd’ yn gategori unigol 
arall. Rhaid i chi gyflwyno o leiaf un 
enghraifft o bob un o’r categorïau 
hyn yn dystiolaeth.

Rhaid i chi fedru gwneud cyfrifiadau 
gyda chyfrifiannell a heb gyfrifiannell.

Rh2.2  Gwneud cyfrifiadau
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Rhaid i’r dystiolaeth ddangos ac 
esbonio dulliau a nodi lefelau 
cywirdeb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
cofnodion o sut mae’r ymgeisydd wedi 
gwirio:

• ei ddulliau a’i gyfrifiadau 
• bod y canlyniadau’n gwneud   
 synnwyr mewn perthynas â phwrpas 
 y dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

 unedau metrig a, lle bo hynny’n   
 briodol, unedau imperial 
• cyfrifo o fewn a rhwng systemau  
 gan ddefnyddio tablau a graddfeydd  
 cyfnewid a ffactorau cyfnewid bras 
• adnabod a defnyddio dyluniadau  
 2-D cyffredin o wrthrychau 3-D  
• datrys problemau yn cynnwys siapiau 
 2-D a llinellau cyfochrog  
• gweithio allan gwir ddimensiynau o 
 luniadau wrth raddfa 
• defnyddio cyfrannedd a chyfrifo gan 
 ddefnyddio cymarebau lle bo 
 hynny’n briodol 
• adnabod yr ystod o ganlyniadau 
 posib mewn cyfuniad o 
 ddigwyddiadau drwy debygolrwydd 
 a chofnodi’r wybodaeth gan 
 ddefnyddio diagramau neu dablau 
• cymharu setiau o ddata o faint   
 priodol gan ddefnyddio canrannau,  
 cymedr/canolrif/modd 
• defnyddio amrediad i ddisgrifio   
 rhychwant o fewn setiau o ddata 
• deall a defnyddio fformiwlâu a   
 roddwyd i chi 
• cyfrifo’n effeithlon gan ddefnyddio  
 rhifau cyfan, ffracsiynau, degolion a  
 chanrannau 
• gwirio’ch dulliau a’ch cyfrifiadau 
• canfod a chywiro unrhyw wallau 
• gwirio bod eich canlyniadau yn   
 gwneud synnwyr.

Rhaid i chi ddangos eich bod yn medru 
gwneud cyfrifiadau sy’n cynnwys dau 
gam neu ragor wrth weithio gyda: 

a)  niferoedd neu feintiau, e.e. wrth 
 ddatrys problemau sy’n cynnwys  
 trosi rhwng ffracsiynau, degolion a  
 chanrannau, arian tramor neu  
 systemau mesur gwahanol; 
 gwerthuso un rhif fel ffracsiwn neu  
 ganran rhif arall; cyfrifo cyfaint ac  
 arwynebedd siapiau cyfansawdd

b)  graddfeydd neu gyfrannedd,  
 e.e. wrth wneud siapiau’n fwy gan 
 ddefnyddio ffactor graddfa sy’n 
 rhif cyfan positif; cyfrifo    
 cymarebau, megis rhannu £60 ar  
 sail cymhareb o 3:5

c)  trafod ystadegau, e.e. wrth 
 ddarganfod y cymedr, y canolrif a’r  
 modd (e.e. o siartiau sy’n dangos 
 canlyniadau gwerthiant dros 
 bythefnos), a’u defnyddio i 
 gymharu dwy set o ddata; 
 darganfod yr amrediad a’i   
 ddefnyddio i ddisgrifio rhychwant  
 mewn setiau o ddata

ch) defnyddio fformiwlâu, e.e. wrth 
 ddefnyddio fformiwlâu penodol 
 wedi’u mynegi mewn geiriau yn  
 rheolau (e.e. ‘hyd mewn cm ÷ 2.54 
 = hyd mewn modfeddi’) yn ogystal  
 â fformiwlâu sy’n defnyddio   
 symbolau (e.e. cm ÷ 2.54 = l).
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi benderfynu pa lefelau 
cywirdeb y dylech chi weithio iddyn 
nhw (e.e. ‘y rhif cyfan agosaf’, ‘y bunt 
agosaf’, ‘un lle degol’) a nodi beth ydyn 
nhw.

Setiau data
Rhaid i’r setiau data rydych yn gweithio 
gyda nhw fod o faint priodol i’ch tasg/
gweithgaredd a’i bwrpas. Rhaid iddyn 
nhw fod yn ddigon mawr i’ch galluogi 
i wneud cyfrifiadau ystyrlon ynghylch 
cymedr a/neu ganolrif a/neu fodd, a 
llunio cymariaethau ystyrlon.

Deall a defnyddio fformiwlâu a 
roddwyd ichi
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
fformiwlâu a roddir i chi, er enghraifft, 
trwy amnewid gwerthoedd. Nid 
oes rhaid i chi greu neu aildrefnu 
fformiwlâu.

Gwirio cyfrifiadau
Rhaid i chi wirio cywirdeb eich 
cyfrifiadau bob amser. Proses sy’n 
digwydd yn y meddwl yw hon yn 
aml, ac nid oes rhaid i chi gynhyrchu 
tystiolaeth bob tro y byddwch yn ei 
chyflawni. Os ceir cyfres o gyfrifiadau

Rh2.2 Gwneud cyfrifiadau (parhad)
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sydd o’r un math, rhaid i chi gofnodi 
tystiolaeth i ddangos sut rydych 
chi wedi gwirio o leiaf yr ychydig 
gyfrifiadau cyntaf o bob math. O ran 
y gweddill, rhaid i ganlyniadau cywir 
gadarnhau eich bod chi wedi gwirio’r 
cyfrifiadau’n effeithiol. Rhaid i chi fod 
yn ymwybodol o bwysigrwydd gwirio 
eich canlyniadau a bod yn gyfarwydd 
â gwahanol ddulliau gwirio. 

Gwirio bod eich canlyniadau yn 
gwneud synnwyr
Efallai bod eich canlyniadau wedi eu 
seilio ar gyfrifiadau cywir, ond efallai 
na fyddan nhw’n addas i’w pwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh2.3.1
Dewis dwy 
ffordd wahanol 
o gyflwyno’ch 
canlyniadau gan 
ddefnyddio siartiau 
neu graffiau, 
a thablau neu 
ddiagramau sy’n 
briodol ar gyfer eich 
cynulleidfa.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• dewis sut i gyflwyno’i ganlyniadau 
 gan ddefnyddio dwy ffordd briodol 
 (h.y. siartiau a/neu graffiau, a   
 thablau a/neu ddiagramau) 
• esbonio pam mae’r ffyrdd hynny’n 
 briodol ar gyfer ei gynulleidfa.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

• ddeall ystyr canlyniadau eich 
 cyfrifiadau yng nghyd-destun eich 
 problem neu dasg 
• canfod a disgrifio ffyrdd priodol o  
 gyflwyno’ch canfyddiadau i ddwy 
 gynulleidfa wahanol, gan gynnwys 
 fformatau rhifiadol, graffigol ac 
 ysgrifenedig

Dewis dulliau cyflwyno
Rhaid i chi fedru canfod, disgrifio ac 
ystyried gwahanol ffyrdd o gyflwyno 
eich canlyniadau i ddwy gynulleidfa 
wahanol o leiaf (e.e. eu cyflwyno 
ar ffurf graffiau, siartiau, tablau, 
diagramau). Rhaid i chi ddewis 
a defnyddio’r ddwy ffordd (h.y. 
siartiau a/neu graffiau, a thablau 
a/neu ddiagramau) sydd fwyaf 
priodol i’ch cynulleidfa wirioneddol, 
a rhaid i chi esbonio eich dewis. 
Rhaid i’r dystiolaeth sy’n dangos 
eich bod wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd ac sy’n esbonio eich dewis 
fod ar ffurf nodiadau ysgrifenedig, 
a gynhyrchwyd mewn llawysgrifen 
neu’n electronig.

Rh2.3.2
Cyflwyno ac 
egluro’ch dulliau 
a’ch canfyddiadau 
gan esbonio sut 
maen nhw’n 
ateb pwrpas eich 
tasg a sut maen 
nhw’n briodol i’ch 
cynulleidfa.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• cyflwyno’i ddulliau a’i    
 ganfyddiadau’n effeithiol 
• esbonio’r dulliau mae wedi’u 
 defnyddio 
• disgrifio ac esbonio beth mae   
 canlyniadau ei gyfrifiadau’n ei olygu 
 mewn perthynas â’r broblem neu’r

• creu tablau, siartiau a graffiau a’u 
 labelu â theitlau, graddfeydd, echeli 
 ac allweddi sy’n briodol i’ch pwrpas 
 a’ch cynulleidfa 
• defnyddio mwy nag un ffordd o  
 gyflwyno’ch canfyddiadau, gan 
 gynnwys fformatau rhifiadol, 
 graffigol ac ysgrifenedig 
• disgrifio’ch dulliau, pwysleisio prif 
 bwyntiau eich canfyddiadau ac  

Cyflwyno, disgrifio ac egluro
Rhaid i chi fedru disgrifio eich dulliau 
ac egluro sut maen nhw’n ateb eich 
pwrpas.

Pwysleisio prif bwyntiau
Rhaid i chi gyflwyno eich 
canfyddiadau mewn ffyrdd sy’n ei 
gwneud yn hawdd i’ch cynulleidfa 
adnabod y prif bwyntiau.

Rh2.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau
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dasg mae wedi mynd i’r afael â hi, 
gan bwysleisio’r pwyntiau allweddol.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

P’un a ddefnyddir TGCh ai peidio i 
greu graffigwaith, rhaid i’r dystiolaeth 
ddangos bod yr ymgeisydd wedi gwirio 
cywirdeb y graffigwaith a’i fod yn 
medru esbonio’r graffigwaith yn llawn. 
Gall tystiolaeth o’r ddealltwriaeth hon 
fod ar ffurf datganiadau tyst. 

egluro sut maen nhw’n ateb eich   
pwrpas.
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Cymhwyso Rhif Lefel 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  deall data rhifiadol
• gwneud cyfrifiadau
• dehongli’ch canlyniadau a chyflwyno’ch canfyddiadau

er mwyn delio â phroblemau neu dasgau sy’n gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Felly, er enghraifft, yn Rh3.2 mae’r gofyniad i 
 ‘amcangyfrif, mesur a chymharu dimensiynau a meintiau’ yn  
 cynnwys dewis a defnyddio unedau ac offer priodol i fesur hyd,  
 pwysau, cynhwysedd, amser a thymheredd gan ddefnyddio   
 unedau safonol ac unedau ansafonol, sydd i gyd yn perthyn i  
 lefelau is. 
2. Bydd y deunydd pwnc a’r adnoddau’n fwy cymhleth nag ar Lefel 2,  
 a bydd yn rhaid i chi ddangos annibyniaeth wrth fynd i’r afael â  
 phroblemau a thasgau. Bydd yn rhaid i chi esbonio a chyfiawnhau  
 eich dulliau a’ch casgliadau.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar Lefel 3 a   
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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Tystiolaeth

Ar Lefel 3, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith y 
byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall yr holl broses: 

•  Deall problem a mynd i’r afael â hi        casglu a dehongli data  
                gwneud cyfrifiadau              gwirio canlyniadau 
 dehongli canlyniadau         cyflwyno canfyddiadau   
 myfyrio/adolygu.

Felly, rhaid i chi wneud o leiaf un gweithgaredd sy’n dangos eich 
sgiliau ym mhob un o’r tair cydran (Rh3.1, Rh3.2, Rh3.3).

Os bydd angen i chi wneud gweithgareddau ychwanegol i fodloni holl 
ofynion Rh3.2 (a, b, c, ch), bydd yn rhaid i bob gweithgaredd gynnwys 
tasgau ar gyfer:

Rh3.1 a Rh3.2 
neu
Rh3.2 a Rh3.3

ond dim ond bodloni’r gofyniad/gofynion coll bydd angen i chi ei 
wneud.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei wneud 
i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.



166
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod  
sut i:

Arweiniad

Rh3.1.1
Canfod, dadansoddi 
a disgrifio’n fanwl 
gywir o leiaf un 
broblem neu 
dasg ymarferol yn 
ymwneud ag ystod 
o ddata rhifiadol a 
gwybodaeth rifiadol. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi mynd ati’n annibynnol 
i ganfod, dadansoddi a disgrifio’r 
broblem neu’r dasg mae wedi cael 
gwybodaeth amdani neu wedi’i dewis.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

• ganfod, dadansoddi a disgrifio’n 
 fanwl gywir y broblem neu’r dasg ac 
 is-broblemau

Problem 
Ar y lefel hon, rhaid i broblemau 
gynnwys is-broblemau. Rhaid i’r 
technegau sydd eu hangen arnoch i fynd 
i’r afael â phroblem fod yn gymharol 
gymhleth (e.e. rhaid gwneud cyfrifiadau 
amlran sy’n rhyngberthyn yn hytrach na 
chyfrifiadau sy’n gofyn am ddau neu fwy 
o gamau ar wahân), a rhaid iddyn nhw 
ei gwneud yn ofynnol i chi ystyried natur 
a dilyniant tasgau’n ofalus wrth i chi 
gynllunio sut i gael gafael ar wybodaeth 
a’i defnyddio i ateb eich pwrpas. Rhaid 
i broblemau gynnig gwahanol ddulliau 
gweithredu posibl mae’n rhaid i chi eu 
gwerthuso er mwyn penderfynu ar y 
ffordd orau o fynd i’r afael â’r broblem. 

Os byddwch chi’n dewis mynd i’r afael 
â’ch problem eich hun yn hytrach nag 
un a roddwyd gan eich athro/athrawes/
tiwtor/hyfforddwr/wraig, rhaid i chi 
gymryd ei gyngor ynghylch p’un a yw’r 
broblem a ddewiswyd gennych yn 
briodol. 

Rh3.1.2
Cynllunio sut i fynd 
i’r afael â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth o gynllunio 
gynnwys:

• manylion am sut mae’r ymgeisydd 
 yn bwriadu cael data a gwybodaeth 
 sy’n berthnasol

• cynllunio sut i fynd i’r afael â’r 
 broblem drwy ei rhannu yn gyfres o 
 dasgau 
• cynllunio sut i gael y data a’r 
 wybodaeth sydd eu hangen arnoch

Cynllunio
Rhaid i chi wybod bod angen rhannu 
gweithgaredd yn gyfres o dasgau sy’n 
rhyngberthyn, a bod angen adnabod y 
problemau mae angen mynd i’r afael â 

Rh3.1 Deall data rhifiadol
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• dilyniant clir o dasgau sy’n dangos 
 sut mae’n bwriadu defnyddio’r 
 wybodaeth honno. 

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

nhw. Efallai na fydd y problemau â 
nhw. Efallai na fydd y problemau 
hynny’n glir yn syth, ac efallai bydd 
angen i chi ymestyn eich gwybodaeth 
am ddulliau gweithredu. Bydd angen 
i chi dreulio amser yn amlinellu’r 
broblem ac yn llunio cwestiynau 
mewn perthynas â’r data sydd eu 
hangen arnoch. Yn ogystal, bydd 
angen i chi dreulio amser yn cynllunio 
sut y byddwch chi’n cael gafael ar 
y wybodaeth honno a beth rydych 
chi’n mynd i’w wneud (e.e. y dulliau y 
byddwch chi’n eu defnyddio i drefnu 
data, megis tablu a grwpio; y mathau 
o gyfrifiadau y byddwch chi’n eu 
gwneud; a sut y byddwch chi’n ystyried 
amrywioldeb neu duedd) er mwyn ateb 
pwrpas eich gweithgaredd. 

Rh3.1.3
Casglu data rhifiadol 
a gwybodaeth rifiadol 
sy’n berthnasol o 
ystod o ffynonellau 
i ateb pwrpas eich 
tasg.

Mae’n rhaid i’ch 
ffynonellau gynnwys 
o leiaf ddau dabl, 
siart, graff neu 
ddiagram ac o leiaf un 
o’r rhain yn gymhleth, 
a set fawr o ddata.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys data/
gwybodaeth a gasglwyd o dair 
ffynhonnell o leiaf, a rhaid i un o’r 
ffynonellau fod yn set briodol o ddata.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• casglu data a gwybodaeth sy’n 
 berthnasol 
• grwpio’r data’n briodol 
• esbonio sut mae’r data a’r 
 wybodaeth yn ateb pwrpas ei dasg 
• esbonio sut y defnyddiodd y data.

• darllen, deall a chael hyd i   
 wybodaeth mewn tablau, diagramau,  
 siartiau a graffiau 
• casglu, cael, darllen, deall, dewis a  
 chofnodi data a gwybodaeth sy’n 
 berthnasol o wahanol ffynonellau, yn 
 cynnwys o leiaf un set o ddata o faint 
 priodol, ar gyfer gweithgaredd wedi  
 ei gynllunio, a defnyddio hon i ateb 
 pwrpas y gweithgaredd 
• gwneud arsylwadau manwl gywir a  
 dibynadwy dros gyfnod o amser a 
 defnyddio offer addas i fesur mewn 
 amrywiaeth o unedau priodol

Casglu, cofnodi
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
a defnyddio offer addas i fesur ac 
arsylwi’n gywir, a gwybod sut mae 
dehongli amrywiaeth o ddeunydd 
rhifiadol, ysgrifenedig a graffigol gan 
gynnwys tablau a siartiau cymhleth  
(h.y. rhai sy’n cyflwyno gwybodaeth 
fanwl iawn am set fawr o ddata), 
er mwyn penderfynu a ydynt yn 
berthnasol i bwrpas eich gweithgaredd. 
Rhaid i chi gofnodi mesuriadau ac 
arsylwadau’n gywir ac mewn modd 
sy’n addas i bwrpas eich tasg.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod  
sut i:

Arweiniad

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• copïau o ddeunydd y ffynonellau 
• manylion y safle/safleoedd  
 arsylwi/mesur 
• cofnodion o’r data/gwybodaeth a 
 gafwyd.

• grwpio data mewn dosbarthiadau o  
 led sy’n briodol i’r data 
• defnyddio amcangyfrif i’ch helpu i 
 gynllunio, lluosi a rhannu rhifau o 
 unrhyw faint 
• darllen a deall dulliau o ysgrifennu  
 rhifau mawr iawn a rhifau bach iawn 
• deall mesurau cyfansawdd. 

Ffynonellau
Gall ffynonellau gynnwys deunydd 
graffigol a/neu ysgrifenedig  
(e.e. cyfeirlyfrau a chyfnodolion; 
sefydliadau sy’n casglu eu gwybodaeth 
ystadegol eu hunain; y rhyngrwyd; a 
phapurau newydd) a/neu fesuriadau 
neu arsylwadau uniongyrchol, yn 
dibynnu ar y cyd-destun rydych yn 
gweithio ynddo. Rhaid i’r deunydd dan 
sylw gynnwys o leiaf dau o’r canlynol: 
tabl, siart, graff neu ddiagram. Rhaid i 
chi fedru ymdrin â graddfeydd megis 
1:1250 (fel sydd ar fapiau graddfa 
fawr), a graffiau â nifer o linellau 
ar yr un echelin (e.e. allbwn pŵer 
o’i gymharu â chyflymder ar gyfer 
gwahanol dymheredd; pwysau yn 
erbyn taldra ar gyfer sawl indecs màs y 
corff).

Set ddata
Rhaid i’r ‘set fawr o ddata’ fod o faint 
sy’n briodol i’ch gweithgaredd. Rhaid 
iddi fod yn ddigon cymhleth i fod yn 
set heriol i’w dehongli, a rhaid iddi fod 
yn ddigon mawr i’ch galluogi i wneud 
cyfrifiadau ystadegol yn ymwneud â 
data wedi’u grwpio. Os byddwch chi’n 
cymharu dwy set o ddata â’i gilydd, 
rhaid mai chi sydd wedi cael gafael ar

Rh3.1 Deall data rhifiadol (parhad)
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un set a gallai’r set arall fod wedi’i rhoi 
i chi. Mae set o ryw 50 o eitemau’n 
debygol o fod yn briodol ar y lefel hon, 
ond os oes cyfleoedd yn codi yn eich 
gwaith arferol i drafod setiau ychydig 
yn llai i bwrpas gwerthfawr, ni ddylech 
eu gwrthod er mwyn gweithio gyda 
setiau mwy sy’n llai perthnasol i’ch 
gweithgaredd. Mae’n hanfodol bod 
angen perthnasol a realistig i grwpio’r 
data. 

Gallwch chi gynhyrchu set fawr o ddata 
drwy samplu neu dynnu data o set fwy 
o ddata eilaidd. 

Mesurau cyfansawdd
Rhaid i chi wybod sut mae dehongli 
mesurau cyfansawdd, h.y. mesurau 
a gyflwynir ar ffurf ‘rhywbeth i bob 
rhywbeth’, megis miligramau i bob 
100 mililitr, gwasgedd i bob modfedd 
sgwâr, neu filltiroedd y litr/galwyn, ac 
ati.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh3.2.1
Dewis a defnyddio 
dulliau priodol i gael 
y canlyniadau sydd 
eu hangen arnoch 
chi a chyfiawnhau’r 
dulliau ddefnyddioch 
chi. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru: 

• mynd ati’n annibynnol i ddewis a  
 defnyddio dulliau priodol i gael y 
 canlyniadau sydd eu hangen arno 
• esbonio pam y mae’r dulliau hynny’n  
 briodol. 

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau a gynhyrchwyd gan yr 
ymgeisydd (mewn llawysgrifen neu’n 
electronig).

• ganfod a chynllunio dulliau priodol 
 i’ch tasg a chyfiawnhau eich dewis

Canfod a chynllunio dulliau
Rhaid i chi ystyried ystod o ddulliau 
posibl (e.e. chwilio am fformiwlâu neu 
wybodaeth sy’n ymwneud â thasgau 
neu broblemau tebyg), pwyso a 
mesur manteision ac anfanteision 
opsiynau eraill, addasu neu greu 
dulliau newydd efallai, a medru 
cyfiawnhau eich dewis o safbwynt 
addasrwydd y dull i’ch pwrpas a’ch 
amgylchiadau.

Rh3.2.2
Defnyddio’r data a’r 
wybodaeth rydych 
chi wedi eu cael i 
wneud cyfrifiadau 
sy’n berthnasol i’ch 
tasg yn ymwneud â:

a) niferoedd neu  
 feintiau 
b) graddfeydd neu  
 gyfrannedd 
c) trafod ystadegau 
ch) defnyddio   
 fformiwlâu.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd:

• wedi defnyddio data a gwybodaeth  
 o Rh3.2.1 
• wedi defnyddio’i ddata sydd wedi’u 
 grwpio 
• yn deall pwrpas a pherthnasedd ei 
 gyfrifiadau. 

Ar y cyfan, rhaid i’r dystiolaeth 
o gyfrifiadau gynnwys o leiaf un 
enghraifft o bob categori:

• niferoedd neu feintiau  
• graddfeydd neu gyfrannedd  
• trafod ystadegau 
• defnyddio fformiwlâu 

• gwneud cyfrifiadau gan ddangos 
 eich dulliau yn glir  
• cyfiawnhau’r lefelau cywirdeb y 
 buoch yn gweithio tuag atyn nhw 
• gwneud cyfrifiadau amlran â rhifau 
 o unrhyw faint 
• defnyddio pwerau ac israddau  
• defnyddio mesurau cyfansawdd 
• defnyddio rhifyddeg pen wrth 
 drafod rhifau, ffracsiynau syml a 
 chanrannau 
• cyfrifo onglau ac ochrau anhysbys 
 mewn trionglau ongl sgwâr drwy 
 ystyried ochrau ac onglau hysbys 
• cyfrifo â symiau o arian mewn 
 gwahanol fathau o arian tramor

Gwneud cyfrifiadau amlran
Mae Cymhwyso Rhif yn gofyn 
i chi ddangos eich bod yn gallu 
gwneud llawer o wahanol fathau 
o gyfrifiadau (sy’n ymwneud â 
niferoedd neu feintiau; graddfeydd 
neu gyfrannedd; trafod ystadegau; a 
defnyddio fformiwlâu). Un categori 
yw ‘niferoedd neu feintiau’. Mae 
‘graddfeydd neu gyfrannedd’ yn 
gategori unigol arall. Rhaid i chi 
gyflwyno o leiaf un enghraifft o bob 
un o’r categorïau hyn yn dystiolaeth. 

Rhaid i chi ddangos eich bod yn 
medru gwneud cyfrifiadau amlran, 
h.y. lle defnyddir canlyniadau un cam i

Rh3.2 Gwneud cyfrifiadau



171
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

a rhaid iddi ddangos sut mae’r 
ymgeisydd wedi gwirio’i ddulliau a’i 
gyfrifiadau. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos 
dulliau a lefelau cywirdeb, ynghyd â 
chyfiawnhad dros eu defnyddio.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
cofnodion o sut mae’r ymgeisydd wedi 
gwirio:

• ei ddulliau a’i gyfrifiadau 
• bod y canlyniadau’n gwneud   
 synnwyr mewn perthynas â phwrpas  
 y dasg. 

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

• cyfrifo, mesur, cofnodi a chymharu 
 amser mewn gwahanol fformatau 
• amcangyfrif, mesur a chymharu 
 dimensiynau a meintiau gan 
 ddefnyddio unedau metrig a, lle bo 
 hynny’n briodol, unedau imperial, a 
 gwirio cywirdeb yr amcangyfrifon 
• cyfrifo o fewn a rhwng systemau a 
 gwneud cymariaethau manwl gywir 
• llunio dyluniad 2-D o eitemau syml 
 3-D 
• datrys problemau yn ymwneud â 
 siapiau 2-D afreolaidd 
• gweithio allan gwir ddimensiynau o  
 luniadau wrth raddfa a graddio 
 meintiau i fyny ac i lawr 
• cyfrifo newid cyfraneddol  
• cymharu dosraniadau gan 
 ddefnyddio mesurau cyfartaledd ac  
 amrediad, ac amcangyfrif cymedr, 
 canolrif ac amrediad data wedi’u 
 grwpio 
• aildrefnu a defnyddio fformiwlâu, 
 hafaliadau a mynegiadau  
• gwneud cyfrifiadau amlran yn 
 effeithlon 
• defnyddio gweithdrefnau gwirio er 
 mwyn canfod a chywiro gwallau 
 mewn dulliau, cyfrifiadau a 
 chanlyniadau 
• gwirio bod eich canlyniadau yn 
 gwneud synnwyr.

ddarparu peth o’r data ar gyfer y cam 
nesaf, er enghraifft cyfrifo cymedr 
yr amser y mae siopwyr yn ei dreulio 
wrth ddesgiau talu, a defnyddio’r 
canlyniadau ynghyd â data am nifer 
y siopwyr yn yr archfarchnad i gyfrifo 
nifer y cynorthwywyr sydd eu hangen 
wrth y desgiau talu ar wahanol adegau 
o’r dydd (mae hynny’n wahanol i Lefel 
2, oherwydd gallai pob cam gynnwys 
cyfrifiadau sy’n golygu cyflawni dau 
neu fwy o gamau, e.e. adio a rhannu i 
gyfrifo’r cymedr).

Rhaid i chi fedru gwneud cyfrifiadau 
gyda chyfrifiannell a heb gyfrifiannell

Enghreifftiau o gyfrifiadau ym mhob 
categori:

a)  Niferoedd neu feintiau 
 Defnyddio pwerau neu israddau, 
 megis ‘sgwâr’, ‘ciwb’, ac ‘ail 
 isradd’, 106, 10-3; cyfrifo onglau
 ac ochrau anhysbys, megis wrth 
 gyfrifo goblygiadau o ran lle ar 
 gyfer rampiau o wahanol 
 raddiannau, pan fo defnyddio 
 cyfrifiadau’n gynt na defnyddio 
 lluniadau wrth raddfa

b)  Graddfeydd neu gyfrannedd
 Gwybod bod arwynebedd tir  
 bedair gwaith yn fwy os yw 
 mesuriadau’r tir ar gynllun yn cael 
 eu dyblu, neu wybod bod cyfaint
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 yn fwy os yw tri dimensiwn y   
 gwrthrych hwnnw’n cael eu treblu

c) Trafod ystadegau 
 Defnyddio sawl dull (gweledol – 
 megis siartiau amlder, histogramau 
 neu graffiau amlder cronnol; rhifol –  
 megis cyfrifiadau ynghylch 
 cymedr, canolrif ac amrediad 
 rhyngchwartel) er mwyn cymharu 
 dosbarthiad data wedi’u grwpio

ch) Defnyddio fformiwlâu 
 Datrys hafaliadau llinol cydamserol 
 â dau newidyn, gan ddefnyddio 
 ac aildrefnu fformiwlâu â 
 llythrennau er mwyn newid testun 
 (allbwn) fformiwla, megis gwneud 
 W neu h yn destun yn hytrach na
 b yn b = hW2) a chyfrifo gwerth  
 W pan roddir gwerthoedd h a b.

Lefelau cywirdeb
Rhaid i chi benderfynu pa lefelau 
cywirdeb y dylech chi weithio iddyn 
nhw (e.e. y rhif cyfan agosaf, y bunt  
agosaf, un lle degol) a gallu 
cyfiawnhau eich dewis.

Amlran
Os byddwch chi’n defnyddio 
canlyniadau un cam i ddarparu data 
ar gyfer cyfrifiadau’r cam nesaf, gall y

Rh3.2 Gwneud cyfrifiadau (parhad)
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camau gynnwys cyfrifiadau o unrhyw 
un o’r pedwar categori.

Defnyddio gweithdrefnau gwirio
Rhaid i chi wirio cywirdeb eich 
cyfrifiadau bob amser. Proses sy’n 
digwydd yn y meddwl yw hon yn 
aml, ac nid oes rhaid i chi gynhyrchu 
tystiolaeth bob tro y byddwch yn ei 
chyflawni. Os ceir cyfres o gyfrifiadau 
sydd o’r un math, rhaid i chi gofnodi 
tystiolaeth i ddangos sut rydych 
chi wedi gwirio o leiaf yr ychydig 
gyfrifiadau cyntaf o bob math. O ran 
y gweddill, dylai canlyniadau cywir 
gadarnhau eich bod chi wedi gwirio’r 
cyfrifiadau’n effeithiol. Rhaid i chi fod 
yn ymwybodol o bwysigrwydd gwirio 
eich canlyniadau a bod yn gyfarwydd 
â gwahanol ddulliau gwirio.

Gwirio bod eich canlyniadau yn 
gwneud synnwyr
Efallai bod eich canlyniadau wedi eu 
seilio ar gyfrifiadau cywir, ond efallai 
na fyddan nhw’n addas i’w pwrpas 
neu’n ‘gwneud synnwyr’ mewn 
perthynas â’r broblem neu’r dasg 
rydych wedi mynd i’r afael â hi. Rhaid 
i chi wirio hynny.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh3.3.1
Dewis a 
chyfiawnhau dwy 
ffordd wahanol 
o gyflwyno’ch 
canlyniadau gan 
ddefnyddio siartiau 
neu graffiau, 
a thablau neu 
ddiagramau sy’n 
briodol ar gyfer eich 
cynulleidfa.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• dewis sut i gyflwyno’i ganlyniadau 
 gan ddefnyddio dwy ffordd briodol 
 (e.e. siartiau a/neu graffiau, a   
 thablau a/neu ddiagramau) 
• esbonio a chyfiawnhau pam mae’r 
 ffyrdd hynny’n briodol ar gyfer ei 
 gynulleidfa.

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

• ddeall ystyr canlyniadau eich 
 cyfrifiadau yng nghyd-destun eich 
 problem neu dasg 
• dewis a defnyddio dulliau priodol i 
 gyflwyno ac egluro eich 
 canfyddiadau er mwyn dangos 
 tueddiadau a chymharu gan 
 gynnwys fformatau rhifiadol, 
 graffigol ac ysgrifenedig 
• cyfiawnhau eich dewis o ddulliau 
 cyflwyno

Dewis a chyfiawnhau
Rhaid i chi fedru canfod, disgrifio ac 
ystyried gwahanol ffyrdd o gyflwyno 
eich canlyniadau i ddwy gynulleidfa 
wahanol o leiaf (e.e. eu cyflwyno 
ar ffurf graffiau, siartiau, tablau, 
diagramau). Rhaid i chi ddewis a 
defnyddio’r ddwy ffordd (h.y. siartiau  
a/neu graffiau, a thablau a/neu 
ddiagramau) sydd fwyaf priodol i’ch  
cynulleidfa wirioneddol, natur y data  
rydych am eu cyflwyno, a’r 
nodweddion rydych am dynnu sylw 
atyn nhw. Rhaid i chi fedru rhoi 
rhesymau sy’n cyfiawnhau eich dewis.

Rhaid i’r dystiolaeth sy’n dangos 
eich bod wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd ac sy’n esbonio eich dewis 
fod ar ffurf nodiadau ysgrifenedig, 
a gynhyrchwyd mewn llawysgrifen 
neu’n electronig.

Rh3.3.2
Cyflwyno ac 
egluro’ch dulliau 
a’ch canfyddiadau 
gan gyfiawnhau sut 
maen nhw’n ateb

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn medru:

• cyflwyno’i ddulliau a’i 
 ganfyddiadau’n effeithiol 
• esbonio a chyfiawnhau’r dulliau mae  
 wedi’u defnyddio

• llunio a labelu tablau, siartiau, 
 graffiau a diagramau gan 
 ddefnyddio dulliau cymeradwy 
• disgrifio a chyfiawnhau eich dewis o 
 ddulliau

Disgrifio a chyfiawnhau
Rhaid i chi fedru disgrifio eich dulliau 
a’u cyfiawnhau mewn perthynas â’r 
broblem rydych wedi mynd i’r afael â 
hi. 

Rh3.3 Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau
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pwrpas eich 
tasg a sut maen 
nhw’n briodol i’ch 
cynulleidfa.  

• disgrifio ac esbonio beth mae 
 canlyniadau ei gyfrifiadau’n ei olygu 
 mewn perthynas â’r broblem neu’r 
 dasg mae wedi mynd i’r afael â hi. 

Rhaid i’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau ysgrifenedig a gynhyrchwyd 
gan yr ymgeisydd (mewn llawysgrifen 
neu’n electronig).

P’un a ddefnyddir TGCh ai peidio i 
greu graffigwaith, rhaid i’r dystiolaeth 
ddangos bod yr ymgeisydd wedi gwirio 
cywirdeb y graffigwaith a’i fod yn 
medru esbonio’r graffigwaith yn llawn. 
Gall tystiolaeth o’r ddealltwriaeth hon 
fod ar ffurf datganiadau tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi cael adborth a’i fod 
wedi ymateb yn adeiladol iddo.

• disgrifio’r hyn mae eich canlyniadau 
 yn ei ddweud wrthych chi 
• tynnu casgliadau priodol ar sail eich 
 canfyddiadau gan gynnwys sut    
 gallai ffynonellau posib o wallau  
 effeithio ar eich canlyniadau gallai  
 ffynonellau posib o wallau 
 effeithio ar eich canlyniadau 
• egluro i ba raddau mae’ch 
 canlyniadau yn ateb eich pwrpas 
• ymateb yn adeiladol i adborth.

Tynnu casgliadau priodol
Yn ogystal â defnyddio tystiolaeth i 
gefnogi’ch casgliadau, ar y lefel hon 
rhaid i chi hefyd asesu cywirdeb a 
dibynadwyedd y canlyniadau gan 
ystyried brasamcanion mewn 
cyfrifiadau a gwallau posibl yn y 
wybodaeth wreiddiol. 

Ymateb yn adeiladol
Rhaid i chi fedru ymateb yn adeiladol 
i adborth, boed yr adborth hwnnw’n 
gadarnhaol neu’n negyddol, e.e. trwy 
ymddwyn yn bendant yn hytrach 
nag ymddwyn yn ymosodol neu’n 
ddiystyriol. 
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Cymhwyso Rhif Lefel 4

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  datblygu strategaeth ar gyfer defnyddio sgiliau rhif
• monitro eich cynnydd ac addasu eich strategaeth fel bo angen
• cyflwyno canlyniadau eich gwaith
• gwerthuso eich strategaeth gyffredinol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn   
 adeiladu arnyn nhw. Rhaid i chi sicrhau felly eich bod yn gyfarwydd  
 â holl ofynion Lefel 3 Cymhwyso Rhif, sydd yn ei thro’n ymgorffori  
 gofynion y lefelau is.
2. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau Cymhwyso Rhif fel  
 maen nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar  
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau Cymhwyso Rhif ar Lefel 4 a   
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
4. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
5. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.

Tystiolaeth
Ar Lefel 4, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith y 
byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi gynhyrchu tystiolaeth sy’n dangos eich bod chi wedi 
bodloni gofynion Rh4.1, Rh4.2 a Rh4.3 yng nghyd-destun un 
gweithgaredd.
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Gall y dogfennau a ddefnyddir i ddarparu tystiolaeth fod mewn 
llawysgrifen, wedi’u teipio neu wedi’u paratoi ar brosesydd geiriau.

Rhaid cael tystiolaeth bod eich holl waith wedi cael ei asesu a’i ddilysu –  
rhaid cael cofnodion/nodiadau, wedi eu hysgrifennu gan aseswr 
cymwys, yn cadarnhau mai chi wnaeth y gwaith a’i fod wedi ei wneud 
i’r safon ofynnol.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh4.1.1
Datblygu strategaeth 
ar gyfer defnyddio 
sgiliau rhif dros 
gyfnod estynedig.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ffyrdd, yn ysgrifenedig 
ac ar lafar. 

Gallai gynnwys cofnodion allan o 
gynllun datblygu personol neu ffeil 
cynnydd, neu gynnig mewn perthynas 
â phrosiect.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• y rhesymau dros ddewis y dulliau 
 dan sylw 
• cyfeiriadau (â nodiadau) at y 
 ffynonellau a ddefnyddiwyd er 
 mwyn ymchwilio i wybodaeth.

• sefydlu cyfleoedd ar gyfer defnyddio 
 sgiliau rhif 
• nodi’n eglur y canlyniadau rydych yn 
 gobeithio eu sicrhau 
• cynllunio eich defnydd o sgiliau rhif 
 dros gyfnod estynedig 
• dewis, ar sail ymresymu, y dulliau 
 sy’n sicrhau canlyniadau o’r ansawdd 
 sydd ei angen, gan gynnwys: 
 – llunio damcaniaethau, gan 
  ddefnyddio modelau a 
  thechnegau eraill i’w harchwilio 
 – sefydlu dulliau o brofi’r 
  damcaniaethau 
• canfod ffynonellau gwybodaeth 
 perthnasol, gan gynnwys pobl a 
 deunydd cyfeiriol, ac ymchwilio i’r 
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Sefydlu cyfleoedd ar gyfer 
defnyddio sgiliau rhif 
Rhaid i chi dreulio ychydig o amser 
yn ymchwilio i weithgareddau ac 
yn archwilio gweithgareddau’n 
ymwneud â’ch gwaith, er mwyn 
canfod ble a sut y gallwch chi 
ddefnyddio sgiliau rhif. Rhaid i’ch 
gweithgareddau ymwneud â chael 
gafael ar wybodaeth rifiadol o 
wahanol ffynonellau a gweithio 
ar ddata (e.e. mesur newidiadau 
amgylcheddol neu lunio rhagolygon 
ariannol).

Nodi’r canlyniadau
Datganiad o’r hyn rydych chi am ei 
gyflawni neu’r hyn sydd angen i chi 
ei gyflawni yw canlyniad arfaethedig, 
e.e. gwell system ar gyfer rheolaeth 
ariannol. Efallai bydd angen i chi 
drafod y canlyniadau hyn â phobl 
eraill sy’n ymwneud â’ch gwaith. 
Rhaid i chi ganfod a nodi canlyniadau 
sy’n benodol, fel y gallwch chi weld a 
ydyn nhw wedi’u cyflawni ai peidio. 
Bydd hynny’n eich helpu yn nes 
ymlaen wrth i chi fonitro a gwerthuso 
eich gwaith.

Rh4.1 Datblygu strategaeth
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Cynllunio eich defnydd o sgiliau 
rhif  
Rhaid i chi ystyried y sgiliau bydd 
arnoch eu hangen i gyflawni eich 
canlyniadau arfaethedig, a chynllunio 
eich defnydd o sgiliau rhif fel y 
gallwch chi wneud y gorau o’r 
gweithgareddau sy’n ymwneud 
â’ch gwaith. Bydd angen i chi fedru 
adnabod cyfleoedd a chyfyngiadau 
(e.e. eich arbenigedd personol, 
adnoddau, patrymau gwaith, 
materion yn ymwneud ag iechyd a 
diogelwch, a phryderon cymdeithasol 
a moesegol). Bydd yn rhaid i chi osod 
targedau a therfynau amser realistig 
dros y misoedd nesaf.

Dewis, ar sail ymresymu, dulliau  
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
dulliau dilys ac effeithiol o archwilio 
a phrofi damcaniaethau, e.e. profi a 
yw nifer y damweiniau sy’n digwydd 
yn y gwaith yn dangos bod rhywun 
wedi mynd yn groes i brotocolau 
iechyd a diogelwch ai peidio. Rhaid i 
chi wybod sut mae defnyddio model 
mathemategol i ddarlunio sefyllfa 
bresennol, gwybod sut mae dewis 
dulliau o gasglu a chofnodi data er 
mwyn mireinio’r model, a gwybod sut 
mae defnyddio technegau ystadegol i 
brofi canlyniadau posibl amgylchiadau 
newydd.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Canfod ffynonellau gwybodaeth 
perthnasol
Rhaid i chi ddefnyddio ystod o 
wahanol ffynonellau, gan gynnwys 
pobl a allai eich cynorthwyo i 
ddatblygu eich sgiliau a chwblhau’r 
gwaith. Efallai bydd angen i chi 
drefnu cael hyfforddiant arbenigol 
neu gael mynediad i adnoddau  
ar-lein, llyfrgell neu gyhoeddiadau 
arbenigol. Rhaid i chi wybod sut mae 
defnyddio systemau cyfeirio a ffeilio 
priodol a sut mae cadw cofnodion 
o’r ffynonellau y byddwch yn eu 
defnyddio.

Rh4.1 Datblygu strategaeth (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh4.2.1
Monitro eich 
cynnydd ac addasu 
eich strategaeth, fel 
bo angen, er mwyn 
sicrhau canlyniadau 
o’r ansawdd sydd ei 
angen mewn gwaith 
yn cynnwys:

• rhesymu 
 diddwythol a 
 chasgliadol  
• modelu 
 algebraidd.

Gallai’r dystiolaeth o fonitro cynnydd 
ac addasu strategaeth fod ar ffurf:

• cofnodion ysgrifenedig o  
 fyfyrdodau’r ymgeisydd ynghylch  
 cynnydd y gwaith ac unrhyw 
 adborth a gafwyd 
a/neu 
• nodiadau ysgrifenedig ynghylch 
 trafodaethau â phobl briodol, a   
 ategir gan ddatganiadau tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth ddisgrifio’r 
dewisiadau a wnaed, y rhesymau 
drostyn nhw, a barn am eu 
heffeithiolrwydd.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• nodiadau ynghylch gwaith cynllunio 
• o leiaf un drafft, â thystiolaeth o 
 waith gwirio 
• cyfeiriadau llawn at yr holl   
 ffynonellau a ddefnyddiwyd.

• werthuso gwybodaeth o wahanol 
 ffynonellau, gan ddatblygu 
 gwahanol lwybrau ymholi lle bo’n 
 briodol 
• gwneud cyfrifiadau i’r lefelau priodol  
  o gywirdeb, gan ddefnyddio ystod  
 o dechnegau rhifiadol, graffigol a  
 thechnegau mathemategol eraill  
 sydd ynghlwm wrth y canlynol: 
 – gwneud mesuriadau neu 
  arsylwadau gan gynnwys   
  defnyddio unedau cyfansawdd 
 – darllen a dehongli lluniadau wrth 
  raddfa, graffiau, tablau cymhleth a  
  siartiau 
 – trefnu a dosbarthu data 
 – ffurfio casgliadau o setiau data 
 – defnyddio dulliau rhifiadol, 
  graffigol, ac algebraidd i 
  ddatblygu modelau 
 – defnyddio syniadau cyfrannedd, 
  amrywiad a graddfa, gan gynnwys 
  cyfrannedd gwrthdro ac 
  amrywiadau aflinol eraill 
 – gweithio â mynegiadau, 
  fformiwlâu a hafaliadau, gan 
  gynnwys pwerau ac israddau 
 – gweithio â thebygolrwydd

Gwerthuso gwybodaeth
Rhaid i chi ddatblygu ‘llygad 
beirniadol’ er mwyn asesu ansawdd 
a dibynadwyedd gwybodaeth o 
wahanol ffynonellau, gan ystyried 
buddiannau masnachol, gwleidyddol, 
academaidd neu bersonol a 
allai ddylanwadu ar gynnwys a 
chyflwyniad. Rhaid i chi wybod, er 
enghraifft, sut mae gwirio a yw sampl 
yn ddigon mawr, a gwybod sut mae 
synhwyro tuedd bosibl wrth ddewis 
samplau. Rhaid i chi wirio ffeithiau, 
ymchwilio i ffynonellau eraill a gofyn 
cwestiynau ychwanegol.

Gwneud cyfrifiadau
Bydd angen i chi wybod sut mae 
dewis lefelau cywirdeb sy’n briodol 
i’r dasg. Wrth weithio gyda rhifau 
brasgywir neu dalgrynnu rhifau 
i ffigurau ystyrlon, rhaid i chi 
fedru gwerthuso graddau unrhyw 
gamgymeriadau cronnol a’u 
heffaith ar ganlyniadau cyffredinol y 
cyfrifiadau.

Monitro ac adfyfyrio’n feirniadol
Rhaid i chi wybod sut mae olrhain 
eich cynnydd, ei gofnodi, myfyrio yn 

Rh4.2 Monitro cynnydd 
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

  – gwneud didyniadau gan 
  ddefnyddio rhesymeg algebraidd a  
  gofodol a chymhwyso rhain i’ch 
  gwaith 
• monitro eich defnydd o sgiliau rhif 
 ac adfyfyrio’n feirniadol arnyn nhw, 
 gan gynnwys: 
 – cael adborth gan eraill 
 –  nodi’r dewisiadau a wnaed a 
  barnu pa mor effeithiol ydyn nhw 
• addasu eich strategaeth fel bo angen  
 er mwyn goresgyn anawsterau a  
 sicrhau canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen.

ei gylch a’i werthuso (gallai 
defnyddio TGCh fod yn ddefnyddiol). 
Rhaid i chi adnabod ffynonellau 
adborth dibynadwy a defnyddio 
adborth yn adeiladol i’ch helpu i 
fonitro eich perfformiad a gwneud 
penderfyniadau, e.e. penderfyniadau 
ynghylch p’un a ddylid addasu eich 
strategaeth gyffredinol ai peidio.

Rh4.2 Monitro cynnydd (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Rh4.3.1
Cyflwyno 
canlyniadau eich 
gwaith.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth yn 
ysgrifenedig, ar ffurf cyflwyniad llafar, 
neu trwy gyfuniad o’r rhain.

Os caiff unrhyw ran o’r dystiolaeth ei 
chyflwyno ar lafar:

• rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
 nodiadau’r ymgeisydd wrth iddo 
 baratoi ar gyfer y cyflwyniad 
• rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a 
 allai fod ar ffurf: 
 – clipiau sain/fideo o’r cyflwyniad 
  a/neu 
 – ddatganiadau tyst. 
• gall yr ymgeisydd ddefnyddio 
 nodiadau bras i’w gynorthwyo, ond 
 rhaid iddo beidio â’u darllen yn uchel.

Rhaid i’r aseswyr chwilio am:

• fynegiant clir 
• defnydd priodol o eirfa 
• defnydd o amrywiaeth o dechnegau  
 llafar a gweledol a thechnegau eraill 
• tystiolaeth bod y cyflwyniad wedi’i 
 strwythuro’n dda a’i fod yn cynnwys  
 enghreifftiau a oedd yn berthnasol i’r  
 gynulleidfa 
• tystiolaeth bod y gynulleidfa wedi 
 ymateb yn briodol.

• ddehongli canlyniadau ac adnabod 
 prif ganfyddiadau eich gwaith, gan 
 gynnwys tystiolaeth i gefnogi eich 
 casgliadau 
• cyflwyno gwybodaeth yn effeithiol, 
 gan ddewis dulliau priodol ar gyfer 
 dangos canfyddiadau, gan gynnwys 
 siartiau, graffiau a diagramau 
• egluro canlyniadau mewn perthynas 
 â’ch gwaith a’ch damcaniaethau

Dehongli canlyniadau ac adnabod 
y prif ganfyddiadau 
Rhaid i chi ddehongli canlyniadau eich 
cyfrifiadau, adnabod nodweddion 
allweddol set o ddata, a defnyddio’r 
data’n sail ar gyfer dod i gasgliadau 
priodol.

Cyflwyno gwybodaeth yn 
effeithiol 
Rhaid i chi wybod sut mae mynegi 
cydberthnasau, patrymau, tueddiadau 
a chanlyniadau posibl mewn geiriau, 
graffiau, diagramau, cyfraddau, 
tablau a/neu fformiwlâu er mwyn 
egluro sefyllfaoedd cymhleth, a 
gwybod sut mae defnyddio termau 
priodol i ddisgrifio cydberthnasau a 
thueddiadau (e.e. llinol, esbonyddol). 
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
lefelau cywirdeb priodol ar gyfer 
cyflwyno data, a gwybod sut mae 
dewis arddulliau, graddfeydd ac 
echelinau priodol ar gyfer diagramau 
ystadegol a diagramau eraill, a 
chyfyngau dosbarth priodol ar gyfer 
data wedi’u grwpio. Rhaid i siartiau, 
diagramau a graffiau gael eu labelu’n 
gywir.

Rh4.3 Cyflwyno canlyniadau a gwerthuso strategaeth



184
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Egluro canlyniadau 
Rhaid i chi ddangos eich bod yn deall 
sut mae’r wybodaeth neu’r data’n 
perthyn i’ch damcaniaeth wreiddiol, 
a rhaid i chi roi rhesymau a ategir 
gan dystiolaeth i gyfiawnhau eich 
canlyniadau.

Rh4.3.2
Gwerthuso 
effeithiolrwydd eich 
strategaeth a nodi 
ffyrdd o ddatblygu 
eich sgiliau rhif 
ymhellach.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig, ond gellir ei hategu gan 
drafodaeth a recordiwyd â pherson 
priodol. 

• gwerthuso effeithiolrwydd eich 
 strategaeth, gan nodi’r ffactorau 
 sydd wedi dylanwadu ar y 
 canlyniadau 
• nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau 
 rhif ymhellach.

Gwerthuso effeithiolrwydd eich 
strategaeth
Rhaid i chi fedru adnabod sut mae 
eich penderfyniadau, lefel y manylder, 
a’r adnoddau a’r bobl sy’n ymwneud 
â’ch gwaith wedi dylanwadu ar y 
modd rydych wedi mynd i’r afael â’r 
gweithgaredd a’i ganlyniadau. Yn 
ogystal, rhaid i chi ystyried effaith eich 
cryfderau a’ch gwendidau eich hun o 
safbwynt cymhwyso rhif.

Nodi ffyrdd o ddatblygu eich 
sgiliau cymhwyso rhif ymhellach
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch lefel 
gyffredinol eich sgiliau cymhwyso rhif 
ac awgrymu meysydd y mae angen eu 
gwella, ar sail y profiad rydych wedi’i 
gael yn y gweithgaredd hwn. Rhaid 
i chi fedru adnabod cyfleoedd sydd 
ar gael i chi (e.e. i gael hyfforddiant, 
newid arferion gwaith, neu fynd i’r

Rh4.3 Cyflwyno canlyniadau a gwerthuso strategaeth (parhad)
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afael â mathau newydd o dasgau). 
Rhaid i chi drafod â’ch rheolwr llinell, 
un o’ch cydweithwyr neu’ch mentor 
sut y gallech chi wella eich dulliau 
gweithio, manteisio ar gyfleoedd 
newydd a datblygu eich sgiliau 
ymhellach.
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Noder: Mae’r adran Diffiniadau gorfodol hon yn canolbwyntio 
ar y termau a’r cysyniadau sy’n arbennig o berthnasol i’r safonau 
Cymhwyso Rhif. Mae’n cynnwys rhai ond nid pob un o’r termau 
mathemategol arbenigol sy’n ymddangos yn y safonau.

a roddwyd
Mae’n cyfeirio at dasg, gweithgaredd, problem neu wybodaeth 
mae’r athro/athrawes, tiwtor neu’r hyfforddwr/wraig yn eu rhoi i’r 
ymgeisydd, yn hytrach na bod yr ymgeisydd yn gorfod dod o hyd 
iddyn nhw neu’u canfod neu’u dewis drosto’i hun.

amcangyfrif
Llunio ateb brasgywir trwy gyfrifo brasamcanion addas ar gyfer rhifau 
neu ddefnyddio profiad blaenorol wrth fesur.

amlran (cyfrifiad)
Pan ddefnyddir un cyfrifiad yn sail neu’n fan cychwyn ar gyfer y 
cyfrifiad nesaf.

amnewid
Rhoi gwerth i newidyn.

amrediad
Mesur gwasgariad mewn ystadegau. Y gwahaniaeth rhwng y mwyaf 
a’r lleiaf mewn set o ddata rhifiadol.

annibyniaeth/annibynnol
Gwneud dewisiadau neu benderfyniadau heb ymgynghori â  
athro/athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn y lle cyntaf, er yn 
gofyn am gyngor neu chwilio am gadarnhad yn ddiweddarach efallai. 
Yn cynnwys medru sylweddoli pan ei bod yn briodol i ofyn am gyngor 
neu chwilio am gadarnhad.

arwahanol
Gweler ‘data’.

aseswr
Y sawl sy’n gymwys/wedi’i hyfforddi ac sy’n gyfrifol am farnu 
perfformiad ymgeisydd yn erbyn safonau’r lefel briodol. 

bond rhif
Pâr o rifau â chyfanswm penodol, er enghraifft bondiau rhif i ddeg, 
pob pâr o rifau â chyfanswm o ddeg.

brasgywir/bras 
Maen nhw’n cyfeirio at frasamcan, canlyniad neu wiriad nad yw’n 
union gywir, ond sy’n ddigon agos i fod yn ddefnyddiol mewn cyd-
destun ymarferol. 

Diffiniadau gorfodol Cymhwyso Rhif
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cadarnhau
Caiff y dasg neu’r broblem ei rhoi gan y tiwtor, yr athro/athrawes 
neu’r hyfforddwr/wraig. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw gwneud yn siŵr 
a dangos ei fod yn deall y broblem neu’r dasg yn llawn.

cael/cael gafael
Mae’n dangos mai annibyniaeth gyfyngedig sy’n ofynnol wrth i’r 
ymgeisydd ddod o hyd i ffynonellau data a gwybodaeth. Gweler 
‘casglu’ hefyd.

cam
Gweithred bwrpasol a gyflawnir yng nghyd-destun gwneud tasg.

canolrif
Math o gyfartaledd. Y canolrif yw’r rhif neu’r gwerth canol pan roddir 
pob swm mewn trefn esgynnol, er enghraifft canolrif 5, 6, 14, 15 a 
44 yw 14. Pan fo nifer y gwerthoedd yn eilrif, cyfrifir cymedr rhifyddol 
y ddau werth canol, er enghraifft canolrif 5, 6, 7, 8, 14 a 44 yw  
(7 + 8) ÷ 2 = 7.5.

casglu
Defnyddir y term ‘casglu’ ar Lefelau 2 a 3 i nodi bod yn rhaid i’r 
ymgeisydd ddangos mwy o fenter ac annibyniaeth na’r hyn sy’n 
ofynnol wrth gael gafael ar ddata ar y lefelau blaenorol. Gweler  
‘cael/cael gafael’ hefyd.

cyfaint
Mesur mewn gofod 3-D, a fesurir mewn ciwbiau, er enghraifft 
centimetrau ciwbig (cm3), metrau ciwbig (m3).

cyfartaledd
Weithiau caiff y term ei ddefnyddio fel gair arall am ‘gymedr 
rhifyddol’. Mae dulliau o fesur cyfartaledd yn cynnwys cymedr, 
canolrif a modd.

cyfarwydd
Yn disgrifio cyd-destunau, sefyllfaoedd, rhifau, mesurau, offer, 
cynulleidfaoedd ac ati mae’r ymgeisydd yn gwybod amdanyn nhw 
neu wedi eu profi’n flaenorol. 

cyfiawnhau
Esbonio pam mae’r dulliau a ddefnyddir neu’r dewisiadau a wneir yn 
briodol i’r dasg neu’r gweithgaredd.

cyflwyno 
Os na nodir yn wahanol yn y safonau, gall ymgeiswyr gyflwyno 
canlyniadau eu gwaith yn ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad 
o’r rhain.
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cyfran
Mae’n cynnwys canran, ffracsiwn, degolyn, cymhareb.

cyfuniad o ddigwyddiadau 
Set o ddigwyddiadau annibynnol ag un canlyniad. Nid yw digwyddiad 
annibynnol yn dylanwadu ar ddigwyddiad dilynol, er enghraifft nid 
yw tafliad cyntaf y dis yn dylanwadu ar yr ail dafliad. Mae dau dafliad 
yn gyfuniad o ddigwyddiadau sydd â 36 o ganlyniadau posibl (6 x 6). 
Mae’r tebygolrwydd o daflu dau chwech yn 1/36.

cyffredin
Defnyddir y term hwn i ddisgrifio unedau, offer, mesurau, fformatau 
dyddiad ac ati, a ddefnyddir yn helaeth mewn bywyd bob dydd mewn 
cyd-destunau nad ydyn nhw‘n rhai arbenigol.

cymedr
Math o gyfartaledd. Y cymedr rhifyddol yw cyfanswm y symiau wedi’i 
rannu â nifer y symiau, er enghraifft cymedr rhifyddol 5, 6, 14, 15 a 
45 yw (5 + 6 + 14 + 15 + 45) ÷ 5 = 17.

cymhareb
Cymhariaeth o werthoedd o’r un math, a ysgrifennir ar ffurf a:b, er 
enghraifft mae cymysgedd a wneir â dau gynhwysyn ar sail cymhareb 
o 3:1 yn cynnwys 3 rhan o’r cynhwysyn cyntaf i bob 1 rhan o’r ail; 
bydd y cynhwysyn cyntaf yn      y cymysgedd cyfan a bydd yr ail yn 
ohono.

cymhleth
Rhaid i dabl/siart/graff/diagram cymhleth ddangos amrywiaeth o 
ddata sy’n rhyngberthyn.

cymorth electronig
Offeryn cyfrifo, er enghraifft cyfrifiannell, taenlen.

cynhwysedd
Cyfaint (h.y. mesur mewn gofod 3-D) a ddefnyddir mewn perthynas 
â hylifau, deunyddiau y gellir eu harllwys neu gynwysyddion. Mae’r 
unedau’n cynnwys centimetrau ciwbig (cm3) a metrau ciwbig (m3).

cynulleidfa
Dyma’r pobl sy’n cael eu cyfarch gan testun, dogfen neu siaradwr. 
Mae’r term yn cynnwys darllenwyr, gwrandawyr, gwylwyr ffilm/teledu 
a’r rhai sy’n defnyddio technoleg gwybodaeth. 

cytuno
Trafod a chytuno â pherson priodol sut y dylid mynd i’r afael â 
phroblem neu dasg, h.y. caiff y penderfyniad ei wneud ar y cyd ag 
athro/athrawes, tiwtor neu oruchwyliwr. 

3 
4

1 
4
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cywir
Mewn perthynas â labeli: priodol a heb gamgymeriadau.

cywirdeb
• Mewn perthynas ag arsylwi a mesur, mae’n golygu ‘yn union ac yn  
 gywir’. 
• Mewn perthynas â disgrifio, mae’n golygu ‘heb gamgymeriadau’.
• Mewn cyfrifiadau mae’r gofynion ynghylch lefelau cywirdeb yn  
 amrywio o un lefel i’r llall, a rhaid iddynt fod yn briodol i’r  
 cyd-destun.

Mae’n ofynnol cael tystiolaeth o waith gwirio cywirdeb ar bob lefel. 
Os ceir cyfres o gyfrifiadau o’r un math, dylid cofnodi tystiolaeth o’r 
ffaith bod o leiaf yr ychydig gyfrifiadau cyntaf o bob math wedi’u 
gwirio, at ddibenion asesu. O ran y gweddill, dylai canlyniadau cywir 
gadarnhau bod gwaith gwirio effeithiol wedi digwydd. 

cywiro
Dadwneud camgymeriad.

dadansoddi
Rhannu rhywbeth yn gydrannau neu’n nodweddion hanfodol; 
archwilio’n fanwl. 

darllen
Yng nghyd-destun Cymhwyso Rhif, mae’r term ‘darllen’ yn cyfeirio 
at gael ystyr o symbolau, rhifau, diagramau, graffiau ac ati. Efallai na 
fydd yn gofyn am y gallu i ddarllen testun di-dor, er bod hynny’n fwy 
tebygol o fod yn angenrheidiol ar Lefel 2 a Lefel 3.

data (unigol: datwm)
Gwybodaeth feintiol sy’n cynnwys cyfrifon neu fesuriadau.

• data arwahanol
 Data a geir yn dilyn cyfrif eitemau neu ddigwyddiadau sydd ar  
 wahân i’w gilydd (er enghraifft cyfrif pobl) lle gall newidyn gymryd  
 un yn unig allan o set feidraidd o werthoedd. 
• data di-dor
 Data a all gymryd unrhyw un o nifer anfeidraidd o werthoedd 
 rhwng rhifau cyfan (er enghraifft hyd, cynhwysedd neu   
 dymheredd) ac na ellir eu mesur yn hollol gywir felly. Gall data  
 di-dor gael eu cyfleu gan graff llinell neu histogram.
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data wedi’u grwpio
Data a arsylwyd sy’n deillio o waith cyfrif ac sydd wedi’u grwpio’n ôl 
rhaniadau nad ydyn nhw’n gorgyffwrdd â’i gilydd, er enghraifft nifer y 
bobl mewn grwpiau oedran gwahanol, sydd wedi’u grwpio’n unol â’r 
rhaniadau a ganlyn: 0–9, 10–19, 20–29, 30–39, 40–49, ac ati. 

datganiad tyst
Datganiad (a elwir weithiau yn ‘tystiolaeth tyst’) sy’n cadarnhau bod 
yr ymgeisydd wedi arddangos rhyw sgil/sgiliau (er enghraifft trwy 
ddisgrifio’r dulliau a ddefnyddiwyd ganddo) ar y safon ofynnol. Rhaid 
i’r datganiad gael ei arwyddo gan berson cymwys, h.y. y person 
oedd yn bresennol pan ddangoswyd ei hyfedredd gan yr ymgeisydd 
sydd, ym marn yr aseswr, yn medru mynegi barn ddibynadwy, teg a 
diduedd mewn perthynas â’r safon ofynnol.

Ble bynnag y caiff ei ddefnyddio, dylai’r datganiad tyst gynnwys y 
dyddiad, yr enw, llofnod a manylion cyswllt y tyst a manylion am  
gyd-destun yr arsylwi. Hefyd, mae’n rhaid cael nodyn byr yn egluro 
rôl y tyst, er enghraifft arolygwr yn y gweithle, athro/athrawes 
daearyddiaeth, arweinydd grŵp ieuenctid.

Mae’n rhaid i’r aseswr gadarnhau dilysrwydd y datganiad tyst; efallai 
bydd eisiau cadarnhau gyda’r tyst bod y datganiad yn ddilys a sicrhau 
bod y tyst yn deall gofynion y safon.

Rhaid sicrhau nad datganiadau tyst yw’r unig ffurf ar dystiolaeth sy’n 
dangos bod ymgeisydd wedi bodloni’r safon.

dehongli
Egluro ystyr symbolau, gwybodaeth a chanlyniadau, er enghraifft.

delwedd
Mae’n cynnwys modelau, cynlluniau, brasluniau, diagramau, lluniau, 
graffiau a siartiau. Beth bynnag fo ffurf y ddelwedd, rhaid iddi fod 
yn addas i bwrpas a rhaid iddi hybu dealltwriaeth o’r deunydd a 
gyflwynir.

Gallai ‘delwedd syml’ fod yn ddarlun, braslun neu ddiagram sy’n 
dangos gwybodaeth syml ac sy’n gofyn am ychydig iawn o waith 
dehongli mathemategol.

dewis
Dethol gan ddefnyddio meini prawf priodol i’r dasg.
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diagram 
Unrhyw ddull graffig o gyflwyno gwybodaeth, heblaw am siart neu 
graff. Dylai diagram gynnwys graddfa os yw hynny’n briodol i’r 
pwrpas. Mae enghreifftiau’n cynnwys: lluniad wrth raddfa, cynllun 
neu luniad mewn gweithdy, lluniad cylched, siart llif, diagram 
rhwydwaith neu lwybr critigol, siart trefniadaeth, a dull 3-D o 
gyflwyno gwybodaeth. Gweler ‘siart’ hefyd.

di-dor
Gweler ‘data’.

digwyddiad
Defnyddir y term mewn perthynas â thebygolrwydd i ddisgrifio 
canlyniad gweithred.

dilyniant
Cyfres o dermau, a ffurfiwyd yn unol â rheol. Mae perthynas bendant 
rhwng un term a’r term nesaf, a rhwng pob term a’i safle yn y 
dilyniant, er enghraifft 1, 4, 9, 16, 25, ac ati. 

dilys (tystiolaeth)
(a) Tystiolaeth ddilys yw tystiolaeth sy’n rhoi llun gwir o waith yr  
 ymgeisydd ac sy’n uniongyrchol berthnasol i’r safon ofynnol. 
(b) Tystiolaeth a gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd heb fwy o help, 
 cefnogaeth neu arweiniad nag a ganiateir ar y lefel berthnasol.

dilysu
Cadarnhau bod tystiolaeth ymgeisydd yn ddilys.

disgrifio
Oni nodir yn wahanol, gall yr ymgeiswyr ddisgrifio’u tasg, eu dulliau, 
eu data, eu canlyniadau ac ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy 
gyfuniad o’r rhain.

dogfen gofnodi
Unrhyw ddogfen, cofnod, dyddiadur ac ati a ddefnyddir i gadw 
cofnod o’r gweithrediadau neu’r camau a gyflawnwyd wrth wneud 
tasg neu weithgaredd. Gallai’r ddogfen fod yn ffurflen a ddarparwyd 
gan athro/athrawes, tiwtors neu hyfforddwr/wraig, neu gallai’r 
ymgeisydd fod wedi’i chreu, ond rhaid iddi fod yn addas i’w phwrpas.

dosraniad
Wrth gofnodi data, y ffordd y caiff gwerthoedd yn y set o arsylwadau 
eu trefnu.
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effeithiol
Cyflawni tasg mewn modd sy’n cynhyrchu’r canlyniad a ddymunir. 
Mae’n bosibl bod yn effeithiol ond yn aneffeithlon.

effeithlon
Gwneud cyfrifiad gan ddefnyddio nifer briodol o gamau neu 
weithrediadau. Er enghraifft, ar Lefel Mynediad 3, gallai hynny olygu 
lluosi yn hytrach nag adio dro ar ôl tro. Wrth ddefnyddio cymhorthion 
electronig, mae’n effeithlon defnyddio’r gweithrediadau a’r 
ffwythiannau sydd ar gael, er enghraifft defnyddio cof a ffwythiannau 
sefydlog ar gyfrifiannell, neu ddefnyddio’r fformiwla ‘cyfrif’ ar gyfer 
ystod o gelloedd mewn taenlen yn hytrach nag adio celloedd unigol.

esbonio/egluro
Rhoi disgrifiad neu adroddiad clir a manwl, gan gynnwys rhai’n 
ymwneud ag achos ac effaith os yw hynny’n briodol. Maen nhw‘n 
tueddu i gynnwys geiriau megis ‘felly’, ‘o ganlyniad’, ‘oherwydd’. 
Oni nodir yn wahanol, gall yr ymgeiswyr esbonio’u problem/tasg, eu 
dulliau, eu data, eu canlyniadau ac ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu 
drwy gyfuniad o’r rhain.

estynedig (amser)
Mae cyfnod estynedig yn debygol o fod yn dri mis o leiaf.

fformiwla (lluosog: fformiwlâu)
Unrhyw ddull adnabod, rheol gyffredinol neu ddeddf fathemategol.

ffynonellau
Gall ffynonellau fod yn rhai cynradd (h.y. rhai sydd wedi’u creu/casglu 
gan yr ymgeisydd) neu’n rhai eilaidd (er enghraifft rhai sy’n perthyn 
i bobl eraill, deunydd sydd wedi’i argraffu, deunydd electronig, 
y rhyngrwyd, darllediadau ac ati). Bydd ystod a chymhlethdod y 
ffynonellau yn cynyddu fel y bydd disgwyliadau problem neu dasg yn 
cynyddu ar hyd y lefelau.

geirfa leoliadol
Geiriau sy’n dangos lleoliad rhywbeth mewn perthynas â rhywbeth 
arall, er enghraifft i’r dde, i’r chwith, uwchben, islaw.

goddefiant
Amrywioldeb o ran mesur, sy’n dderbyniol yn y cyd-destun.

graddfa
Y gymhareb rhwng maint rhywbeth go iawn a maint y dull o’i gyfleu.
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graff
Gweler ‘siart’.

graff llinell
Diagram sy’n dangos perthynas rhwng dau newidyn.

graffigwaith/graffigol
Mae graffigwaith a fformatau graffigol yn cynnwys graffiau, siartiau, 
diagramau a ffyrdd eraill o gyfleu gwybodaeth feintiol mewn modd 
gweledol.

gweithgaredd
Mae gweithgaredd yn cynnwys nifer o dasgau sy’n gysylltiedig â’i 
gilydd, lle mae canlyniadau un dasg yn effeithio ar gyflawni tasg arall. 
Gweler ‘tasg’ hefyd. 

gweithrediadau gwrthdro
Gweithrediadau, o’u cyfuno, nad ydyn nhw‘n newid yr endid 
maen nhw‘n gweithredu arno, er enghraifft mae adio a thynnu’n 
weithrediadau gwrthdro (er enghraifft 5 + 6 – 6 = 5); mae lluosi a 
rhannu’n weithrediadau gwrthdro (er enghraifft (6 x 10) ÷ 10 = 6).

gwerthuso (mynegiad)
Cyfrifo gwerth mynegiad trwy amnewid rhifau am newidynnau.

gwirio
• Â pherson priodol: mynd drwy’r broblem neu’r dasg i gadarnhau
 dealltwriaeth, cywirdeb ac ystyr, â’r ymgeisydd efallai’n ailadrodd 
 y broblem neu’r dasg yn ei eiriau ei hun a/neu’n gofyn cwestiynau 
 er mwyn cael eglurhad. 
• Cyfrifiadau/canlyniadau: defnyddio dulliau priodol (er enghraifft
 gwneud cyfrifiadau gwrthdro, sicrhau bod cyfrifiadau/  
 canlyniadau’n gwneud synnwyr, defnyddio dull arall) er mwyn  
 canfod a chywiro camgymeriadau.

gwybodaeth
Yn y safonau, defnyddir y term gwybodaeth ynghyd â ‘data’ i 
ddangos y gall gwybodaeth berthnasol fod ar ffurf sy’n wahanol i 
rifau, cyfrifon neu fesuriadau. Gweler ‘data’.

is-broblem
Gweler ‘problem’.

lefel cywirdeb
Gweler ‘cywirdeb’.
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mesurau cyfansawdd
Mae mesurau cyfansawdd yn mesur nifer o wahanol agweddau ar 
gysyniad cymhleth, er enghraifft amser a phellter i gyfrifo cyflymder.

modd
Mesur cyfartaledd – y gwerth a welir amlaf mewn set o ddata.

mynd i’r afael â phroblem neu dasg
Yn ystod y cam cyntaf hwn, mae’n pwysleisio bod yr ymgeisydd 
yn cadarnhau neu’n cynllunio’i ddull gweithredu mewn perthynas 
â’r broblem neu’r dasg, ac yn pwysleisio na fydd y dull hwnnw o 
reidrwydd yn llwyddo.

mynegiad
Datganiad mathemategol sy’n ymwneud â newidynnau a ysgrifennir 
mewn geiriau neu symbolau ac sy’n defnyddio gweithredyddion, er 
enghraifft hyd x lled, a x b (neu ab).

nodiadau
Nid oes angen i nodiadau a gyflwynir yn dystiolaeth fod ar ffurf 
rhyddiaith ddi-dor ac nid oes yn rhaid i’r gramadeg, y sillafu a’r 
atalnodi fod yn berffaith, ond rhaid iddyn nhw fod yn ddealladwy a 
rhaid i’r ystyr fod yn glir. Mae nodiadau’n cynnwys llenwi ffurflen os 
yw hynny’n briodol. Os yw’n briodol, gellir ychwanegu datganiadau 
tyst at y nodiadau.

pedrochr
Polygon â phedair ochr a phedair ongl fewnol.

pictogram
Ffordd o gyfleu data. Defnyddir lluniau/symbolau/eiconau addas i 
gyfleu gwrthrychau. Yn achos niferoedd mawr o eitemau, gall un 
symbol gyfleu nifer o wrthrychau a gall rhan o symbol gyfleu cyfran 
fras o’r nifer.

pob dydd
Mae’r term yn disgrifio rhifau, mesurau, unedau, offer ac ati sy’n 
perthyn i brofiad dyddiol y rhan fwyaf o bobl mewn cyd-destunau 
nad ydyn nhw’n yn rhai arbenigol.

portffolio
Ffeil, ffolder neu ddull arall o storio a chyflwyno’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd ar gyfer yr asesiad terfynol/cyfansymiol 
yw portffolio. Gall gynnwys amrywiaeth o fathau o dystiolaeth, er 
enghraifft ysgrifenedig, fideo, tâp sain, arteffact, a gall fod yn gopi 
caled, neu’n electronaidd (y cyfeirir ato’n aml fel e-bortffolio) neu’n 
gyfuniad o’r rhain.
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priodol
Addas ar gyfer y dasg, y cyd-destun, y gynulleidfa arfaethedig ac ati. 
Mae defnyddio’r term ‘priodol’ yn y safonau’n cydnabod bod angen 
trin cyd-destunau gwahanol mewn ffyrdd gwahanol. 

priodwedd
Unrhyw nodwedd, er enghraifft un o briodweddau sgwâr yw’r ffaith 
bod pob un o’i ochrau’n gyfartal.

problem
Mae problem yn bod pan fo angen pontio rhwng sefyllfa gyfredol a 
sefyllfa a ddymunir. Gall y broblem fod yn broblem ‘gweithredu’, sy’n 
golygu cynllunio i sicrhau canlyniad a ddymunir yn y dyfodol, neu gall 
fod yn broblem ‘atgyweirio’, sy’n golygu bod y sefyllfa gyfredol yn 
annymunol a bod angen ei hunioni.

• is-broblem
 Ar Lefel 3 a Lefel 4, rhaid i broblem fod yn ddigon cymhleth fel  
 bod yr ymgeisydd yn gorfod adnabod yr is-broblemau a mynd i’r 
 afael â phob un ohonyn nhw fel tasgau ar wahân os yw am  
 lwyddo i ddatrys y broblem gyffredinol.

pwrpas
Rhaid cynhyrchu tystiolaeth yng nghyd-destun tasg neu weithgaredd 
sy’n ateb rhyw bwrpas yng ngwaith neu hamdden yr ymgeisydd. Nid 
yw tystiolaeth sydd wedi ei chasglu yn unig ar gyfer ateb gofynion 
portffolio’r ymgeisydd yn bwrpasol ac nid yw’n ateb gofyniad yr 
asesiad. 

pwysau
Y grym y caiff corff ei dynnu’n unol ag ef tuag at ganol y ddaear. 
Mewn cyd-destunau nad ydyn nhw‘n rhai gwyddonol, caiff y term ei 
ddefnyddio fel gair arall am fàs (er bod y ddau derm yn wahanol o 
safbwynt technegol). Mae unedau metrig ar gyfer pwysau’n cynnwys 
cilogramau a gramau.

set ddata
Gall set ddata gael ei chasglu gan yr ymgeisydd (data cynradd) neu 
gael ei samplu neu’i thynnu o set fwy o ddata eilaidd.

siart
At ddiben y sgil Cymhwyso Rhif, nid oes angen gwahaniaethu rhwng 
‘siart’ a ‘graff’. Gellir ystyried bod y ddau’n cynrychioli’r berthynas 
rhwng newidynnau megis categorïau a data amlder, neu gyfesurynnau 
x neu y. Mae enghreifftiau’n cynnwys siart cylch, siart bar, histogram, 
pictogram, polygon amlder, diagram amlder, graff ag un llinell neu fwy 
nag un llinell, a graff gwasgariad â llinell neu heb linell ffit orau.
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Os cân nhw eu defnyddio’n dystiolaeth gellir cynhyrchu  
siartiau/graffiau gan ddefnyddio TGCh, ond rhaid iddyn nhw gael eu 
llunio a’u labelu’n gywir bob amser. Gweler ‘diagram‘.

siart bar/graff bar
Ffordd o gyfleu data arwahanol. Caiff amlder ei gyfleu gan fariau o’r 
un lled, mae eu hyd yn gymesur â’r amlder. Gall y bariau fod yn rhai 
fertigol neu’n rhai llorweddol.

siart cylch
Ffordd o gyfleu data. Rhennir y cylch yn sectorau. Mae amlder neu 
gyfanswm pob swm yn gymesur â’r ongl yng nghanol y cylch.

symbol
(a) Llythyren, ffigur neu nod arall sy’n cynrychioli rhif, gweithred neu 
 syniad mathemategol arall, er enghraifft V (symbol Rhufeinig ar  
 gyfer pump), > (yn fwy na). 
(b) Motiff neu gynllun, er enghraifft ar rybudd neu ddarn o offer, sy’n  
 hysbysu’r ‘darllenwr’ o gynnwys neu ystyr, er enghraifft y symbol 
 ar gyfer ymbelydredd, y symbol ar gyfer trydan foltedd uchel.

syml
Mae’r term hwn yn disgrifio data, gwybodaeth, diagramau, siartiau, 
graffiau, delweddau ac ati mae lefel yr her sy’n gysylltiedig â nhw o 
safbwynt y dysgwr yn gyfyngedig, er enghraifft rhifau cyfan bach, 
rhifau mae’n hawdd gweithio gyda nhw (er enghraifft lluosrifau 2, 5, 
10, 100), dulliau anghymhleth o gyfleu symiau cyfyngedig o ddata.

Mae hefyd yn disgrifio gwybodaeth, pynciau a deunyddiau mae’r 
ymgeiswyr yn dod ar eu traws yn aml yn eu gwaith, eu hastudiaethau 
neu’u gweithgareddau eraill.

system (mesur) 
System y cytunir arni ar gyfer mesur, lle caiff unedau eu diffinio a lle 
mae unedau mewn perthynas sefydlog â’i gilydd, er enghraifft metrig, 
imperial.

tabl
Trefniant trefnus o wybodaeth, rhifau neu lythrennau, mewn rhesi a 
cholofnau fel rheol.

tabl amlder
Tabl ar gyfer set o arsylwadau sy’n dangos pa mor aml mae pob 
digwyddiad neu swm yn digwydd.
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talgrynnu 
Mynegi rhif neu fesuriad i lefel ofynnol o gywirdeb, er enghraifft 537 
wedi’i dalgrynnu i’r 10 agosaf yw 540.

tali
Marciau i gynrychioli’r gwrthrychau a gyfrifir.

tasg
Mae tasg yn bwrpasol ac yn gyflawn yn ei rhinwedd ei hun. Gall 
gynnwys mwy nag un cam. Gweler ‘gweithgaredd’ hefyd.

tebygolrwydd
Y tebygolrwydd y bydd digwyddiad yn digwydd. Caiff tebygolrwydd 
ei fynegi ar raddfa o 0 i 1. Os na all digwyddiad ddigwydd, mae 
ei debygolrwydd yn 0; os yw’n bendant o ddigwydd, mae ei 
debygolrwydd yn 1. Mae’r tebygolrwydd o sgorio 1 â dis teg yn 1/6.

tystiolaeth
Ar Lefelau 1 i 4 yn unig rhaid i ymgeiswyr gynhyrchu portffolio 
o dystiolaeth i ddangos bod ganddyn nhw y sgiliau sy’n ofynnol 
i fodloni gofynion y safonau. Gall tystiolaeth gynnwys deunydd 
ysgrifenedig, gwaith wedi’i argraffu oddi ar gyfrifiadur, arteffactau, 
recordiadau sain a/neu fideo a datganiadau/tystiolaeth gan dystion. 
Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad gan dyst’ hefyd.

Ar lefel Mynediad, rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddyn nhw y  
sgiliau i fodloni gofynion y cymhwyster trwy gwblhau asesiadau a  
gynlluniwyd gan y corff dyfarnu. Caiff rhain eu hystyried yn 
dystiolaeth, a gallan nhw hefyd gynnwys deunydd ysgrifenedig, 
allbrintiau oddi ar gyfrifiadur, arteffactau, recordiadau sain a/neu fideo 
a datganiadau/tystiolaeth tyst. Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad tyst’ 
hefyd.

uned safonol
Unedau y cytunir arnyn nhw ar draws cymuned gyfan, er enghraifft 
mae metr yn uned safonol ar gyfer mesur hyd. Yr unedau ansafonol 
felly yw’r rheini na chytunir yn helaeth arnyn nhw, er enghraifft cam, 
cwpanaid.

ystod
Mae’n cyfeirio at dri neu fwy o ddulliau, ffynonellau, opsiynau ac ati. 
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Cyflwyniad

Nod y safonau TGCh yw annog ymgeiswyr i ddatblygu ac 
arddangos eu sgiliau o safbwynt defnyddio TGCh i gyflawni tasg 
neu weithgaredd trwy ddarganfod, archwilio, cyfnewid, datblygu 
a chyflwyno gwybodaeth (testun, delweddau a rhifau). Yn y bôn, 
mae’r safonau’n ymwneud â datblygu a chydnabod gallu ymgeiswyr i 
ddewis a chymhwyso sgiliau TGCh mewn ffyrdd sy’n briodol i’w  
cyd-destun penodol nhw. Er hynny, gellir defnyddio’r safonau hefyd i 
helpu unigolion i wneud cysylltiadau â chyd-destunau llai cyfarwydd a 
datblygu eu gallu i symud ymlaen i lefelau cymhwysedd uwch. 

Mae technegau ar gyfer defnyddio systemau a meddalwedd TGCh 
yn hanfodol, ond mae sgiliau cymhwyso yn hanfodol hefyd, megis 
gwneud penderfyniadau ynghylch perthnasedd gwybodaeth ac 
ansawdd gwaith. Mae technegau a sgiliau cymhwyso’n cyfrannu at 
ddeall tasg neu weithgaredd, penderfynu ar y dull gorau o gyflawni’r 
dasg neu’r gweithgaredd, a chyflwyno canlyniadau gan ystyried 
pwrpas a chynulleidfa. Cynlluniwyd y safonau er mwyn cydnabod 
cynnydd ymgeiswyr o ran y technegau sy’n gosod y sylfeini a’r sgiliau 
cymhwyso.  

Caiff dilyniant trwy bob un o’r lefelau ei arddangos gan allu cynyddol 
i reoli’r broses gyfan, gan ddefnyddio TGCh: 

Deall tasg neu weithgaredd             darganfod a dewis gwybodaeth 
           datblygu gwybodaeth      cyflwyno canfyddiadau.

Nid yw’r safonau yn nodi pecynnau caledwedd neu feddalwedd 
penodol, ond cymerir yn ganiataol y bydd yr ymgeiswyr yn gweithio 
gydag offer a meddalwedd sy’n briodol i’w gwaith, eu hastudiaethau 
neu weithgareddau eraill.  

Mae pob un o lefelau’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
adeiladu arnyn nhw.  

Os bydd geiriad safon yn union yr un fath ar wahanol lefelau, mae’n 
bwysig nodi bydd y dilyniant ynghlwm wrth agwedd arall ar y safon. 
Er enghraifft, mae’r gofyniad i ‘adnabod a defnyddio nodweddion 
rhyngwyneb’ yn ymddangos ar bob lefel, o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3. 
Mae’r dilyniant ynghlwm wrth y ffaith bydd cymhlethdod a manylder 
y nodweddion rhyngwyneb yn fwy heriol ar bob lefel.  

Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu – 
dilyniant
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Ar y tair lefel Mynediad mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio 
systemau a sgiliau TGCh mewn cyd-destunau cyfarwydd a hygyrch 
er mwyn cyflawni tasgau a roddir a chyflwyno gwybodaeth. Mae’r 
sgiliau TGCh mae’r sefyllfa neu’r dasg yn gofyn amdanyn nhw’n glir 
ac yn syml. Rhoddir arweiniad a chyfarwyddyd gan athro/athrawes, 
tiwtor neu hyfforddwr/wraig.  

Ar Lefel 1 mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio systemau TGCh i 
ddarganfod, datblygu a chyflwyno gwybodaeth rifiadol, destunol a 
graffigol syml yng nghyd-destun tasgau byr a syml gan ddefnyddio 
technegau sylfaenol. Dylai ymgeiswyr wybod sut mae defnyddio 
technoleg yn ddiogel, gofalu am offer ac osgoi colli data. Dylen nhw 
wybod hefyd sut mae anfon a derbyn e-bost, a gwybod at bwy i droi 
os bydd pethau’n mynd o chwith.  

Ar Lefel 2 mae’n ofynnol i ymgeiswyr ddefnyddio systemau TGCh 
yn annibynnol i gyflawni tasg eithaf syml, chwilio’n effeithiol, 
olrhain gwybodaeth newydd a’i chyflwyno gan ystyried pwrpas 
a chynulleidfa. Rhaid iddyn nhw gyfuno gwybodaeth mewn 
modd cyson megis cyfuno testun â delweddau neu rifau. Mae’r 
gweithgareddau’n gofyn am ystod ehangach o dechnegau a mwy o 
gamau nag ar Lefel 1. Dylai ymgeiswyr fedru mewnbynnu fformiwlâu 
wrth ddefnyddio meddalwedd priodol i gynhyrchu cyfrifiadau 
syml megis cyfansymiau. Rhaid iddyn nhw ufuddhau i gyfreithiau 
hawlfraint a chyfrinachedd a rheoli peryglon i iechyd a diogelwch, 
a diogelwch gwybodaeth. Dylen nhw fedru adnabod gwallau a’u 
hachosion a bod yn ymwybodol o ffyrdd o leihau’r risg a achosir gan 
firysau. Dylen nhw wybod sut mae anfon a derbyn negeseuon e-bost 
ag atodiadau.

Ar Lefel 3 mae cymhlethdod y gweithgareddau a’r technegau sydd 
eu hangen yn fwy, megis y gallu i greu strwythurau a gweithdrefnau 
ar gyfer datblygu testun, delweddau a rhifau. Mae’n ofynnol i 
ymgeiswyr gynllunio a chyflawni o leiaf dau weithgaredd, a rhaid 
i un o’r gweithgareddau hynny ymdrin â TGCh3.1, TGCh3.2 a 
TGCh3.3. Rhaid iddyn nhw fedru rheoli eu gwaith yn annibynnol, 
gan gynnwys y dechnoleg a’r meddalwedd maen nhw‘n eu 
defnyddio. Mae hynny’n cynnwys ufuddhau i gyfreithiau hawlfraint 
a rheolau cyfrinachedd; dilyn arferion gweithio diogel ac osgoi colli 
gwybodaeth; adnabod gwallau; a lleihau’r risg a achosir gan firysau. 
Mae angen i ymgeiswyr fod yn ymwybodol o oblygiadau ehangach 
defnyddio TGCh.  
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Mae’r ffocws ar ddull gweithredu beirniadol, sy’n gofyn i ymgeiswyr 
lunio barn am eu gwaith – o safbwynt cyflymder, rhwyddineb ei 
ddefnyddio, ymdrech a chywirdeb – a chymharu eu defnydd o TGCh 
â systemau eraill a dulliau o wneud y gwaith â llaw.  

Ar Lefel 4 mae ffocws y safon ar sicrhau bod ymgeiswyr yn datblygu 
eu sgiliau TGCh ac yn eu cymhwyso i’w gwaith, eu hastudiaethau 
neu weithgareddau eraill dros gyfnod estynedig, er enghraifft tua thri 
mis â chryn annibyniaeth. Bwriad y cyfnod estynedig yw sicrhau bod 
digon o gyfleoedd i’r gwaith ddatblygu ac i’r ymgeisydd fonitro a 
myfyrio’n feirniadol ynghylch ei gynnydd ac effeithiolrwydd ei sgiliau 
TGCh, fel y gall addasu ei strategaeth i gwrdd â gofynion newydd ac 
adborth gan eraill.  

Mae angen i ymgeiswyr ddangos eu bod yn gallu: 

• cynllunio eu defnydd o sgiliau TGCh yn strategol 
• cymhwyso’r sgiliau hynny’n effeithiol ac yn bwrpasol dros amser  
• monitro ac adolygu eu gwaith, gan gynnwys y modd mae eu  
 sgiliau’n datblygu 
• myfyrio’n feirniadol ynghylch eu cynnydd.  
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Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: dilyniant: tystiolaeth
Nodiadau pwysig:

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2. Rhaid darllen yr adran hon ochr yn ochr â’r adrannau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol TGCh’ sy’n rhoi manylion   
 mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau. 
3. Ble mae’r safonau yn cyfeirio at ‘gwybodaeth’, gall hyn olygu testun a/neu ddelwedd a/neu rifau.

Mae’n rhaid i chi roi tystiolaeth eich bod chi’n medru: 

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Defnyddio 
systemau
TGCh

Rhaid i chi wneud 
o leiaf ddau 
weithgaredd sydd, 
at ei gilydd:

 
 
 
• yn cynnwys o leiaf 
 un ffynhonnell
 wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh ac   
 o leiaf un ffynhonnell 
 nad yw’n seiliedig ar   
 TGCh

Rhaid i chi wneud 
o leiaf ddau 
weithgaredd sydd, 
at ei gilydd:
• yn dangos eich bod 
 yn gallu cynllunio a 
 gwneud nifer o 
 weithgareddau 
 gwahanol ac un
 ohonyn nhw yn 
 weithgaredd 
 cymhleth yn ateb 
 gofynion TGCh3.1, 
 TGCh3.2 a 
 TGCh3.3

• yn cynnwys o leiaf 
 un ffynhonnell 
 wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh ac   
 o leiaf un ffynhonnell 
 nad yw’n seiliedig ar   
 TGCh
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

• yn defnyddio 
 ffynonellau 
 gwybodaeth 
 gwahanol ar gyfer 
 pob gweithgaredd

• yn defnyddio o 
 leiaf un enghraifft o 
 destun, un 
 enghraifft o    
 ddelwedd ac un 
 enghraifft o rif

 
 

• yn cyflwyno 
 tystiolaeth o 
 ddefnyddio e-bost 
 yn bwrpasol

• yn defnyddio 
 ffynonellau 
 gwybodaeth 
 gwahanol ar gyfer 
 pob gweithgaredd

• yn defnyddio o leiaf 
 un enghraifft o 
 destun, un enghraifft  
 o ddelwedd ac un 
 enghraifft o rif

• yn defnyddio o leiaf  
 un enghraifft o 
 wybodaeth wedi ei 
 chyfuno

• yn cyflwyno 
 tystiolaeth o 
 ddefnyddio e-bost yn 
 bwrpasol; rhaid i o  
 leiaf un e-bost 
 anfonoch chi ac o 
 leiaf un dderbynioch 
 chi gael atodiad sy’n 
 berthnasol i’ch tasg.

Rhaid ateb gofynion 
pob cydran (yn 
TGCh3.1, TGCh3.2 a 
TGCh3.3) o leiaf ddwy 
waith a rhaid i TGCh3.3 
gael ei ddefnyddio 
ar gyfer o leiaf ddwy 
gynulleidfa wahanol. 
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

 
 
 
TGChM1.1.1
Deall tasg syml a 
roddwyd i chi sy’n 
gofyn am ddefnyddio 
TGCh 

 
TGChM1.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg

 
 
TGChM1.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGChM2.1.1
Deall tasg syml a 
roddwyd i chi yn gofyn 
am ddefnyddio TGCh 

 
 
TGChM2.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg

 
 
TGChM2.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGChM3.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i 
chi yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh

 
TGChM3.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd â’r 
dasg  

 
TGChM3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGCh1.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
a roddwyd i chi sy’n 
gofyn am ddefnyddio 
TGCh

 
TGCh1.1.2
Defnyddio TGCh  
yn annibynnol i 
ymgymryd â’r dasg

 
 
TGCh3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

 
 
 
TGCh2.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd ati 
i wneud gweithgaredd 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh

 
TGCh2.1.2
Defnyddio TGCh yn  
annibynnol i 
ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithiol

TGCh2.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

Gall tasgau llai gael eu 
defnyddio i sicrhau bod 
gofynion pob cydran yn 
cael eu hateb.

TGCh3.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd 
ati i wneud o leiaf 
un gweithgaredd 
cymhleth sy’n gofyn 
am ddefnyddio TGCh 

TGCh3.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithlon ac effeithiol

TGCh3.1.3
Dilyn arferion gweithio 
saff, iach a diogel bob 
amser

Darganfod,
dewis a
chyfnewid
gwybodaeth

TGChM1.2.1
Adnabod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh
 

TGChM2.2.1
Adnabod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio
 

TGChM3.2.1
Canfod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio

 
TGCh1.2.1
Darganfod, dewis a 
defnyddio ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
 

Ar gyfer pob un o’ch 
gweithgareddau:
TGCh2.2.1
Darganfod, dewis a 
defnyddio ffynonellau 
gwahanol o 
wybodaeth briodol 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a nad yw’n seiliedig ar 
TGCh

Ar gyfer pob un o’ch 
gweithgareddau:
TGCh3.2.1
Cynllunio sut i 
ddarganfod yr 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh sydd 
ei hangen arnoch



205
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

TGChM1.2.2
Cael gwybodaeth 
o ffynhonnell sy’n 
seiliedig ar TGCh

 
 
 
 
 
TGChM1.2.3
Derbyn cyfathrebiadau 
syml sy’n seiliedig ar 
TGCh

 

TGChM2.2.2
Darganfod a chael 
gwybodaeth o 
ffynonellau sy’n 
seiliedig ar TGCh

 
 
 
 
TGChM2.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh

TGChM3.2.2
Chwilio am wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
ac yn berthnasol i bob 
tasg a’i chael

 
 
 
 
TGChM3.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh1.2.2
Chwilio am wybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
ac yn berthnasol i bob 
tasg, ei dewis a’i chael

 
 
 
 
TGCh1.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, anfon, 
derbyn a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh2.2.2
Chwilio am 
wybodaeth berthnasol 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a nad yw’n seiliedig 
ar TGCh, ei dewis a’i 
chael

 
 
TGCh2.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

TGCh3.2.2
Chwilio, gwerthuso, 
dewis a chael 
gwybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
nad yw’n seiliedig 
ar TGCh o ystod o 
ffynonellau

TGCh3.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas

Datblygu a 
chyflwyno
gwybodaeth

TGChM1.3.1
Mewnbynnu 
gwybodaeth syml sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
bwrpas 
 

TGChM2.3.1
Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
bwrpas

TGChM3.3.1
Mewnbynnu a 
datblygu gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
i ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a) testun 
b) delweddau 
c) rhifau
 

TGCh1.3.1
Mewnbynnu, 
datblygu, fformadu a 
chasglu ynghyd 
gwybodaeth sy’n
seiliedig ar TGCh 
i ateb eich pwrpas ar 
ffurf:
a)   testun
b)   tablau
c)   delweddau
ch) rhifau

TGCh2.3.1
Mewnbynnu, trefnu, 
datblygu, fformadu a 
chyfuno gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar TGCh 
a gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar TGCh 
i fod yn addas i’ch 
cynnwys a’ch pwrpas 
ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau  
d)  cofnodion 
 

TGCh3.3.1
Trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh o 
wahanol ffynonellau 
i fod yn addas i’ch 
cynnwys a’ch pwrpas 
ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion
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TGChM1.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TGChM2.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TGChM3.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
mewn ffyrdd sy’n 
addas i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh

TTGCh1.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
gan ddefnyddio 
ffurfiau cyson sy’n 
addas i bwrpas a 
chynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

TGCh2.3.2
Cyflwyno gwybodaeth 
wedi ei chyfuno gan 
ddefnyddio fformatau 
a ffurfiau cyson sy’n 
briodol i’ch pwrpas 
a’ch cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

TGCh3.3.2
Cyflwyno’ch allbwn 
terfynol yn effeithiol 
gan ddefnyddio dull 
cyson a fformatau a 
ffurfiau sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, ac 
adolygu eich gwaith

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir yn y  
safonau hyn.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn gellir gwneud addasiadau rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai achosion, mae’n bosib y 
gellir caniatáu eithrio. Ceir manylion pellach am addasiadau rhesymol ac eithrio ar gyfer ymgeiswyr ag anableddau penodol ar dudalennau 8 a 9.
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Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu: dilyniant: sgiliau 
Nodiadau pwysig:

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn adeiladu arnyn nhw. 
2. Rhaid darllen yr adran hon ochr yn ochr â’r adrannau ‘Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth’ a ‘Diffiniadau gorfodol TGCh’ sy’n rhoi manylion   
 mandadol am bob cydran ac sy’n rhan hanfodol o’r safonau. 
3. Ble mae’r safonau yn cyfeirio at ‘gwybodaeth’, gall hyn olygu testun a/neu ddelwedd a/neu rifau.

Er mwyn dangos eich bod chi’n gymwys, mae angen i chi wybod sut i:

Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Defnyddio
systemau
TGCh

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi

 
 
• defnyddio 
 caledwedd i’ch 
 helpu i ymgymryd 
 â’r dasg

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi

 
 
• defnyddio 
 caledwedd a 
 meddalwedd i’ch 
 helpu i ymgymryd 
 â’r dasg

• wneud yn siŵr eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 system TGCh

• gadarnhau eich 
 bod yn deall y dasg 
 a roddwyd i chi
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh

 
• dewis cymwysiadau 
 meddalwedd er 
 mwyn cyflawni eich 
 pwrpas

• weithio gyda 
 pherson priodol 
 i’ch helpu i 
 adnabod a disgrifio 
 eich gweithgaredd 
 a’i dasgau a/neu ei 
 is-dasgau

 
 
 
 

• disgrifio a defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh

 
• dewis cymwysiadau 
 meddalwedd a 
 chyfleusterau’r 
 system i gyflawni 
 eich pwrpas

• ganfod, dadansoddi 
 a disgrifio’n 
 fanwl gywir eich 
 gweithgaredd a’i 
 is-dasgau

• cynllunio sut y 
 byddwch yn 
 ymgymryd â’r 
 gweithgaredd drwy 
 ei rannu i gyfres o 
 dasgau neu  
 is-dasgau

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau cywir 
 i ddechrau a chau 
 systemau TGCh a’u 
 defnyddio

• dewis ystod o  
 gymwysiadau 
 meddalwedd a 
 chyfleusterau’r 
 system i gyflawni 
 eich pwrpas
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• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu

 
 
• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• gofyn am 
 gymhwyso 
 cysodiadau personol 
 yn ôl eich 
 anghenion

 
• gweithio â ffeiliau er 
 mwyn galluogi 
 storio ac adalw 
 gwybodaeth

 
 
 
 
 
• dangos eich bod  
 chi’n deall 
 pwysigrwydd 
 gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith

• defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu 

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 yn ôl eich anghenion, 
 heb effeithio ar waith 
 pobl eraill a’u 
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• gweithio â ffeiliau a 
 ffolderi er mwyn 
 galluogi storio ac 
 adalw gwybodaeth 
 yn effeithiol

 
 
 
 
• dangos eich bod   
 chi’n deall    
 pwysigrwydd 
 gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith a 
 gwybod sut i wneud 
 hyn

• disgrifio a defnyddio 
 gweithdrefnau cywir 
 i agor, defnyddio a  
 chau meddalwedd 
 priodol

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 heb effeithio ar 
 waith pobl eraill a’u  
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• rheoli strwythurau 
 ffeiliau a ffolderi er 
 mwyn i chi allu 
 storio ac adalw 
 gwybodaeth yn 
 effeithiol

 
 
 
• gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith 
 neu wirio bod hyn 
 wedi cael ei wneud 
 yn awtomatig

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a 
 chau meddalwedd 
 priodol a’u defnyddio

• defnyddio dulliau 
 mewnbynnu ac 
 allbynnu a    
 gwasanaethau   
 cyfathrebu

• adnabod a defnyddio 
 nodweddion 
 rhyngwyneb

• cymhwyso 
 cysodiadau personol 
 heb effeithio ar waith  
 pobl eraill a’u  
 hailosod ar ôl eu 
 defnyddio

• rheoli strwythurau 
 ffeiliau a ffolderi er  
 mwyn galluogi storio  
 ac adalw    
 gwybodaeth 
 gennych chi neu gan  
 eraill (lle bo hynny’n  
 briodol) gan 
 ddefnyddio 
 rheolaeth fersiynau

• gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith a, 
 lle bo hynny’n 
 briodol, gwirio bod 
 hyn wedi cael ei 
 wneud yn awtomatig
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• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo’i angen 
 arnoch

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu dangos 
 i chi.

 
 
 

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi

 
 
 
• cadw gwybodaeth 
 mynediad yn 
 ddiogel

• mewnosod a symud 
 cyfryngau storio 
 cludadwy yn saff a 
 chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi

• cadw gwybodaeth 
 mynediad yn 
 ddiogel

 
 
 
• dangos eich bod 
 chi’n ymwybodol 
 o’r prif fygythion i  
 ddiogelwch y  
 rhyngrwyd a’r 
 rhwydwaith

• trafod a defnyddio 
 cyfryngau storio  
 cludadwy yn  
 saff a chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• gofyn am gymorth 
 pan fo gwall yn 
 digwydd

 
 
• dilyn arferion 
 gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu    
 hargymell i chi 
 
 

• dilyn gweithdrefnau 
 a argymhellir i 
 sicrhau diogelwch 
 data 

 
 
• dangos eich bod   
 chi’n ymwybodol o’r  
 bygythion i 
 ddiogelwch y  
 rhyngrwyd a’r 
 rhwydwaith a’u 
 hadnabod petai 
 hynny’n digwydd

• trafod a defnyddio 
 cyfryngau storio 
 cludadwy yn saff a 
 chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• adnabod gwallau a 
 chanfod y rhesymau 
 posib fel y gallwch 
 eu disgrifio i berson 
 arall 

• dangos eich bod yn  
 deall ac yn dilyn 
 arferion gweithio 
 saff ac iach gan 
 gynnwys lleihau 
 peryglon i iechyd

 
• disgrifio’r angen am  
 weithdrefnau a 
 argymhellir i sicrhau 
 diogelwch data a 
 systemau TGCh a’u 
 dilyn

• trafod a defnyddio 
 ystod o gyfryngau 
 storio cludadwy yn 
 saff a chywir

• defnyddio’r adnodd 
 ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol

• adnabod gwallau a 
 chanfod y rhesymau 
 tebygol fel y gallwch 
 eu disgrifio’n fanwl 
 gywir i berson arall

• egluro a chymryd 
 camau gweithredol i 
 sicrhau a dilyn 
 arferion gweithio 
 saff ac iach, gan 
 gynnwys lleihau 
 peryglon i iechyd 

• egluro’r angen am 
 weithdrefnau priodol 
 i sicrhau diogelwch 
 data a systemau 
 TGCh gan gynnwys 
 defnyddio cyfrineiriau

• gweithredu 
 gweithdrefnau gofal 
 lle bo hynny’n 
 briodol 
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• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

• defnyddio’r 
 rhyngrwyd yn saff.

Darganfod, 
dewis a 
chyfnewid 
gwybodaeth

 
• adnabod ffynonellau 
 o wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasg

 
 
 
 
 
• cael gwybodaeth 
 syml o ffynhonnell 
 briodol sy’n seiliedig 
 ar TGCh

 
• adnabod a 
 defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
• cael gwybodaeth o  
 ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh

 
• ganfod a defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
 
• chwilio am 
 wybodaeth o 
 ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh a ffynonellau 
 eraill, a’i chael

 
 
 
 
 
 
 
 
• chwilio’r rhyngrwyd 
 am wybodaeth

 
• ganfod, darganfod, 
 dewis a defnyddio 
 ffynonellau priodol 
 o wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh 
 a ffurfiau eraill o 
 wybodaeth

 
• chwilio am wahanol 
 fathau o wybodaeth 
 o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig 
 ar TGCh a 
 ffynonellau eraill, 
 a’u cael

 
 
 
 
 
 
 
• gwe-lywio a 
 chwilio’r rhyngrwyd 
 am wybodaeth 

 
• ganfod, darganfod, 
 dewis a defnyddio 
 ffynonellau sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasgau

 
• chwilio am 
 wybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh   
 gan ddefnyddio 
 technegau chwilio 
 cymhleth, a’i chael

 
• llunio ymholiadau i  
 leoli gwybodaeth 
 berthnasol

 
 
 
 
• cyrchu, gwe-lywio 
 a chwilio’r 
 rhyngrwyd am 
 wybodaeth

• gynllunio a 
 threfnu’ch gwaith

• darganfod,    
 gwerthuso, dewis a 
 defnyddio ffynonellau 
 gwybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh a  
 ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n 
 briodol i’ch tasgau

• dylunio a defnyddio 
 technegau chwilio 
 effeithlon i  
 ddarganfod 
 gwybodaeth sy’n 
 seiliedig ar TGCh

 
• llunio ymholiadau i 
 leoli gwybodaeth 
 berthnasol gan 
 ddefnyddio    
 ffynonellau 
 gwahanol a meini 
 prawf chwilio amryfal

• cyrchu, gwe-lywio a 
 chwilio’r rhyngrwyd 
 yn effeithlon am 
 wybodaeth
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• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 syml er mwyn dod o 
 hyd iddi eto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 er mwyn dod o hyd 
 iddi eto yn rhwydd

• gwirio 
 dibynadwyedd y 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod

 
 
 
 
 
 

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• mewnbynnu a 
 chadw gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg 
 er mwyn i chi allu ei 
 hadalw yn hawdd

• gwneud 
 penderfyniadau call 
 am ddibynadwyedd 
 y gwefannau yr 
 ydych yn eu 
 darganfod

 
 
 
 
 
 

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

 
 
 
 
• cadarnhau statws 
 hawlfraint yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei darganfod

 
 
 
• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau priodol

• cymharu’r 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod a  
 gwneud 
 penderfyniadau call  
 am eu manwl 
 gywirdeb a’u 
 dibynadwyedd

 
• dehongli 
 gwybodaeth a 
 gwerthuso a yw’n 
 addas i’ch pwrpas

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth sydd ei 
 hangen arnoch i fod 
 yn addas i’ch   
 pwrpas

 
 
• cadarnhau statws  
 hawlfraint yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei darganfod a 
 nodi’ch ffynonellau

 
 
• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau sy’n   
 helpu datblygiad

• gwneud 
 penderfyniadau call 
 am ddibynadwyedd y 
 gwefannau yr ydych 
 yn eu darganfod gan 
 ddefnyddio meini 
 prawf penodol a 
 chyfiawnhau eich 
 dewisiadau

• dehongli 
 gwybodaeth a 
 gwerthuso a yw’n 
 addas i’ch pwrpas

• dewis a defnyddio 
 gwybodaeth sydd ei 
 hangen arnoch i fod 
 yn addas i’ch pwrpas 
 ar sail ei    
 pherthnasedd 
 a’i hansawdd

• cadarnhau statws 
 hawlfraint yr  
 wybodaeth a 
 ddarganfyddwch a  
 chofnodi manylion 
 llawn am eich 
 ffynonellau

• mewnbynnu 
 gwybodaeth mewn 
 fformatau cyson

• trawsnewid 
 gwybodaeth rhwng 
 fformatau fel bo’n 
 briodol
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• derbyn cyfathrebiad 
 syml sy’n seiliedig ar 
 TGCh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anfon a derbyn 
 cyfathrebiadau syml 
 sy’n seiliedig ar 
 TGCh.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• anfon a derbyn 
 cyfathrebiadau sy’n 
 seiliedig ar TGCh

 
• agor, darllen ac 
 ymateb yn briodol i 
 e-bost
• creu ac anfon e-bost.

• cadw gwybodaeth 
 mewn ffeiliau a  
 ffolderi wedi eu 
 henwi’n briodol ar  
 ddisgiau caled ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy fel ei bod 
 yn gallu cael ei 
 hadalw yn hawdd

 
 
 
 
 
 

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol i 
 e-bost, gan gynnwys 
 atodiadau a 
 defnyddio llyfr 
 cyfeiriadau e-bost.

• cadw gwybodaeth 
 mewn ffeiliau a 
 ffolderi sydd wedi   
 eu henwi’n briodol,   
 ar ddisg galed ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy, a sicrhau 
 bod copïau wrth 
 gefn yn cael eu 
 gwneud

 
 
 
 
 
 

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol 
 i e-bost gan 
 gynnwys atodiadau

• copïo e-bost i eraill 
 dim ond pan bo’n 
 briodol gan barchu 
 cyfrinachedd a, lle 
 bo’n briodol, dilyn 
 gofynion diogelwch 
 data

• mewnbynnu a   
 chadw eich 
 gwybodaeth mewn 
 ffeiliau a ffolderi 
 sydd wedi eu   
 henwi’n briodol, ar  
 ddisg galed ac ar  
 gyfryngau storio 
 cludadwy

 
• egluro’r angen am 
 gopïau wrth gefn a  
 sicrhau eu bod yn 
 cael eu gwneud, 
 gan gynnwys 
 gennych chi os bydd 
 rhaid

• defnyddio TGCh i  
 anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu 
 gwybodaeth

• anfon, derbyn ac 
 ymateb yn briodol 
 i e-bost gan 
 gynnwys atodiadau

• copïo e-bost i eraill   
 dim ond i ateb 
 gofynion eich tasg  
 gan barchu 
 cyfrinachedd a 
 gofynion perthnasol 
 y Ddeddf Diogelu   
 Data
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Lefel Mynediad 1 Lefel Mynediad 2 Lefel Mynediad 3 Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

• storio e-byst, 
 atodiadau e-bost a 
 chyfeiriadau e-bost 
 a’u rheoli’n    
 effeithlon.

• storio e-byst, 
 atodiadau e-bost a 
 chyfeiriadau e-bost 
 a’u rheoli’n    
 effeithlon.

Datblygu a 
chyflwyno 
gwybodaeth

• fewnbynnu a golygu  
 gwybodaeth syml

• fewnbynnu a golygu   
 gwybodaeth

• fewnbynnu a 
 golygu gwybodaeth 
 i gyflawni’r 
 canlyniad sydd ei 
 angen arnoch

 
 
 
• mewnbynnu, casglu 
 ynghyd a threfnu 
 gwybodaeth ar ffurf 
 testun, delweddau a 
 rhifau

• gadw at gyfyngiadau  
 hawlfraint yn eich  
 defnydd o    
 wybodaeth

 
 
 
 
• mewnbynnu, 
 casglu ynghyd a 
 threfnu gwybodaeth 
 ar ffurf testun, 
 tablau, delweddau a 
 rhifau

 
 
• fformadu 
 gwybodaeth mewn  
 ffordd gyson

• gadw at gyfyngiadau 
 hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill 
 yn eich defnydd o  
 wybodaeth a 
 chydnabod eich 
 ffynonellau

 
• mewnbynnu, casglu 
 ynghyd a threfnu 
 gwybodaeth ar ffurf  
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a  
 chofnodion gan 
 ddefnyddio 
 fformatau sy’n 
 helpu datblygiad

• casglu ynghyd a 
 datblygu 
 gwybodaeth o 
 wahanol fathau o  
 ffynonellau ar ffurf  
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a 
 chofnodion

• gadw at 
 gyfyngiadau 
 hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill 
 yn eich defnydd o  
 wybodaeth a 
 chydnabod eich 
 ffynonellau yn llawn

• mewnbynnu, 
 datblygu a threfnu  
 gwybodaeth gan  
 ddefnyddio 
 nodweddion 
 cymwysiadau 
 meddalwedd i wella  
 manwl gywirdeb ac 
 effeithlonrwydd eich 
 gwaith 

• creu a defnyddio 
 strwythurau a 
 gweithdrefnau i 
 ddatblygu 
 gwybodaeth a 
 chasglu ynghyd 
 testun, tablau, 
 delweddau, rhifau a 
 chofnodion
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• mewnbynnu, 
 datblygu, fformadu 
 a threfnu 
 gwybodaeth rifiadol 
 sy’n addas i bwrpas

 
 
 
• defnyddio ffurfiau a 
 thechnegau priodol 
 i gyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i’ch pwrpas 
 a’ch cynulleidfa

• olrhain gwybodaeth 
 newydd gan 
 gynnwys 
 gwybodaeth gyfunol

• gwerthuso gwahanol 
 ddulliau o drefnu a 
 chyflwyno 
 gwybodaeth gan 
 ystyried addasrwydd i 
 bwrpas a    
 chynulleidfa

• mewnbynnu, 
 datblygu a threfnu 
 gwybodaeth rifiadol 
 er mwyn iddi fod yn 
 addas i bwrpas gan  
 ddefnyddio 
 meddalwedd 
 taenlen

• datblygu cyflwyniad 
 eich gwaith gan 
 ddefnyddio ffurfiau 
 a thechnegau 
 addas i’ch pwrpas 
 a’ch cynulleidfa a’r 
 mathau o 
 wybodaeth a  
 ddefnyddir

• olrhain gwybodaeth 
 newydd gan 
 gynnwys 
 gwybodaeth gyfunol

• gwerthuso gwahanol 
 ddulliau o drefnu a 
 chyflwyno 
 gwybodaeth gan 
 ystyried addasrwydd i 
 bwrpas a    
 chynulleidfa

 
 
 
 
 
 
 

• datblygu a mireinio 
 cyflwyniad eich 
 gwaith fel ei fod yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac wedi ei 
 gyflwyno’n gyson er  
 mwyn bod yn addas  
 i’ch pwrpas a’ch 
 cynulleidfa, gan 
 ystyried safbwyntiau 
 eraill
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• canfod a chywiro 
 unrhyw wallau syml

 
 
 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth.

• gwirio cynnwys a  
 chywiro unrhyw 
 wallau

 
 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas.

• gwirio ystyr, manwl  
 cywirdeb ac 
 addasrwydd yr  
 wybodaeth a 
 gyflwynwch

 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas.

• sicrhau bod yr 
 wybodaeth yr ydych 
 yn ei chyflwyno yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac yn addas i 
 bwrpas a 
 chynulleidfa

• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas a 
 chynulleidfa

• adolygu 
 effeithiolrwydd eich 
 gwaith.

• gwirio bod eich 
 gwaith i gyd yn 
 fanwl gywir, yn glir 
 ac yn addas i 
 bwrpas

 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth sy’n 
 addas i bwrpas a 
 chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau 
 cymeradwy a/neu 
 dempladau fel bo’n   
 briodol

• adolygu 
 effeithiolrwydd 
 datblygiad a 
 chyflwyniad eich 
 gwaith.

• gwirio bod eich 
 gwaith i gyd yn 
 fanwl gywir, clir ac 
 yn addas i bwrpas

 
 
 
• cyflwyno 
 gwybodaeth fel ei  
 bod yn addas i’ch 
 pwrpas ac i 
 anghenion eich 
 cynulleidfa

 
 
• gofyn am adborth  
 oddi wrth eraill ac  
 adolygu 
 effeithiolrwydd 
 datblygiad a 
 chyflwyniad eich 
 gwaith.
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TGCh Lefel Mynediad 1 

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan, eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh y bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
2. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 1 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
4. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
5. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
6. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi (er 
 enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid i’r  
 dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei gyflawni.  
 Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd   
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.
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Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), Cynorthwywyr  
 Digidol Personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol.
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ yn 
cael ei ddefnyddio yn ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y byddwch 
yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu gyd-destun 
bynnag bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi; eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni; eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth; eich bod wedi 
anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh; a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er y bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
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ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM1.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.1.1
Deall tasg syml 
a roddwyd i chi 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth 
mewn amrywiaeth o ddulliau, 
gan gynnwys tystiolaeth mewn 
llawysgrifen, tystiolaeth wedi’i 
chynhyrchu’n electronig, tystiolaeth 
lafar neu dystiolaeth weledol. Er 
enghraifft, gallai’r dystiolaeth fod 
ar ffurf nodiadau’r ymgeisydd, neu 
nodiadau’r aseswr ynghylch gwaith 
arsylwi neu sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff 
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Deall tasg syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau, e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun.

TGChM1.1.2
Defnyddio TGCh 
i’ch helpu i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• defnyddio caledwedd i’ch helpu i 
 ymgymryd â’r dasg 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo’i angen 
 arnoch

Gofyn am gymorth pan fo’i angen 
arnoch 
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd angen help arnoch, yn 
hytrach na meddwl bod yn rhaid i chi 
ddelio â phob problem ar eich pen eich 
hun. 

TGChM1.1  Defnyddio systemau TGCh
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

TGChM1.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu dangos i chi.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi cael 
eu dangos i chi. Gallai’r arferion 
hynny gynnwys archwilio ceblau, 
gofyn i’r seddi a’r goleuadau gael eu 
haddasu, a chymryd seibiant.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.2.1
Adnabod 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r   
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr   
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• adnabod ffynonellau o wybodaeth 
 sy’n briodol i’ch tasg

Adnabod ffynonellau priodol
Rhaid i chi fedru adnabod a fydd 
ffynhonnell o wybodaeth (e.e. DVD, 
neges destun, map, adnodd dod o 
hyd i’r ffordd) yn rhoi’r wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
tasg.

TGChM1.2.2
Cael gwybodaeth 
o ffynhonnell sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill bu’r   
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw

• cael gwybodaeth syml o ffynhonnell 
 briodol sy’n seiliedig ar TGCh

Cael gwybodaeth syml
Efallai bydd eich athro/athrawes/ 
tiwtor/hyfforddwr/wraig yn awgrymu 
ffynhonnell sy’n seiliedig ar TGCh, 
ond rhaid i chi gael yr wybodaeth 
berthnasol ohoni.

TGChM1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM1.2.3
Derbyn 
cyfathrebiadau syml 
sy’n seiliedig ar 
TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a 
ategwyd gan nodiadau a wnaed 
gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac a 
ddilyswyd gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â  
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 syml er mwyn dod o hyd iddi eto 
• derbyn cyfathrebiad syml sy’n 
 seiliedig ar TGCh.

Cadw gwybodaeth syml a dod o 
hyd iddi 
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i ddod o 
hyd iddi eto (e.e. trwy ei mewnbynnu 
yn y lle cywir ar ffurflen sydd ar-lein, 
neu drwy ddefnyddio enwau priodol 
ar gyfer ffeiliau).

Derbyn cyfathrebiad syml sy’n 
seiliedig ar TGCh
Rhaid i chi fedru derbyn gwybodaeth 
syml gan ddefnyddio TGCh, e.e. trwy 
negeseuon e-bost.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM1.3.1
Mewnbynnu 
gwybodaeth syml 
sy’n seiliedig ar 
TGCh i bwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau neu allbrintiau o un drafft 
cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid 
i’r fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth 
 syml 
• canfod a chywiro unrhyw wallau 
 syml

Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth syml yn gywir (e.e. eich 
enw ar ffurflen sydd ar-lein), a dileu 
neu ddiwygio gwybodaeth pan fydd 
angen.

TGChM1.3.2 
Cyflwyno 
gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth. Cyflwyno gwybodaeth 
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

TGChM1.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel Mynediad 2 

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth 

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel Mynediad 2 bydd  
 angen i chi fod yn gymwys hefyd yn y sgiliau sy’n ofynnol ar Lefel  
 Mynediad 1.
2. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 2 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
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7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi; eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni; eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth; eich bod wedi 
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anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh; a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM2.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad 
Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau  
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.1.1
Deall tasg syml 
a roddwyd i chi 
yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth 
mewn amrywiaeth o ddulliau, 
gan gynnwys tystiolaeth mewn 
llawysgrifen, tystiolaeth wedi’i 
chynhyrchu’n electronig, tystiolaeth 
lafar neu dystiolaeth weledol. Er 
enghraifft, gallai’r dystiolaeth fod 
ar ffurf nodiadau’r ymgeisydd, neu 
nodiadau’r aseswr ynghylch gwaith 
arsylwi neu sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y 
briff neu’r aseiniad a roddwyd i’r 
ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Deall tasg syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau (e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun).

TGChM2.1.2 
Defnyddio TGCh 
i’ch helpu i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut  
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• defnyddio caledwedd a 
 meddalwedd i’ch helpu i ymgymryd 
 â’r dasg 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo gwall yn  
 digwydd

Gofyn am gymorth pan fo gwall 
yn digwydd
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd gwall yn digwydd, a 
gwybod pryd i ofyn am gymorth.  

TGChM2.1  Defnyddio systemau TGCh
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

TGChM2.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd, neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr   
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod 
 yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â  
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• cadw gwybodaeth mynediad yn 
 ddiogel.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach 
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi 
cael eu hargymell i chi (e.e. gwirio 
caledwedd a cheblau, gofyn i’r seddi 
a’r goleuadau gael eu haddasu, osgoi 
peryglon, cymryd seibiant, lleihau 
straen corfforol).

Cadw gwybodaeth mynediad yn 
ddiogel
Rhaid i chi gadw cyfrineiriau a rhifau 
adnabod personol yn gyfrinachol.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.2.1
Adnabod 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh 
a’u defnyddio.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• adnabod a defnyddio ffynonellau 
 priodol o wybodaeth sy’n seiliedig 
 ar TGCh a ffurfiau eraill o 
 wybodaeth  

Adnabod ffynonellau priodol a’u 
defnyddio  
Rhaid i chi fedru penderfynu a 
yw ffynhonnell o wybodaeth (e.e. 
DVD, neges destun, map, adnodd 
dod o hyd i’r ffordd) yn briodol i’ch 
anghenion ai peidio.

TGChM2.2.2
Darganfod a chael 
gwybodaeth o 
ffynonellau sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw

• cael gwybodaeth o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig ar TGCh

Darganfod a chael gwybodaeth
Efallai bydd eich athro/athrawes/ 
tiwtor/hyfforddwr/wraig yn awgrymu 
rhai ffynonellau sy’n seiliedig ar 
TGCh, ond rhaid i chi ddarganfod 
gwybodaeth berthnasol yn y 
ffynonellau hynny.

TGChM2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM2.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a 
ategwyd gan nodiadau a wnaed 
gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac a 
ddilyswyd gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â 
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 er mwyn dod o hyd iddi eto yn 
 rhwydd

• anfon a derbyn cyfathrebiadau syml 
 sy’n seiliedig ar TGCh.

Cadw gwybodaeth a dod o hyd 
iddi eto yn rhwydd 
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i ddod 
o hyd iddi eto yn rhwydd, e.e. trwy 
ddefnyddio enwau priodol ar gyfer 
ffeiliau.  

Anfon a derbyn cyfathrebiadau 
syml sy’n seiliedig ar TGCh 
Rhaid i chi fedru defnyddio TGCh i 
anfon a derbyn gwybodaeth syml,  
e.e. trwy e-bost.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM2.3.1
Mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth 
sy’n seiliedig ar 
TGCh i bwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau a/neu allbrintiau o un 
drafft cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid 
i’r fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth 
• gwirio cynnwys a chywiro unrhyw 
 wallau 

Mewnbynnu a golygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth (e.e. rhoi cofnod mewn 
dyddiadur, llenwi ffurflen syml) a 
newid y wybodaeth os oes angen.

TGChM2.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas.

Cyflwyno gwybodaeth 
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

TGChM2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel Mynediad 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel Mynediad 3 bydd  
 angen i chi fod yn gymwys hefyd yn y sgiliau sy’n ofynnol ar Lefel  
 Mynediad 2. 
2. Ar y lefel hon, byddwch yn gyfarwydd â’r deunydd pwnc a’r  
 tasgau; byddan nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich  
 tiwtor neu’ch hyfforddwr/wraig a fydd yn rhoi arweiniad a   
 chyfarwyddyd i chi hefyd. Mae’r sgiliau TGCh bydd eu hangen  
 arnoch yn glir ac yn syml.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel   
 Mynediad 3 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan  
 orfodol o’r safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.
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Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, a’r angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â gwallau neu ddiffygion o ran offer,  
 ond rhaid i chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn  
 bwysig a rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar lefel Mynediad, y corff dyfarnu fydd yn penderfynu sut y byddwch 
yn cael eich asesu ar gyfer y cymhwyster. Mae’r term ‘tystiolaeth’ 
yn cael ei ddefnyddio yn y ddogfen hon wrth gyfeirio at waith y 
byddwch yn ei wneud ar gyfer eich asesiad terfynol, pa ddull neu  
gyd-destun bynnag y bydd eich corff dyfarnu yn gofyn amdano.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol – ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r dystiolaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas, a’r canlyniad a 
ddisgwylid; gallai fod ar ffurf briff ar gyfer tasg neu aseiniad. Efallai 
y byddwch chi’n gallu ymdrin â thair cydran y safon mewn un dasg, 
ond nid yw hynny’n ofyniad.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos eich bod wedi deall y dasg a roddwyd 
i chi, eich bod wedi defnyddio TGCh i’w chyflawni, eich bod wedi 
cael, mewnbynnu, golygu a chadw gwybodaeth, eich bod wedi 
anfon a derbyn cyfathrebiadau’n seiliedig ar TGCh, a’ch bod chi wedi 
cyflwyno eich gwaith. Rhaid i’r gwaith y byddwch chi’n ei gyflwyno 
gynnwys o leiaf un drafft cyflawn â nodiadau ynghylch y newidiadau 
a wnaethoch wrth i chi weithio ar y dasg. Ni fydd eich allbrintiau 
a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar eu pen eu 
hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn yr hyn y byddwch chi’n 
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ei gyflwyno. Gallai’r dystiolaeth gynnwys datganiad wedi’i lofnodi gan 
y sawl a fu’n dyst i’ch gwaith. Os defnyddir datganiad o’r fath gan 
dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau, 
neu dystiolaeth bod yr aseswr wedi trafod eich gwaith â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGChM3.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’ch gwaith yn hytrach 
nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad
Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i 
chi yn gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff  
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• wneud yn siŵr eich bod yn deall y 
 dasg a roddwyd i chi

Cadarnhau dealltwriaeth o dasg 
syml a roddwyd i chi
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
ei deall cyn i chi ddechrau (e.e. trwy 
ofyn cwestiynau a/neu ddisgrifio’r 
dasg yn eich geiriau eich hun).

TGChM3.1.2
Defnyddio TGCh i’ch 
helpu i ymgymryd 
â’r dasg. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi defnyddio 
TGCh i ymgymryd â’r dasg.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 ddechrau a chau system TGCh 
• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a chau meddalwedd 
 priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac 
 allbynnu 
• adnabod a defnyddio nodweddion 
 rhyngwyneb 
• gofyn am gymhwyso cysodiadau 
 personol yn ôl eich anghenion 
• gweithio â ffeiliau er mwyn galluogi 
 storio ac adalw gwybodaeth

Defnyddio gweithdrefnau cywir
Rhaid i chi fynd trwy’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, yn hytrach na gwneud 
dim byd mwy na throi’r peiriant 
ymlaen a’i ddiffodd.

Gofyn am gymhwyso cysodiadau 
personol 
Rhaid i chi wybod bod modd 
cymhwyso rhai cysodiadau ar offer 
sy’n seiliedig ar TGCh (e.e. disgleirdeb, 
sŵn) a rhaid i chi fedru gofyn iddyn 
nhw gael eu cymhwyso. 

TGChM3.1  Defnyddio systemau TGCh
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 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• dangos eich bod chi’n deall 
 pwysigrwydd gwneud copi wrth 
 gefn o’ch gwaith 
• mewnosod a symud cyfryngau   
 storio cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• gofyn am gymorth pan fo gwall yn 
 digwydd

Mewnosod a symud cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir 
Rhaid i chi wybod sut mae mewnosod 
a symud cyfryngau storio cludadwy fel 
y gellir osgoi eu difrodi neu golli data.

Gofyn am gymorth pan fo gwall 
yn digwydd
Rhaid i chi fedru adnabod yr adegau 
pan fydd gwall yn digwydd, a gwybod 
pryd i ofyn am gymorth. 

TGChM3.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach 
a diogel bob amser.

Gellir cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd neu gellir ei darparu ar 
ffurf datganiadau tyst neu gofnodion 
arsylwi gan yr aseswr neu berson 
priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
dilysu gan yr aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â    
 chofnodion o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• cadw gwybodaeth yn ddiogel 
• dangos eich bod chi’n ymwybodol 
 o’r prif fygythion i ddiogelwch y 
 rhyngrwyd a’r rhwydwaith 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dilyn arferion gweithio saff ac iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi 
cael eu hargymell i chi (e.e. gwirio 
caledwedd a cheblau, gofyn i’r seddi 
a’r goleuadau gael eu haddasu, osgoi 
peryglon, cymryd seibiant, lleihau 
straen corfforol).

Cadw gwybodaeth yn ddiogel
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau 
a rhifau adnabod personol os caiff 
hynny ei argymell, a rhaid i chi wybod 
pam mae’n bwysig gwneud copïau 
wrth gefn o’ch gwaith. Rhaid i chi 
fod yn ymwybodol o’r risgiau mae 
firysau a bygythiadau eraill yn eu peri i 
ddiogelwch gwybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff
Rhaid i chi ofalu eich bod yn 
gwarchod eich manylion personol, yn  
enwedig yng nghyd-destun 
gwefannau rhyngweithio cymdeithasol 
ac ystafelloedd sgwrsio, ac osgoi 
rhoi manylion cyfrifon banc ac ati 
ar wefannau nad ydyn nhw wedi’u 
diogelu.

TGChM3.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.2.1
Canfod ffynonellau 
priodol o wybodaeth 
sy’n seiliedig ar 
TGCh a’u defnyddio.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion o 
 atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr  
 ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• ganfod a defnyddio ffynonellau 
 priodol o wybodaeth sy’n seiliedig ar 
 TGCh a ffurfiau eraill o wybodaeth  

Canfod ffynonellau priodol a’u 
defnyddio
Rhaid i chi fedru canfod ffynonellau 
posibl o wybodaeth sy’n berthnasol i’ch 
tasg, a’u defnyddio’n effeithiol.

TGChM3.2.2
Chwilio am 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
yn berthnasol i bob 
tasg a’i chael.

Gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd  
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan 
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r 
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr

• chwilio am wybodaeth o ffynonellau 
 priodol sy’n seiliedig ar TGCh a 
 ffynonellau eraill, a’i chael 
• chwilio’r rhyngrwyd am wybodaeth 
• gwirio dibynadwyedd y gwefannau 
 yr ydych yn eu darganfod 
• dewis a defnyddio gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg

Chwilio’r rhyngrwyd am 
wybodaeth
Rhaid i chi fedru canfod y wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
pwrpas, a rhaid i chi fedru cynnal 
chwiliadau syml ar y rhyngrwyd.

Gwirio dibynadwyedd gwefannau
Rhaid i chi wybod bod rhai 
gwefannau’n cynnig gwybodaeth fwy 
dibynadwy na gwefannau eraill. Rhaid 
i chi wybod pryd i wirio dibynadwyedd 
gwefan â pherson priodol.

TGChM3.2 Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o atebion yr ymgeisydd 
• sgrinluniau â nodiadau gan yr 
 ymgeisydd 
• allbrintiau.

TGChM3.2.3 
Mewnbynnu, cadw, 
anfon a derbyn 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
allbrintiau a/neu sgrinluniau a ategwyd 
gan nodiadau a wnaed gan yr 
ymgeisydd a/neu dyst ac a ddilyswyd 
gan aseswr.

Gellir ychwanegu’r canlynol at y 
dystiolaeth: 

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn  
 gywir, gan oruchwyliwr neu bobl  
 eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio  
 gyda nhw 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o atebion yr ymgeisydd 
• clip sain/clip gweledol.

• mewnbynnu a chadw gwybodaeth 
 berthnasol i’ch tasg er mwyn i chi 
 allu ei hadalw yn hawdd 
• anfon a derbyn cyfathrebiadau sy’n 
 seiliedig ar TGCh 
• agor, darllen ac ymateb yn briodol i 
 e-bost 
• creu ac anfon e-bost.

Cadw gwybodaeth a’i hadalw yn 
hawdd
Rhaid i chi gadw gwybodaeth mewn 
ffyrdd a fydd yn eich helpu i’w 
hadalw i’r sgrin fel y gallwch weithio 
gyda hi eto, e.e. trwy ddefnyddio 
enwau priodol ar gyfer ffeiliau.

Anfon a derbyn cyfathrebiadau 
sy’n seiliedig ar TGCh
Rhaid i chi fedru defnyddio TGCh i 
anfon a derbyn gwybodaeth,  
e.e. trwy e-bost.

Agor, darllen ac ymateb yn briodol 
i e-bost 
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon a’u hateb 
yn briodol (h.y. gan ddefnyddio tôn 
ac iaith sy’n addas i’r darllenwr a’r 
amgylchiadau).

TGChM3.2 Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGChM3.3.1
Mewnbynnu 
a datblygu 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a) testun 
b) delweddau 
c) rhifau.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys 
sgrinluniau a/neu allbrintiau o un drafft 
cyflawn o leiaf, â nodiadau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd yn gallu mewnbynnu a 
golygu gwybodaeth yn gywir. Rhaid i’r 
fersiynau terfynol fod yn gywir.

• fewnbynnu a golygu gwybodaeth i  
 gyflawni’r canlyniad sydd ei angen 
 arnoch 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a 
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun, 
 delweddau a rhifau 
• gwirio ystyr, manwl cywirdeb ac  
 addasrwydd yr wybodaeth a 
 gyflwynwch

Mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu 
gwybodaeth a’i newid os oes angen.

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu  
a/neu fewnforio gwybodaeth ar ffurf 
sy’n addas i’r meddalwedd. Rhaid i 
chi wybod sut mae casglu gwahanol 
fathau o wybodaeth ynghyd testun, 
delweddau, rhifau (e.e. mewnosod, 
dileu, dewis, copïo, sganio, torri, gludo, 
llusgo a gollwng, canfod a newid, 
dadwneud ac ail-wneud) a threfnu’r 
wybodaeth mewn modd sy’n addas 
i’ch pwrpas.

TGChM3.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth mewn 
ffyrdd sy’n addas 
i bwrpas gan 
ddefnyddio TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas. 

Cyflwyno gwybodaeth
Rhaid i’r wybodaeth rydych yn ei 
chyflwyno fod yn seiliedig ar TGCh, 
ond gallwch chi ei chyflwyno gydag 
esboniad ar lafar.

Ffyrdd sy’n addas i bwrpas
Rhaid i chi ddefnyddio testun a/neu 
ddelweddau a/neu rifau mewn ffyrdd a 
fydd yn helpu eich cynulleidfa i ddeall y 
wybodaeth rydych yn ei chyflwyno.

TGChM3.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh Lefel 1

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag addysg, 
hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Nodiadau 
1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 1 bydd angen i chi fod  
 yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y lefelau  
 is.
2. Ar y lefel hon, bydd y deunydd pwnc a’r deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yn aml yng nghyd-destun eich   
 gwaith neu’ch astudiaethau. Bydd y tasgau’n syml a byddan  
 nhw’n cael eu rhoi gan eich athro/athrawes, eich tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig.
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel y maen  
 nhw’n cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar   
 ymhelaethu. Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull  
 sy’n cael ei ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er  
 mwyn cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y  
 sgiliau sy’n cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 1  
 a chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau.
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst.
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid  
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.
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Pwyntiau cyffredinol

• Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys 
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth  
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion 
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a   
 systemau. 
• Rhaid i chi wybod sut i ddefnyddio adnoddau cymorth fel sgriniau  
 cymorth a dewiniaid, i ddysgu technegau newydd ac i oresgyn  
 trafferthion. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i 
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi wybod ble i fynd i gael help.

Tystiolaeth

Ar Lefel 1, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun tasgau 
pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau perthnasol; ni 
fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich sgiliau’n unigol neu mewn 
ymarferion annibynnol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. 
Rhaid i’r briff ar gyfer y dasg neu’r aseiniad, neu ffurf arall ar 
dystiolaeth, ddangos beth roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich 
pwrpas, a’r canlyniad a ddisgwylid. Er bod ymdrin â thair cydran y 
safon mewn un dasg neu weithgaredd yn aml yn fwy ystyrlon, nid yw 
hynny’n ofyniad.
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Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i gadarnhau eich bod wedi deall eich tasg; dewis, mewnbynnu a 
datblygu gwybodaeth; a chyflwyno eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth 
ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn eich 
portffolio. 

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft tiwtor, athro/athrawes, hyfforddwr/wraig). 
Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth 
ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu 
dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGCh1.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch 
proses a chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.    
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.1.1
Cadarnhau eich 
dealltwriaeth o 
dasg a roddwyd i 
chi sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff 
neu’r aseiniad a roddwyd i’r ymgeisydd.

• gadarnhau eich bod yn deall y dasg  
 a roddwyd i chi

Cadarnhau eich dealltwriaeth 
Byddwch yn cael tasg i’w chyflawni, 
ond rhaid i chi ddangos eich bod yn ei 
deall cyn i chi ddechrau.

TGCh1.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol i 
ymgymryd â’r dasg.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut mae’r 
ymgeisydd wedi cyflawni’r dasg yn 
annibynnol gan ofyn am help neu 
gyngor pan fo hynny’n briodol.

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 lenwyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu

• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 ddechrau a chau systemau TGCh 
• dewis cymwysiadau meddalwedd er 
 mwyn cyflawni eich pwrpas 
• defnyddio gweithdrefnau cywir i 
 agor, defnyddio a chau meddalwedd 
 priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac  
 allbynnu a gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol yn  
 ôl eich anghenion, heb effeithio ar  
 waith pobl eraill a’u hailosod ar ôl eu  
 defnyddio

Defnyddio gweithdrefnau cywir
Rhaid i chi fynd trwy’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, yn hytrach na gwneud 
dim byd mwy na throi’r peiriant 
ymlaen a’i ddiffodd. 

Cymhwyso cysodiadau personol
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, 
sut mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan 
fyddwch chi wedi gorffen eich gwaith.

TGCh1.1  Defnyddio systemau TGCh
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 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• gweithio â ffeiliau a ffolderi er mwyn  
 galluogi storio ac adalw gwybodaeth  
 yn effeithiol 
• dangos eich bod chi’n deall   
 pwysigrwydd gwneud copi wrth  
 gefn o’ch gwaith a gwybod sut i  
 wneud hyn 
• trafod a defnyddio cyfryngau storio  
 cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a gwybod pryd i  
 ofyn am gymorth i’w datrys

Gweithio â ffeiliau a ffolderi yn 
effeithiol
Rhaid i chi ddeall strwythur ffeiliau, 
ffolderi a chyfeiriadur a rhaid i chi 
fedru creu, enwi a chadw ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach, e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant. 
Rhaid i chi fedru agor ffeiliau, eu 
cadw, eu cadw dan enw arall, eu 
hargraffu, eu cau a’u dileu.

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud 
 cyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.

TGCh1.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 

• dilyn arferion gweithio saff ac iach 
 sy’n cael eu hargymell i chi 
• dilyn gweithdrefnau a argymhellir i 
 sicrhau diogelwch data  
• dangos eich bod chi’n ymwybodol 
 o’r bygythion i ddiogelwch y 
 rhyngrwyd a’r rhwydwaith a’u 
 hadnabod petai hynny’n digwydd 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dilyn arferion gweithio saff ac 
iach
Rhaid i chi fedru dilyn arferion 
gweithio saff ac iach sydd wedi cael 
eu hargymell i chi (e.e. archwilio 
caledwedd a cheblau, addasu’r seddi 
a’r goleuadau, osgoi peryglon, cymryd 
seibiant, lleihau straen corfforol).
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
 neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn  
 gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion 
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

 

Dilyn gweithdrefnau a argymhellir 
i sicrhau diogelwch data
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol os caiff 
hynny ei argymell, a rhaid i chi 
wneud copïau wrth gefn (neu wirio 
bod copïau wrth gefn wedi cael eu 
gwneud yn awtomatig). Rhaid i chi 
fedru gwirio bod system atal firysau 
wedi’i diweddaru.

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff
Rhaid i chi ofalu eich bod yn  
gwarchod eich manylion personol, 
yn enwedig yng nghyd-destun 
gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.

TGCh1.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.2.1
Darganfod, dewis 
a defnyddio 
ffynonellau priodol 
o wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut 
llwyddodd yr ymgeisydd i ddarganfod, 
dewis a defnyddio ffynonellau, gan 
gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• ganfod, darganfod, dewis a 
 defnyddio ffynonellau priodol o 
 wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh a 
 ffurfiau eraill o wybodaeth 
 

TGCh1.2.2
Chwilio am 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
yn berthnasol i bob 
tasg, ei dewis a’i 
chael.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a lenwyd gan yr 
ymgeisydd ac sy’n cynnwys cofnodion 
y cadarnhawyd eu bod yn gywir ac 
yn ddilys, gan oruchwyliwr neu bobl 
eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio 
gyda nhw. Rhaid nodi’r ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion 
• sgrinluniau â nodiadau.

• chwilio am wahanol fathau o   
 wybodaeth o ffynonellau priodol 
 sy’n seiliedig ar TGCh a ffynonellau 
 eraill, a’u cael 
• gwe-lywio a chwilio’r rhyngrwyd am  
 wybodaeth  
• gwneud penderfyniadau call am   
 ddibynadwyedd y gwefannau yr   
 ydych yn eu darganfod 
• dewis a defnyddio gwybodaeth   
 berthnasol i’ch tasg 
• cadarnhau statws hawlfraint yr   
 wybodaeth yr ydych yn ei darganfod

Gwe-lywio a chwilio’r rhyngrwyd 
am wybodaeth
Rhaid i chi fedru canfod y wybodaeth 
sydd ei hangen arnoch ar gyfer eich 
pwrpas (e.e. er mwyn ymateb i 
ymholiad neu gyflawni tasg) a 
chanfod ble y gallech chi gael y 
wybodaeth honno (e.e. defnyddio 
peiriant chwilio’n effeithiol, 
mewnbynnu cyfeiriadau gwefannau, 
pori, dilyn dolenni cyswllt, defnyddio’r 
botymau ‘ymlaen’ ac ‘yn ôl’, cadw a 
defnyddio nodau tudalen).

Gwneud penderfyniadau call
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r 
gwefannau rydych yn eu darganfod 
yn cynnig gwybodaeth gywir a 
dibynadwy. 

TGCh1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Er enghraifft, mae gwefannau sydd 
â’r ôl-ddodiad ‘.gov.uk’ yn cynnig 
gwybodaeth ystadegol swyddogol, 
ond efallai na fydd y ffeithiau a’r 
ffigurau sydd ar nifer o wefannau 
eraill yn cael eu gwirio’n annibynnol.

Dewis a defnyddio gwybodaeth 
berthnasol i’ch tasg
Er enghraifft, rhaid i chi fedru copïo a 
gludo, cadw, cipio lluniau, lawrlwytho 
ffeiliau, a chwarae ffeiliau cyfryngol a 
gaiff eu ffrydio.

Cadarnhau statws hawlfraint
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, 
boed yn wybodaeth sydd wedi’i 
hargraffu neu’n wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh. Rhaid i chi nodi 
ffynhonnell pob darn o wybodaeth 
a gwybod pryd i wirio a allwch chi ei 
hatgynhyrchu heb ganiatâd ai peidio, 
e.e. trwy ofyn am gyngor gan berson 
priodol.

TGCh1.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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TGCh1.2.3
Mewnbynnu, cadw, 
anfon, derbyn a  
chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn 
 fformatau priodol 
• cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a  
 ffolderi wedi eu henwi’n briodol ar 
 ddisgiau caled ac ar gyfryngau storio  
 cludadwy fel ei bod yn gallu cael ei  
 hadalw yn hawdd 
• defnyddio TGCh i anfon, derbyn a  
 chyfnewid gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol  
 i e-bost, gan gynnwys atodiadau a  
 defnyddio llyfr cyfeiriadau e-bost.

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau a’ch 
ffolderi roi syniad o’u cynnwys, eu 
perchennog, eu dyddiad a’u dilyniant.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost 
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb 
yn briodol, eu dileu, eu creu, eu 
hanfon, eu copïo, agor ac ychwanegu 
atodiadau, defnyddio llyfr cyfeiriadau, 
addasu eich arddull i’ch cynulleidfa a 
defnyddio iaith briodol.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh1.3.1 
Mewnbynnu, 
datblygu, fformadu 
a chasglu ynghyd 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas ar 
ffurf:

a)   testun 
b)   tablau 
c)   delweddau 
ch) rhifau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu a datblygu gwybodaeth 
i ateb ei bwrpas. Rhaid i’r dystiolaeth 
hon fod ar ffurf o leiaf un drafft 
cyflawn â nodiadau gan yr ymgeisydd 
neu nodiadau gan yr aseswr ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau.

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint yn  
 eich defnydd o wybodaeth 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a   
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun,  
 tablau, delweddau a rhifau 
• fformadu gwybodaeth mewn ffordd  
 gyson 
• mewnbynnu, datblygu, fformadu a  
 threfnu gwybodaeth rifiadol sy’n  
 addas i bwrpas 
• defnyddio ffurfiau a thechnegau  
 priodol i gyflwyno gwybodaeth sy’n  
 addas i’ch pwrpas a’ch cynulleidfa 
• sicrhau bod yr wybodaeth yr ydych  
 yn ei chyflwyno yn fanwl gywir, yn 
 glir ac yn addas i bwrpas a   
 chynulleidfa

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth ar ffurf sy’n 
addas i’r meddalwedd, a’i fformadu’n 
gyson. Rhaid i chi wybod sut mae 
casglu gwahanol fathau o wybodaeth 
ynghyd megis testun, delweddau a 
rhifau (e.e. mewnosod, dileu, dewis, 
copïo, sganio, torri, gludo, llusgo a 
gollwng, canfod a newid, dadwneud 
ac ail-wneud) er mwyn sicrhau 
bod gwaith prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth mor syml ag sy’n bosibl. 

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich 
bod chi wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd a ffurfiau ar gyfer cyflwyno 
eich gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu 
esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

TGCh1.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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TGCh1.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
gan ddefnyddio 
ffurfiau cyson sy’n 
addas i bwrpas a 
chynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 
ac adolygu eich 
gwaith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu effeithiolrwydd ei waith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys copi 
caled a/neu sgrinluniau o’r gwaith a 
gyflwynir.

Gallai’r dystiolaeth o waith adolygu fod 
ar ffurf nodiadau a ysgrifennwyd gan 
yr ymgeisydd, neu nodiadau ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau a 
ofynnwyd gan aseswr.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa  
• adolygu effeithiolrwydd eich gwaith.

Defnyddio ffurfiau a thechnegau 
priodol
Rhaid i chi wybod sut mae dewis 
o blith ffurfiau a roddir i chi (e.e. 
llythyr busnes, anfoneb, bwydlen ac 
ati) a rhaid i chi wybod sut mae eu 
defnyddio.

Rhaid i chi wybod sut mae fformadu 
a gosod testun gan ddefnyddio 
manylion a roddir i chi ynghylch 
unioni, bylchiadau ac arddulliau, 
e.e. manylion ynghylch ymylon, 
bylchiadau llinellau, papur (ar ffurf 
portread neu dirlun), pwyntiau bwled, 
toriadau tudalen, rhifo, alinio a rhifo 
tudalennau.

Wrth ddefnyddio delweddau, rhaid 
i chi fedru tocio, ailfeintio, amlapio 
testun, fframio ac ati.

Wrth ddefnyddio siartiau a graffiau, 
rhaid i chi eu labelu nhw’n gywir.

Adolygu effeithiolrwydd
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch proses 
gyfan eich gwaith, o gadarnhau 
eich bod yn deall y dasg i gyflwyno’r 
gwaith gorffenedig, a rhaid i chi 
werthuso’r broses honno.



260 Sgiliau Hanfodol Cymru

TGCh Lefel 2

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu: 

•  defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a llai cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Rhaid i chi wneud o leiaf ddau weithgaredd sydd, at ei gilydd 
yn:
•  cynnwys o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh  
 ac o leiaf un ffynhonnell nad yw’n seiliedig ar TGCh
• defnyddio ffynonellau gwybodaeth gwahanol ar gyfer pob   
 gweithgaredd
• defnyddio o leiaf un enghraifft o destun, un enghraifft o   
 ddelwedd ac un enghraifft o rif
• cyflwyno tystiolaeth o ddefnyddio e-bost yn bwrpasol.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 2 bydd angen i chi fod 
 yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y lefelau  
 is. 
2. Ar y lefel hon, bydd eich deunydd pwnc a’ch deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yn aml yng nghyd-destun eich 
 gwaith neu’ch astudiaethau, a bydd y tasgau a’r    
 gweithgareddau’n syml. Efallai y bydd athro/athrawes, tiwtor neu  
 hyfforddwr/wraig yn rhoi eich tasgau neu’ch gweithgareddau i chi,  
 ond rhaid i chi ddangos peth annibyniaeth wrth benderfynu sut y  
 byddwch chi’n eu cyflawni, gan gynnwys gwybod pryd i 
 ofyn am gyngor a chymorth. I ddechrau, rhaid i chi ddefnyddio  
 adnoddau ‘help’ megis sgriniau ‘help’ a dewiniaid i fireinio eich  
 technegau a goresgyn unrhyw anawsterau wrth i chi weithio. 
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei 
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn.
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4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 2 a  
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau. 
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad. 
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi. Rhaid 
 i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei   
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati. 
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth  
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion 
 diogelwch yr offer rydych yn eu defnyddio a rhaid i chi   
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n  
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a   
 systemau. 
• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i 
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi wybod pryd a ble i fynd i gael help.
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Tystiolaeth

Ar Lefel 2, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddefnyddio TGCh ar gyfer o leiaf dau wahanol 
weithgaredd pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau 
perthnasol. Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun 
y gweithgareddau hyn; ni fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich 
sgiliau’n unigol neu mewn ymarferion annibynnol yn medru cael 
ei defnyddio’n dystiolaeth. Ar gyfer pob cydran, rhaid i’r ddau 
weithgaredd fod yn sylweddol wahanol i’w gilydd. Rhaid i’r briffiau 
ar gyfer yr aseiniadau, neu ffurf arall ar dystiolaeth, ddangos beth 
roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas wrth ei wneud, a’r 
canlyniad a ddisgwylid. Er bod ymdrin â thair cydran y safon mewn un 
gweithgaredd yn aml yn fwy ystyrlon, nid yw hynny’n ofyniad.   

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i ganfod a disgrifio gweithgaredd; dewis, mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth; a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth 
ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid i chi eu cynnwys yn eich 
portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/wraig). 
Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth 
ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu 
dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai 
tystiolaeth ar gyfer TGCh2.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch 
a systemau diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch 
proses a chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.
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Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh2.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn 
mynd ati i wneud 
gweithgaredd 
sy’n gofyn am 
ddefnyddio TGCh.

Ar gyfer pob gweithgaredd, rhaid i’r 
dystiolaeth ddangos bod yr ymgeisydd 
wedi chwarae rôl weithredol o 
safbwynt disgrifio sut bydd yn mynd 
ati i wneud y gweithgaredd, hyd yn 
oed os yw’n cael cymorth gan berson 
priodol.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth mewn 
amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys 
tystiolaeth mewn llawysgrifen, 
tystiolaeth wedi’i chynhyrchu’n 
electronig, tystiolaeth lafar neu 
dystiolaeth weledol. Er enghraifft, 
gallai’r dystiolaeth fod ar ffurf 
nodiadau’r ymgeisydd, neu nodiadau’r 
aseswr ynghylch gwaith arsylwi neu 
sesiwn holi ac ateb.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff ar 
gyfer y gweithgaredd neu ddisgrifiad 
o’r gweithgaredd.

• weithio gyda pherson priodol i’ch  
 helpu i adnabod a disgrifio eich 
 gweithgaredd a’i dasgau a/neu ei 
 is-dasgau

Disgrifio sut y byddwch yn mynd 
ati/sut y byddwch yn gweithio 
gyda pherson priodol 
Efallai y bydd athro/athrawes, tiwtor 
neu hyfforddwr/wraig yn rhoi eich 
tasg neu’ch gweithgaredd i chi, ond 
rhaid i chi ddangos peth annibyniaeth 
wrth ddisgrifio sut y byddwch yn 
mynd at y dasg neu’r gweithgaredd 
a sut y byddwch yn ei chyflawni/
ei gyflawni. Rhaid i chi wybod pryd 
i ofyn am gyngor a phryd i gymryd 
cyngor gan berson priodol er mwyn 
datblygu’r manylion ac adnabod y 
tasgau a’r is-dasgau.  

Y briff ar gyfer y gweithgaredd 
neu ddisgrifiad ohono
Efallai bydd eich athro/athrawes/tiwtor/ 
hyfforddwr/wraig yn rhoi briff i chi ar 
gyfer y gweithgaredd. Er hynny, os 
byddwch chi’n dewis cyflawni eich 
gweithgaredd eich hun sydd wedi’i 
gymeradwyo gan eich tiwtor, rhaid i 
chi ddarparu disgrifiad byr ohono gan 
gynnwys disgrifiad o’i gyd-destun a’i 
bwrpas.

TGCh2.1 Defnyddio systemau TGCh
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TGCh2.1.2
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd yn 
effeithiol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut 
mae’r ymgeisydd wedi cyflawni’r 
gweithgaredd yn annibynnol ac yn 
effeithiol, gan ofyn am help neu 
gyngor pan fo hynny’n briodol. 

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

• log neu ddogfen gofnodi debyg a  
 gwblhawyd gan yr ymgeisydd ac sy’n 
 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd  
 eu bod yn gywir ac yn ddilys, gan  
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion  
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a  
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• disgrifio a defnyddio gweithdrefnau 
 cywir i ddechrau a chau systemau 
 TGCh 
• dewis cymwysiadau meddalwedd a  
 chyfleusterau’r system i gyflawni eich 
 pwrpas 
• disgrifio a defnyddio gweithdrefnau  
 cywir i agor, defnyddio a chau   
 meddalwedd priodol 
• defnyddio dulliau mewnbynnu ac 
 allbynnu a gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol heb  
 effeithio ar waith pobl eraill a’u   
 hailosod ar ôl eu defnyddio 
• rheoli strwythurau ffeiliau a ffolderi  
 er mwyn i chi allu storio ac adalw  
 gwybodaeth yn effeithlon 
• gwneud copi wrth gefn o’ch gwaith  
 neu wirio bod hyn wedi cael ei   
 wneud yn awtomatig 
• trafod a defnyddio cyfryngau storio  
 cludadwy yn saff a chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo  
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a chanfod y   
 rhesymau posib fel y gallwch eu   
 disgrifio i berson arall 

Disgrifio a defnyddio 
gweithdrefnau cywir  
Rhaid i chi fedru disgrifio’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a 
meddalwedd, a rhaid i chi fedru eu 
dilyn yn gywir. 

Cymhwyso cysodiadau personol 
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, sut  
mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan  
fyddwch chi wedi gorffen eich 
gwaith.

Rheoli strwythurau ffeiliau a 
ffolderi 
Rhaid i chi greu ac enwi ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach (e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant). 
Rhaid i chi wybod sut mae agor 
ffeiliau, eu cadw, eu cadw dan enw 
arall, eu hargraffu, eu cau, eu dileu, 
eu gweld, eu hailenwi, eu symud a’u 
copïo mewn ffolderi priodol. 



266
Sgiliau H

anfodol C
ym

ru

Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud 
 cyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.

TGCh2.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a lenwyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys  
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 
 gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
 neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn  
 gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• dangos eich bod yn deall ac yn dilyn 
 arferion gweithio saff ac iach gan 
 gynnwys lleihau peryglon i iechyd 
• disgrifio’r angen am weithdrefnau a  
 argymhellir i sicrhau diogelwch data  
 a systemau TGCh a’u dilyn 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Dangos eich bod yn deall ac yn 
dilyn arferion gweithio saff ac 
iach 
Rhaid i chi archwilio caledwedd a 
cheblau a’u had-drefnu’n ddiogel os 
oes angen. Rhaid i chi addasu’r seddi 
a’r goleuadau (neu ofyn iddyn nhw 
gael eu haddasu gan berson priodol), 
osgoi peryglon, cymryd seibiant a 
lleihau straen corfforol, a rhaid i chi  
fedru esbonio pam mae angen 
cymryd y camau hyn.

Disgrifio’r angen am weithdrefnau 
a argymhellir i sicrhau diogelwch 
data a systemau TGCh a’u dilyn
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol lle bo angen, 
a rhaid i chi wneud copïau wrth gefn 
(neu wirio bod copïau wrth gefn wedi 
cael eu gwneud yn awtomatig). 

TGCh2.1 Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Rhaid i chi wybod sut mae gwirio bod 
system atal firysau wedi’i diweddaru. 
Rhaid i chi fedru disgrifio pam mae 
angen cymryd y camau hyn.

Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff 
Rhaid i chi ofalu eich bod yn 
gwarchod eich manylion personol, yn 
enwedig yng nghyd-destun  
gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Ar gyfer 
pob un o’ch 
gweithgareddau:

TGCh2.2.1
Darganfod, dewis 
a defnyddio 
ffynonellau 
gwahanol o 
wybodaeth briodol 
sy’n seiliedig ar 
TGCh a nad yw’n 
seiliedig ar TGCh.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut  
llwyddodd yr ymgeisydd i ddarganfod, 
dewis a defnyddio ffynonellau, a rhaid 
iddi gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• ganfod, darganfod, dewis a   
 defnyddio ffynonellau sy’n seiliedig  
 ar TGCh a ffynonellau eraill o 
 wybodaeth sy’n briodol i’ch tasgau

TGCh2.2.2
Chwilio am 
wybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
nad yw’n seiliedig ar 
TGCh, ei dewis a’i 
chael.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a lenwyd gan yr 
ymgeisydd ac sy’n cynnwys cofnodion 
y cadarnhawyd eu bod yn gywir ac yn 
ddilys, e.e. gan oruchwyliwr neu bobl 
eraill y bu’r ymgeisydd yn gweithio 
gyda nhw. Rhaid nodi’r ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• datganiadau tyst neu gofnodion   
 arsylwi gan yr aseswr neu berson  
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu  
 dilysu gan yr aseswr

• chwilio am wybodaeth sy’n seiliedig 
 ar TGCh gan ddefnyddio technegau 
 chwilio cymhleth, a’i chael 
• llunio ymholiadau i leoli gwybodaeth  
 berthnasol 
• cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r   
 rhyngrwyd am wybodaeth 
• cymharu’r gwefannau yr ydych yn eu 
 darganfod a gwneud    
 penderfyniadau call am eu manwl  
 gywirdeb a’u dibynadwyedd 
• dehongli gwybodaeth a gwerthuso a  
 yw’n addas i’ch pwrpas 
• dewis a defnyddio gwybodaeth sydd  
 ei hangen arnoch i fod yn addas i’ch  
 pwrpas

Cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r 
rhyngrwyd am wybodaeth
Rhaid i chi fedru meddwl ymlaen llaw 
am y canlynol:

• y wybodaeth sydd ei hangen   
 arnoch ar gyfer pwrpas penodol  
 (e.e. er mwyn ymateb i ymholiad,  
 cyflawni tasg neu gael syniadau ar  
 gyfer cynllun) 
• canfod ble a sut y gallech chi gael y  
 wybodaeth honno, e.e. cysylltu â’r  
 rhyngrwyd, defnyddio peiriant 
 chwilio’n effeithlon ac yn effeithiol  
 (h.y. gan ddefnyddio nodchwilwyr,  
 defnyddio mwy nag un maen prawf,  
 defnyddio dyfynodau, chwilio o

TGCh2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion
 o arsylwadau neu atebion
• sgrinluniau â nodiadau.

• cadarnhau statws hawlfraint yr   
 wybodaeth yr ydych yn ei darganfod  
 a nodi’ch ffynonellau

 fewn canlyniadau, defnyddio   
 gweithredwyr perthynol, defnyddio  
 gweithredwyr rhesymegol) 
• mewnbynnu cyfeiriadau 
 gwefannau’n gywir 
• pori, dilyn dolenni cyswllt, 
 defnyddio’r botymau ‘ymlaen’ ac 
 ‘yn ôl’, cadw a defnyddio nodau 
 tudalen. 

Gwneud penderfyniadau call
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r  
gwefannau rydych yn eu darganfod yn 
cynnig gwybodaeth gywir a dibynadwy. 
Er enghraifft, mae gwefannau sydd 
â’r ôl-ddodiad ‘.gov.uk’ yn cynnig 
gwybodaeth ystadegol swyddogol, 
ond efallai na fydd y ffeithiau a’r 
ffigurau sydd ar nifer o wefannau 
eraill yn cael eu gwirio’n annibynnol.

Gwerthuso a yw gwybodaeth yn 
addas i bwrpas  
Rhaid i chi wybod sut mae darllen 
a deall gwybodaeth, fel y gallwch 
chi wirio ffeithiau ac adnabod gwall 
neu duedd bosibl wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch p’un a 
yw’r wybodaeth yn addas ai peidio 
i’ch pwrpas. Gallech chi ystyried 
bwriad ac awdurdod y darparwr a 
pha mor gyfredol a pherthnasol yw’r 
wybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Dewis a defnyddio gwybodaeth 
sydd ei hangen arnoch i fod yn 
addas i’ch pwrpas 
Rhaid i chi fedru copïo a gludo, cadw, 
cipio lluniau, lawr lwytho ffeiliau a 
chwarae ffeiliau cyfryngol a gaiff eu 
ffrydio. 

Cadarnhau statws hawlfraint 
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, 
boed yn wybodaeth sydd wedi’i 
hargraffu neu’n wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh. Rhaid i chi nodi 
ffynhonnell pob darn o wybodaeth 
a ddefnyddir gennych, a rhaid i 
chi fedru cadarnhau a allwch chi 
atgynhyrchu’r wybodaeth sydd ei 
hangen arnoch heb ganiatâd ai peidio.

TGCh2.2.3 
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn  
 fformatau sy’n helpu datblygiad 
• cadw gwybodaeth mewn ffeiliau a 
 ffolderi sydd wedi eu henwi’n 
 briodol, ar ddisg galed ac ar 
 gyfryngau storio cludadwy, a sicrhau 
 bod copïau wrth gefn yn cael eu 
 gwneud

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol 
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau 
a’ch ffolderi roi gwybodaeth am eu 
cynnwys, eu perchennog, eu dyddiad 
a’u dilyniant.

TGCh2.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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• defnyddio TGCh i anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i 
 e-bost gan gynnwys atodiadau 
• copïo e-bost i eraill dim ond pan y 
 bo’n briodol gan barchu 
 cyfrinachedd a, lle bo’n briodol, dilyn 
 gofynion diogelwch data 
• storio e-byst, atodiadau e-bost a  
 chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
 effeithlon.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb, 
eu dileu, eu hanfon ymlaen, eu 
creu, eu hanfon, eu copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr 
cyfeiriadau, addasu eich arddull i’ch 
cynulleidfa, defnyddio iaith briodol a 
pharchu cyfrinachedd. 

Copïo e-bost i eraill dim ond pan y 
bo’n briodol
Rhaid i chi beidio â chopïo e-bost i 
eraill oni bai fod angen iddyn nhw 
gael y wybodaeth. 

Gofynion diogelwch data 
Rhaid i chi fod yn ymwybodol o 
ofynion diogelwch data a’u dilyn, 
e.e. rhaid i chi beidio â darparu 
gwybodaeth bersonol am rywun i 
drydydd partïon heb gydsyniad yr 
unigolyn dan sylw.

Storio e-byst, atodiadau e-bost a 
chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
effeithlon 
Er enghraifft, rhaid i chi ddefnyddio 
ffolderi i storio e-byst a/neu atodiadau 
pwysig, a chadw llyfr cyfeiriadau. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh2.3.1
Mewnbynnu, 
trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar 
TGCh i fod yn addas 
i’ch cynnwys a’ch 
pwrpas ar ffurf:

a) testun 
b) tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu a datblygu gwybodaeth 
i fod yn addas i’w bwrpas. Rhaid i’r 
dystiolaeth hon fod ar ffurf copïau 
drafft â nodiadau gan yr ymgeisydd 
neu nodiadau gan yr aseswr ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi datblygu’r modd y 
mae’n cyflwyno ei waith, a rhaid iddi 
allu dangos bod y dull cyflwyno’n 
addas i’r pwrpas, y gynulleidfa a’r 
mathau o wybodaeth a ddefnyddir. 

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill yn eich defnydd 
 o wybodaeth a chydnabod eich 
 ffynonellau 
• mewnbynnu, casglu ynghyd a   
 threfnu gwybodaeth ar ffurf testun,  
 tablau, delweddau, rhifau a 
 chofnodion gan ddefnyddio   
 fformatau sy’n helpu datblygiad 
• casglu ynghyd a datblygu 
 gwybodaeth o wahanol fathau o  
 ffynonellau ar ffurf testun, tablau,  
 delweddau, rhifau a chofnodion 
• olrhain gwybodaeth newydd gan  
 gynnwys gwybodaeth gyfunol 
• gwerthuso gwahanol ddulliau o   
 drefnu a chyflwyno gwybodaeth gan  
 ystyried addasrwydd i bwrpas a   
 chynulleidfa 
• mewnbynnu, datblygu a threfnu  
 gwybodaeth rifiadol er mwyn iddi 
 fod yn addas i bwrpas gan   
 ddefnyddio meddalwedd taenlen 
• datblygu cyflwyniad eich gwaith  
 gan ddefnyddio ffurfiau a   
 thechnegau addas i’ch pwrpas a’ch  
 cynulleidfa a’r mathau o wybodaeth  
 a ddefnyddir

Mewnbynnu, casglu ynghyd a 
threfnu gwybodaeth
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth ar ffurf sy’n 
addas i’r meddalwedd a’r modd bydd 
y wybodaeth yn cael ei datblygu yn 
y dyfodol, a rhaid i chi ddefnyddio 
fformatau sy’n ddefnyddiol wrth 
drafod unrhyw wybodaeth rydych 
wedi’i mewnbynnu neu’i mewnforio. 
Rhaid i chi wybod sut mae casglu 
gwahanol fathau o wybodaeth 
ynghyd megis testun, delweddau, 
rhifau (e.e. mewnosod, dileu, dewis, 
copïo, sganio, torri, gludo, llusgo a 
gollwng, canfod a newid, dadwneud 
ac ail-wneud, cynnwys delweddau 
mewn fframiau, a rhoi data mewn 
tablau neu golofnau) er mwyn sicrhau 
bod gwaith prosesu a chyflwyno 
gwybodaeth mor syml ag sy’n bosibl.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses 
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich bod 
chi wedi ystyried gwahanol ffyrdd 
a ffurfiau ar gyfer cyflwyno eich 
gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu

TGCh2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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• gwirio bod eich gwaith i gyd yn fanwl 
 gywir, yn glir ac yn addas i bwrpas

esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

Olrhain gwybodaeth newydd 
Wrth brosesu gwybodaeth (gan 
gynnwys data meintiol, testun a 
delweddau) bydd gwybodaeth 
newydd yn cael ei chynhyrchu, 
megis cyfansymiau, cyfeiriadau 
at dudalennau, mynegeion, neu 
ddiagramau neu graffiau diwygiedig. 
Wrth brosesu gwybodaeth, rhaid i chi 
fedru hyrwyddo eich pwrpas a dod 
i’ch casgliadau eich hun. 

Datblygu cyflwyniad gan 
ddefnyddio ffurfiau a thechnegau 
Rhaid i chi wybod sut mae:

• dewis a defnyddio ffurfiau sy’n 
 addas ar gyfer cyflwyno 
 gwybodaeth gyfunol, gan gynnwys 
 y confensiynau sy’n berthnasol i 
 ddogfennau cyffredin megis 
 llythyrau, taenlenni, tablau, 
 bwydlenni, adroddiadau, posteri,  
 tudalennau ar y we 
• fformadu a gosod testun gan 
 ddefnyddio manylion a ddarperir 
 ynghylch tablu, unioni, bylchiadau 
 ac arddulliau, e.e. manylion   
 ynghylch ymylon, tabiau, 
 mewnoliadau, ffont, bylchiadau 
 llinellau, pennyn a throedyn, 
 papur (ar ffurf portread neu dirlun),
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 colofnau, pwyntiau bwled,   
 toriadau tudalen, rhifo, alinio a   
 rhifo tudalennau 
• (wrth osod tablau) trefnu rhesi a 
 cholofnau’n briodol, alinio testun 
 yn llorweddol ac yn fertigol, cyfuno 
 a hollti celloedd, mewnosod   
 borderi, graddliwio ac ati 
• (wrth osod taenlen) addasu uchder 
 y rhes a lled y golofn, mewnosod 
 diddymu llinellau grid, cyfuno 
 celloedd, ychwanegu borderi at 
 gelloedd, gosod math a fformat y 
 data ar gyfer cell (e.e. testun, arian, 
 canran, lleoedd degol, dyddiad,   
 amser, amlapio testun) 
• (wrth fformadu delweddau) 
 ailfeintio, tocio, alinio, defnyddio 
 borderi, amlapio testun.  

Nid yw cyflwyno eich gwaith yn golygu 
defnyddio PowerPoint o reidrwydd. 

TGCh2.3.2
Cyflwyno 
gwybodaeth 
wedi ei chyfuno 
gan ddefnyddio 
fformatau a ffurfiau 
cyson sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu’r broses ddatblygu a’r 
cynnyrch terfynol. 

Gallai’r dystiolaeth o waith adolygu fod 
ar ffurf nodiadau a ysgrifennwyd gan 
yr ymgeisydd, neu nodiadau ynghylch 
atebion yr ymgeisydd i gwestiynau a 
ofynnwyd gan aseswr.

• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau cymeradwy a/neu 
 dempladau fel bo’n briodol 
• adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith 
• cyflwyno gwybodaeth sy’n addas i 
 bwrpas a chynulleidfa gan 
 ddefnyddio dulliau cymeradwy a/neu 
 dempladau fel y bo’n briodol

Dulliau a thempladau cymeradwy 
Rhaid i chi wybod a geir unrhyw 
ddulliau cymeradwy o gyflwyno gwaith 
yn y cyd-destun rydych yn gweithio 
ynddo (e.e. fformatau, arddulliau, 
logos), a rhaid i chi fedru defnyddio’r 
rhain pan fo hynny’n briodol. 

Adolygu effeithiolrwydd 
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch y broses a 
ddefnyddiwyd gennych i ddatblygu a

TGCh2.3  Datblygu a chyflwyno gwybodaeth (parhad)
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ac adolygu eich 
gwaith.

• adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith.

chyflwyno eich gwaith, a rhaid i chi 
werthuso’r broses honno. Yn ogystal, 
rhaid i chi fyfyrio ynghylch ansawdd 
eich cynnyrch terfynol a’i addasrwydd 
i’w bwrpas, a rhaid i chi werthuso ei 
ansawdd a’i addasrwydd.
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TGCh Lefel 3

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu dangos eich bod yn gallu:

• defnyddio systemau TGCh
• darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh
• datblygu a chyflwyno gwybodaeth gan ddefnyddio TGCh

mewn sefyllfaoedd cyfarwydd a llai cyfarwydd sydd yn gysylltiedig ag 
addysg, hyfforddiant, gwaith a swyddogaethau cymdeithasol.

Rhaid i chi wneud o leiaf ddau weithgaredd sydd, at ei gilydd 
yn:
•  dangos eich bod yn gallu cynllunio a gwneud nifer o   
 weithgareddau gwahanol ac un ohonyn nhw yn weithgaredd  
 cymhleth yn ateb gofynion TGCh3.1, TGCh3.2 a TGCh3.3
• cynnwys o leiaf un ffynhonnell wybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh  
 ac o leiaf un ffynhonnell nad yw’n seiliedig ar TGCh
• defnyddio ffynonellau gwybodaeth gwahanol ar gyfer pob   
 gweithgaredd
• defnyddio o leiaf un enghraifft o destun, un enghraifft o   
 ddelwedd ac un enghraifft o rif
• defnyddio o leiaf un enghraifft  o wybodaeth wedi ei chyfuno
• cyflwyno tystiolaeth o ddefnyddio e-bost yn bwrpasol; rhaid i o 
 leiaf un e-bost anfonoch chi ac o leiaf un dderbynioch chi gael  
 atodiad sy’n berthnasol i’ch tasg.

Rhaid ateb gofynion pob cydran yn TGCh3.1, TGCh3.2 a TGCh3.3 o 
leiaf ddwy waith a rhaid i TGCh3.3 gael ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf 
ddwy gynulleidfa wahanol. Gall tasgau llai gael eu defnyddio i sicrhau 
bod gofynion pob cydran yn cael eu hateb.

Nodiadau 

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn  
 adeiladu arnyn nhw. Er enghraifft, ar Lefel 3 bydd angen i chi  
 fod yn gymwys hefyd ym mhob un o’r sgiliau sy’n ofynnol ar y  
 lefelau is. 
2. Ar y lefel hon, bydd eich deunydd pwnc a’ch deunyddiau’n rhai y  
 byddwch yn dod ar eu traws yng nghyd-destun eich gwaith  
 neu’ch astudiaethau. Rhaid i o leiaf un o’ch gweithgareddau fod  
 yn gymhleth (h.y. rhaid iddo gynnwys tasgau ac is-dasgau). Efallai  
 y bydd athro/athrawes, tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn rhoi eich  
 tasgau neu’ch gweithgareddau i chi, ond rhaid i chi ddangos  
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 annibyniaeth wrth benderfynu sut y byddwch chi’n eu cyflawni  
 gan gynnwys gwybod pryd mae’n briodol gofyn am gyngor a  
 chymorth. I ddechrau, rhaid i chi ddefnyddio adnoddau ‘help’  
 megis sgriniau ‘help’ a dewiniaid i fireinio eich technegau a   
 goresgyn unrhyw anawsterau wrth i chi weithio. 
3. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei  
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn. 
4. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi  
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith. Mae’n  
 rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn ddefnyddiol  
 wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 3 a chynhyrchu  
 tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r safonau. 
5. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad. 
6. Nid datganiadau tyst fydd yr unig fath o dystiolaeth y byddwch yn  
 ei rhoi. Rhaid i chi roi tystiolaeth arall i gefnogi datganiadau tyst. 
7. Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi,  
 er enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi.   
 Rhaid i’r dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei  
 gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd  
 tasg neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

Pwyntiau cyffredinol

•  Rhaid i chi dreulio amser gyda’ch athro/athrawes, tiwtor neu’ch  
 hyfforddwr/wraig yn trafod iechyd, diogelwch a systemau diogelu,  
 a manteision ac anfanteision defnyddio offer sy’n seiliedig ar TGCh 
 ar gyfer gwahanol dasgau. Gallai offer o’r fath gynnwys   
 cyfrifiaduron (cyfrifiadur pen desg neu liniadur), cynorthwywyr  
 digidol personol, trefnyddion personol, ffonau symudol ac ati.  
• Wrth ddefnyddio cymwysiadau meddalwedd, rhaid i chi roi cynnig  
 ar amrywiol dechnegau a gwahanol ffyrdd o wneud pethau. Wrth 
 ddefnyddio caledwedd, rhaid i chi wybod beth yw gofynion   
 diogelwch offer TGCh a rhaid i chi gymryd camau gweithredol i  
 gydymffurfio â nhw. Bydd y gofynion hynny’n cynnwys rhai sy’n 
 ymwneud â’r cyfnodau mae’n ddiogel i chi weithio gyda   
 monitorau, yr angen i ddefnyddio offer i bwrpas priodol, a’r angen  
 i ddefnyddio’r gweithdrefnau cywir wrth gau rhaglenni a systemau.
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• Nid oes disgwyl i chi ddelio â diffygion o ran offer neu wallau o  
 bwys mewn perthynas â meddalwedd neu galedwedd, ond rhaid i  
 chi ddeall pam mae sôn am broblemau ar unwaith yn bwysig a  
 rhaid i chi fedru eu disgrifio ac adnabod eu hachosion tebygol

Tystiolaeth

Ar Lefel 3, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith y 
byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol.

Rhaid i chi ddefnyddio TGCh ar gyfer o leiaf dau wahanol 
weithgaredd pwrpasol sydd wedi’u gosod mewn cyd-destunau 
perthnasol. Rhaid i chi ddangos eich sgiliau TGCh yng nghyd-destun 
y gweithgareddau hyn; ni fydd y ffaith eich bod chi’n dangos eich 
sgiliau’n unigol yn medru cael ei defnyddio’n dystiolaeth. Rhaid i’r 
briffiau ar gyfer yr aseiniadau, neu ffurf arall ar dystiolaeth, ddangos 
beth roeddech chi’n bwriadu ei wneud, eich pwrpas wrth ei wneud, 
a’r canlyniad a ddisgwylid. 

Rhaid i’ch gweithgareddau fod yn sylweddol wahanol i’w gilydd. Er 
bod ymdrin â thair cydran y safon mewn un gweithgaredd yn fwy 
ystyrlon, nid yw hynny’n ofyniad yn eich ail weithgaredd neu’ch 
gweithgareddau eraill.

Rhaid i’ch tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych 
i ganfod a disgrifio gweithgaredd; dewis, mewnbynnu a datblygu 
gwybodaeth, a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel rheol bydd y 
broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, ailddrafftio neu 
ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y byddwch chi’n ei 
chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un drafft cyflawn â 
nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac ati. Ni fydd eich 
allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon o dystiolaeth ar 
eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid iddyn nhw gael eu cynnwys yn 
eich portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/wraig). Os 
defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid sicrhau tystiolaeth ategol 
fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch cynlluniau, neu dystiolaeth bod 
eich aseswr wedi trafod manylion y broses â chi. Dylai tystiolaeth ar 
gyfer TGCh3.1.3 (sy’n ymwneud ag iechyd, diogelwch a systemau 
diogelu) fod yn rhan integredig o’r dystiolaeth ynghylch proses a 
chanlyniadau yn hytrach nag yn elfen ar wahân.
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Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar ffurf 
copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Datganiad mynediad

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau rhesymol 
i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. Mewn rhai 
achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am fanylion, 
gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.1.1
Disgrifio sut y 
byddwch yn mynd 
ati i wneud o leiaf 
un gweithgaredd 
cymhleth sy’n gofyn 
am ddefnyddio 
TGCh.

Ar gyfer pob gweithgaredd, rhaid i’r 
dystiolaeth ddangos bod yr ymgeisydd 
wedi mynd ati’n annibynnol i 
ddadansoddi a disgrifio’r gweithgaredd 
a’r modd mae’n bwriadu ei gyflawni.

Fel rheol, rhaid i’r dystiolaeth fod ar 
ffurf nodiadau a gynhyrchwyd mewn 
llawysgrifen neu’n electronig. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y briff ar 
gyfer y gweithgaredd neu ddisgrifiad 
o’r gweithgaredd.

• ganfod, dadansoddi a disgrifio’n 
 fanwl gywir eich gweithgaredd a’i 
 is-dasgau 
• cynllunio sut y byddwch yn   
 ymgymryd â’r gweithgaredd drwy ei 
 rannu i gyfres o dasgau neu  
 is-dasgau

Dadansoddi a disgrifio’n fanwl 
gywir
Efallai bydd eich tiwtor, eich  
athro/athrawes neu’ch  
hyfforddwr/wraig yn rhoi 
gweithgaredd sydd wedi’i amlinellu’n 
fras i chi, ond rhaid i chi fynd ati’n 
annibynnol i ddadansoddi, disgrifio 
a chynllunio sut rydych yn bwriadu 
ei gyflawni. Os byddwch chi’n dewis 
cyflawni eich gweithgaredd eich hun 
sydd wedi’i gymeradwyo gan eich 
athro/athrawes, tiwtor, hyfforddwr/
wraig rhaid i chi ddarparu disgrifiad 
ohono gan gynnwys disgrifiad o’i 
gyd-destun a’i bwrpas. Rhaid i chi 
wybod pryd i ofyn am gyngor a phryd 
i gymryd cyngor gan berson priodol er 
mwyn datblygu’r manylion ac adnabod 
y tasgau a’r is-dasgau.

TGCh3.1.2 
Defnyddio TGCh 
yn annibynnol 
i ymgymryd â’r 
gweithgaredd 
yn effeithlon ac 
effeithiol.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos sut mae’r  
ymgeisydd wedi cyflawni’r 
gweithgaredd yn annibynnol, yn 
effeithlon ac yn effeithiol gan farnu 
pryd mae’n briodol gofyn am help neu 
gyngor.

Gallai’r dystiolaeth gynnwys:

•  log neu ddogfen gofnodi debyg a 
 gwblhawyd gan yr ymgeisydd ac sy’n

• egluro’r angen am weithdrefnau 
 cywir i ddechrau a chau systemau 
 TGCh a’u defnyddio 
• dewis ystod o gymwysiadau   
 meddalwedd a chyfleusterau’r   
 system i gyflawni eich pwrpas 
• egluro’r angen am weithdrefnau 
 cywir i agor, defnyddio a chau   
 meddalwedd priodol a’u defnyddio

Yn effeithlon ac effeithiol
Rhaid i chi gyflawni’r gweithgaredd 
mewn ffyrdd sy’n effeithlon o ran 
amser a defnydd o adnoddau ac sy’n 
effeithiol o ran cyflawni eich pwrpas.

Egluro’r angen am weithdrefnau 
cywir a’u defnyddio 
Rhaid i chi fedru disgrifio’r camau 
priodol wrth agor a chau systemau a

TGCh3.1  Defnyddio systemau TGCh
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 cynnwys cofnodion y cadarnhawyd 
 eu bod yn gywir ac yn ddilys,  
 e.e. gan oruchwyliwr neu bobl eraill  
 y bu’r ymgeisydd yn gweithio gyda  
 nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol.

• defnyddio ystod o ddulliau   
 mewnbynnu ac allbynnu a   
 gwasanaethau cyfathrebu 
• adnabod a defnyddio nodweddion  
 rhyngwyneb 
• cymhwyso cysodiadau personol 
 heb effeithio ar waith pobl eraill a’u 
 hailosod ar ôl eu defnyddio 
• rheoli strwythurau ffeiliau a ffolderi 
 er mwyn galluogi storio ac adalw 
 gwybodaeth gennych chi neu gan 
 eraill (lle bo hynny’n briodol) gan 
 ddefnyddio rheolaeth fersiynau 
• gwneud copi wrth gefn o’ch gwaith 
 a, lle bo hynny’n briodol, gwirio bod 
 hyn wedi cael ei wneud yn 
 awtomatig 
• trafod a defnyddio ystod o 
 gyfryngau storio cludadwy yn saff a 
 chywir 
• defnyddio’r adnodd ‘help’ pan fo 
 hynny’n briodol 
• adnabod gwallau a chanfod y 
 rhesymau tebygol fel y gallwch eu 
 disgrifio’n fanwl gywir i berson arall

meddalwedd, esbonio pam mae eu 
hangen, a’u dilyn yn gywir.

Cymhwyso cysodiadau personol 
Rhaid i chi wybod, er enghraifft, 
sut mae cymhwyso agweddau ar 
ymddangosiad eich sgrin heb effeithio 
ar waith defnyddwyr eraill y peiriant 
neu’r rhwydwaith, a rhaid i chi fedru 
ailosod y cysodiadau gwreiddiol pan 
fyddwch chi wedi gorffen eich gwaith.

Rheoli strwythurau ffeiliau a 
ffolderi 
Rhaid i chi greu ac enwi ffeiliau a 
ffolderi gan ddefnyddio enwau a fydd 
yn ei gwneud yn hawdd i chi adalw 
data’n ddiweddarach (e.e. rhaid i’r  
enwau roi syniad o gynnwys, 
perchennog, dyddiad a dilyniant). 
Rhaid i chi wybod sut mae agor 
ffeiliau, eu cadw, eu cadw dan enw 
arall, eu hargraffu, eu cau, eu dileu, 
eu gweld, eu hailenwi, eu symud a’u 
copïo mewn ffolderi priodol. 

Trafod a defnyddio cyfryngau 
storio cludadwy yn saff a chywir
Rhaid i chi wybod sut mae:

• trafod, mewnosod a symud ystod o  
 gyfryngau storio cludadwy fel y 
 gellir osgoi eu difrodi neu golli data 
• labelu cyfryngau’n briodol 
• chwilio am firysau cyn eu defnyddio 
• storio cyfryngau’n saff.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.1.3
Dilyn arferion 
gweithio saff, iach a 
diogel bob amser.

Rhaid cynnwys y dystiolaeth mewn 
mannau perthnasol yng ngwaith yr 
ymgeisydd. 

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• log ar wahân a gwblhawyd gan yr 
 ymgeisydd ac sy’n cynnwys   
 cofnodion y cadarnhawyd eu bod  
 yn gywir ac yn ddilys, gan   
 oruchwyliwr neu bobl eraill y bu’r  
 ymgeisydd yn gweithio gyda nhw 
• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau 
• clip sain/clip gweledol. 

• egluro a chymryd camau gweithredol 
 i sicrhau a dilyn arferion gweithio  
 saff ac iach, gan gynnwys lleihau  
 peryglon i iechyd  
• egluro’r angen am weithdrefnau 
 priodol i sicrhau diogelwch data a 
 systemau TGCh gan gynnwys 
 defnyddio cyfrineiriau 
• gweithredu gweithdrefnau gofal lle  
 bo hynny’n briodol 
• defnyddio’r rhyngrwyd yn saff.

Egluro a chymryd camau 
gweithredol i sicrhau a dilyn 
arferion gweithio saff ac iach 
Rhaid i chi wirio caledwedd a cheblau 
a’u had-drefnu’n ddiogel os oes 
angen. Rhaid i chi addasu’r seddi 
a’r goleuadau fel bo angen (neu 
ofyn iddyn nhw gael eu haddasu 
gan berson priodol), osgoi peryglon, 
cymryd seibiant a lleihau straen 
corfforol, a rhaid i chi fedru esbonio 
pam mae angen cymryd y camau hyn. 
Os oes angen, rhaid i chi dderbyn 
peth cyfrifoldeb am faterion iechyd a 
diogelwch a bod yn barod i gymryd y 
cam cyntaf.

Egluro’r angen am weithdrefnau 
priodol i sicrhau diogelwch data a 
systemau TGCh a’u dilyn
Rhaid i chi ddefnyddio cyfrineiriau a 
rhifau adnabod personol lle bo angen, 
a rhaid i chi wneud copïau wrth gefn 
(neu wirio bod copïau wrth gefn 
wedi cael eu gwneud yn awtomatig). 
Rhaid i chi wybod sut mae gwirio bod 
system atal firysau wedi’i diweddaru. 
Rhaid i chi fedru esbonio pam mae 
angen cymryd y camau hyn.

TGCh3.1  Defnyddio systemau TGCh (parhad)
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Defnyddio’r rhyngrwyd yn saff 
Rhaid i chi ofalu eich bod 
yn gwarchod eich manylion 
personol, yn enwedig yng nghyd-
destun gwefannau rhyngweithio 
cymdeithasol ac ystafelloedd sgwrsio, 
ac osgoi rhoi manylion cyfrifon banc 
ac ati ar wefannau nad ydyn nhw 
wedi’u diogelu.

Noder: Mae’n bwysig bod eich 
tystiolaeth yn dangos eich bod chi 
wedi dilyn arferion gweithio saff, 
iach a diogel wrth i chi gyflawni 
eich gweithgareddau. Nid yw gallu 
disgrifio arferion o’r fath allan o  
gyd-destun yn ddigon.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Ar gyfer 
pob un o’ch 
gweithgareddau:

TGCh3.2.1 
Cynllunio sut i 
ddarganfod yr 
wybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a’r 
wybodaeth nad yw’n 
seiliedig ar TGCh  
sydd ei hangen 
arnoch.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen neu ddogfennau 
priodol. Rhaid iddi ddangos sut y 
llwyddodd yr ymgeisydd i gynllunio ei 
waith a darganfod, gwerthuso, dewis 
a defnyddio ffynonellau, a rhaid iddi 
gynnwys esboniad ynghylch pam 
roedd y ffynonellau a ddewiswyd yn 
briodol i’r dasg.

• gynllunio a threfnu’ch gwaith 
• darganfod, gwerthuso, dewis a 
 defnyddio ffynonellau gwybodaeth 
 sy’n seiliedig ar TGCh a ffynonellau 
 eraill o wybodaeth sy’n briodol i’ch 
 tasgau

Cynllunio a threfnu’ch gwaith
Rhaid i chi wybod sut mae meddwl 
ymlaen llaw am y wybodaeth sydd 
ei hangen arnoch ar gyfer pwrpas 
penodol (e.e. er mwyn ymateb i 
ymholiad, cyflawni tasg neu gael 
syniadau ar gyfer cynllun) a chynllunio 
ble a sut y byddwch chi’n cael y 
wybodaeth honno. Rhaid i chi 
gynllunio cyn gwneud y gwaith; nid 
yw cynllunio wrth edrych yn ôl yn 
dderbyniol.

TGCh3.2.2
Chwilio, gwerthuso, 
dewis a chael 
gwybodaeth 
berthnasol sy’n 
seiliedig ar TGCh ac 
nad yw’n seiliedig 
ar TGCh o ystod o 
ffynonellau.

Rhaid i’r dystiolaeth gael ei chofnodi 
mewn dogfen briodol a gwblhawyd 
gan yr ymgeisydd ac sy’n cynnwys 
cofnodion y cadarnhawyd eu bod yn 
gywir ac yn ddilys, gan oruchwyliwr 
neu bobl eraill y bu’r ymgeisydd yn 
gweithio gyda nhw. Rhaid cofnodi 
manylion llawn y ffynonellau a 
ddefnyddiwyd ynghyd â chwmpas a 
natur y chwiliadau a’u canlyniadau. 
Rhaid cyfiawnhau’r dewis o 
ffynonellau’n glir.

Gellir ychwanegu unrhyw un o’r 
canlynol at y dystiolaeth:

• dylunio a defnyddio technegau 
 chwilio effeithlon i ddarganfod 
 gwybodaeth sy’n seiliedig ar TGCh 
• llunio ymholiadau i leoli gwybodaeth 
 berthnasol gan ddefnyddio 
 ffynonellau gwahanol a meini prawf 
 chwilio amryfal   
• cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r   
 rhyngrwyd yn effeithlon am   
 wybodaeth 
• gwneud penderfyniadau call am 
 ddibynadwyedd y gwefannau yr 
 ydych yn eu darganfod gan 
 ddefnyddio meini prawf penodol a  
 chyfiawnhau eich dewisiadau

Cyrchu, gwe-lywio a chwilio’r 
rhyngrwyd yn effeithlon am 
wybodaeth
Rhaid i chi fedru:

• cysylltu â’r rhyngrwyd 
• defnyddio peiriant chwilio’n   
 effeithlon ac yn effeithiol (e.e. gan  
 ddefnyddio nodchwilwyr, defnyddio  
 mwy nag un maen prawf, defnyddio  
 dyfynodau, chwilio o fewn   
 canlyniadau, defnyddio    
 gweithredwyr perthynol, defnyddio 
 gweithredwyr rhesymegol) 
• mewnbynnu cyfeiriadau    
 gwefannau’n gywir 

TGCh3.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth
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• datganiadau tyst neu gofnodion 
 arsylwi gan yr aseswr neu berson 
 priodol arall; rhaid i’r rhain gael eu 
 dilysu gan yr aseswr 
• nodiadau ynghylch cwestiynau a 
 ofynnwyd gan aseswr, â chofnodion  
 o arsylwadau neu atebion  
• sgrinluniau â nodiadau.

• dehongli gwybodaeth a gwerthuso a 
 yw’n addas i’ch pwrpas 
• dewis a defnyddio gwybodaeth 
 sydd ei hangen arnoch i fod yn  
 addas i’ch pwrpas ar sail ei 
 pherthnasedd a’i hansawdd 
• cadarnhau statws hawlfraint yr 
 wybodaeth a ddarganfyddwch a 
 chofnodi manylion llawn am eich  
 ffynonellau

• pori, dilyn dolenni cyswllt,   
 defnyddio’r botymau ‘ymlaen’ ac  
 ‘yn ôl’, cadw a defnyddio nodau  
 tudalen.

Gwneud penderfyniadau call 
Rhaid i chi ystyried i ba raddau mae’r  
gwefannau rydych yn eu darganfod 
yn cynnig gwybodaeth gywir a 
dibynadwy. Er enghraifft, mae 
gwefannau sydd â’r ôl-ddodiad  
‘.gov.uk’ yn cynnig gwybodaeth 
ystadegol swyddogol, ond efallai 
na fydd y ffeithiau a’r ffigurau sydd 
ar nifer o wefannau eraill yn cael 
eu gwirio’n annibynnol. Rhaid i chi 
fedru esbonio pam gwnaethoch 
chi dderbyn gwybodaeth o rai 
gwefannau ond nid rhai eraill.

Gwerthuso a yw gwybodaeth yn 
addas i bwrpas 
Rhaid i chi wybod sut mae darllen 
a deall gwybodaeth, fel y gallwch 
chi wirio ffeithiau ac adnabod gwall 
neu duedd bosibl wrth wneud 
penderfyniadau ynghylch p’un a 
yw’r wybodaeth yn addas ai peidio 
i’ch pwrpas. Gallech chi ystyried 
bwriad ac awdurdod y darparwr a 
pha mor gyfredol a pherthnasol yw’r 
wybodaeth.
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

Cadarnhau statws hawlfraint
Rhaid i chi wybod bod pob darn o 
wybodaeth yn destun hawlfraint, boed 
yn wybodaeth sydd wedi’i hargraffu 
neu’n wybodaeth sy’n seiliedig ar 
TGCh. Rhaid i chi nodi manylion llawn 
ffynonellau pob darn o wybodaeth a 
ddefnyddir gennych, a rhaid i chi fedru 
cadarnhau a allwch chi atgynhyrchu’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
heb ganiatâd ai peidio.

TGCh3.2.3
Mewnbynnu, 
cadw, cyfathrebu 
a chyfnewid 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh i 
ateb eich pwrpas.

Rhaid i’r dystiolaeth, gan gynnwys 
tystiolaeth ynghylch y defnydd o 
e-bost, fod ar ffurf dogfen gofnodi 
ynghyd ag allbrintiau a/neu sgrinluniau 
â nodiadau, a ategwyd gan nodiadau a 
wnaed gan yr ymgeisydd a/neu dyst ac 
a ddilyswyd gan aseswr.

• mewnbynnu gwybodaeth mewn 
 fformatau cyson 
• trawsnewid gwybodaeth rhwng 
 fformatau fel bo’n briodol 
• mewnbynnu a chadw eich 
 gwybodaeth mewn ffeiliau a ffolderi 
 sydd wedi eu henwi’n briodol, ar 
 ddisg galed ac ar gyfryngau storio 
 cludadwy 
• egluro’r angen am gopïau wrth gefn 
 a sicrhau eu bod yn cael eu gwneud, 
 gan gynnwys gennych chi os bydd 
 rhaid 
• defnyddio TGCh i anfon, derbyn, 
 cyfnewid a rhannu gwybodaeth 
• anfon, derbyn ac ymateb yn briodol i 
 e-bost gan gynnwys atodiadau

Ffeiliau a ffolderi sydd wedi eu 
henwi’n briodol
Rhaid i’r enwau rydych chi’n eu 
defnyddio ar gyfer eich ffeiliau a’ch 
ffolderi roi gwybodaeth glir am eu 
cynnwys, eu perchennog, eu dyddiad 
a’u dilyniant.

Anfon, derbyn ac ymateb yn 
briodol i e-bost
Rhaid i chi fedru agor eich blwch 
e-bost, darllen negeseuon, eu hateb, 
eu dileu, eu hanfon ymlaen, eu 
creu, eu hanfon, eu copïo, agor ac 
ychwanegu atodiadau, defnyddio llyfr 
cyfeiriadau, addasu eich arddull i’ch 
cynulleidfa, defnyddio iaith briodol a 
pharchu cyfrinachedd.

TGCh3.2  Darganfod, dewis a chyfnewid gwybodaeth (parhad)
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• copïo e-bost i eraill dim ond i 
 ateb gofynion eich tasg gan barchu 
 cyfrinachedd a gofynion perthnasol y 
 Ddeddf Diogelu Data
• storio e-byst, atodiadau e-bost a  
 chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
 effeithlon.

Copïo e-bost i eraill dim ond i ateb 
gofynion eich tasg
Rhaid i chi beidio â chopïo e-bost i 
eraill oni bai fod angen iddyn nhw 
gael y wybodaeth. 

Diogelu data
Rhaid i chi fod yn ymwybodol o’r 
gyfraith diogelu data ac ufuddhau 
iddi, e.e. rhaid i chi beidio â darparu 
gwybodaeth bersonol am rywun i 
drydydd partïon heb gydsyniad yr 
unigolyn dan sylw.

Storio e-byst, atodiadau e-bost a 
chyfeiriadau e-bost a’u rheoli’n 
effeithlon 
Er enghraifft, rhaid i chi ddefnyddio 
ffolderi i storio e-byst a/neu atodiadau 
pwysig, a chadw llyfr cyfeiriadau. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh3.3.1
Trefnu, datblygu, 
fformadu a chyfuno 
gwybodaeth sy’n 
seiliedig ar TGCh a 
gwybodaeth nad 
yw’n seiliedig ar 
TGCh o wahanol 
ffynonellau i fod yn 
addas i’ch cynnwys 
a’ch pwrpas ar ffurf:

a) testun 
b)  tablau 
c) delweddau 
ch) rhifau 
d) cofnodion.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses a ddefnyddiodd yr ymgeisydd 
i fewnbynnu, trefnu a datblygu 
gwybodaeth i fod yn addas i’w 
bwrpas. Rhaid i’r dystiolaeth hon fod 
ar ffurf copïau drafft â nodiadau gan 
yr ymgeisydd neu nodiadau gan yr 
aseswr ynghylch atebion yr ymgeisydd 
i gwestiynau.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos bod yr 
ymgeisydd wedi ystyried barn pobl 
eraill wrth iddo ddatblygu cyflwyniad ei 
waith, er mwyn sicrhau ei fod yn addas 
i’w bwrpas a’i gynulleidfa.

Rhaid i’r gwaith terfynol fod yn gywir, 
yn glir ac wedi’i gadw’n briodol. Rhaid 
i’r graffiau a’r siartiau fod yn addas i’w 
pwrpas a bod wedi’u labelu’n gywir.

• gadw at gyfyngiadau hawlfraint a 
 chyfyngiadau eraill yn eich defnydd 
 o wybodaeth a chydnabod eich 
 ffynonellau yn llawn 
• mewnbynnu, datblygu a threfnu 
 gwybodaeth gan ddefnyddio 
 nodweddion cymwysiadau 
 meddalwedd i wella manwl   
 gywirdeb ac effeithlonrwydd eich  
 gwaith  
• creu a defnyddio strwythurau a  
 gweithdrefnau i ddatblygu 
 gwybodaeth a chasglu ynghyd 
 testun, tablau, delweddau, rhifau a 
 chofnodion 
• olrhain gwybodaeth newydd gan 
 gynnwys gwybodaeth gyfunol 
• gwerthuso gwahanol ddulliau o 
 drefnu a chyflwyno gwybodaeth 
 gan ystyried addasrwydd i bwrpas a 
 chynulleidfa 
• datblygu a mireinio cyflwyniad eich 
 gwaith fel ei fod yn fanwl gywir, yn  
 glir ac wedi ei gyflwyno’n gyson er 
 mwyn bod yn addas i’ch pwrpas a’ch 
 cynulleidfa, gan ystyried safbwyntiau 
 eraill

Mewnbynnu, datblygu a threfnu 
gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru mewnbynnu a/neu 
fewnforio gwybodaeth i gymwysiadau 
meddalwedd a defnyddio 
nodweddion y meddalwedd yn 
effeithlon er mwyn casglu ynghyd a 
datblygu’r wybodaeth mewn ffyrdd 
sy’n addas ar gyfer cyflwyno eich 
gwaith. Rhaid, er enghraifft, i chi 
wybod sut mae mewnosod, dileu, 
dewis, copïo, sganio, torri, gludo, 
llusgo a gollwng, canfod a newid, 
dadwneud ac ail-wneud, cynnwys 
delweddau mewn fframiau, a rhoi 
data mewn tablau neu golofnau, er 
mwyn sicrhau bod gwaith prosesu a 
chyflwyno gwybodaeth mor syml ag 
sy’n bosibl.

Rhaid i’r dystiolaeth ddangos y 
broses  
Rhaid i’r dystiolaeth ddangos eich 
bod chi wedi ystyried gwahanol 
ffyrdd a ffurfiau ar gyfer cyflwyno 
eich gwybodaeth a’ch bod chi’n gallu 
esbonio eich dewisiadau (e.e. ar ffurf 
copïau drafft anodedig, nodiadau, 
neu ddatganiadau tyst).

TGCh3.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth
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• gwirio bod eich gwaith i gyd yn   
 fanwl gywir, clir ac yn addas i  
 bwrpas

Olrhain gwybodaeth newydd 
Wrth brosesu gwybodaeth (gan 
gynnwys data meintiol, testun a 
delweddau) bydd gwybodaeth 
newydd yn cael ei chynhyrchu, 
megis cyfansymiau, cyfeiriadau 
at dudalennau, mynegeion, neu 
ddiagramau neu graffiau diwygiedig. 
Wrth brosesu gwybodaeth, rhaid i chi 
fedru hyrwyddo eich pwrpas a dod 
i’ch casgliadau eich hun.

Datblygu a mireinio cyflwyniad 
Rhaid i chi wybod sut mae:

• dewis a defnyddio ffurfiau sy’n 
 addas ar gyfer cyflwyno 
 gwybodaeth gyfunol, gan gynnwys 
 y confensiynau sy’n berthnasol i 
 ddogfennau cyffredin (e.e.   
 llythyrau, taenlenni, tablau,   
 bwydlenni, adroddiadau, posteri,  
 tudalennau ar y we) 
• fformadu a gosod testun gan 
 ddefnyddio manylion a ddarperir 
 ynghylch tablu, unioni, bylchiadau 
 ac arddulliau, e.e. manylion   
 ynghylch ymylon, tabiau,    
 mewnoliadau, ffont, bylchiadau 
 llinellau, pennyn a throedyn, papur  
 (ar ffurf portread neu dirlun),   
 colofnau, pwyntiau bwled, toriadau  
 tudalen, rhifo, alinio a rhifo  
 tudalennau
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

• (wrth osod tablau) trefnu rhesi a   
 cholofnau’n briodol, alinio testun  
 yn llorweddol ac yn fertigol, cyfuno 
 a hollti celloedd, mewnosod   
 borderi, graddliwio ac ati 
• (wrth osod taenlen) addasu uchder 
 y rhes a lled y golofn,  
 mewnosod/diddymu llinellau grid, 
 cyfuno celloedd, ychwanegu 
 borderi at gelloedd, gosod math  
 a fformat y data ar gyfer cell  
 (e.e. testun, arian, canran, lleoedd  
 degol, dyddiad, amser, amlapio   
 testun) 
• (wrth fformadu delweddau) 
 ailfeintio, tocio, alinio, defnyddio 
 borderi, amlapio testun.  

Nid yw cyflwyno eich gwaith yn 
golygu defnyddio Powerpoint o 
reidrwydd.

Ystyried safbwyntiau eraill 
Wrth i chi weithio ar gyflwyno eich 
gwaith, rhaid i chi ofyn am farn pobl  
eraill a gweithredu ar sail y farn 
honno os ydych chi’n meddwl ei bod 
yn ddefnyddiol.

TGCh3.3 Datblygu a chyflwyno gwybodaeth (parhad)
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TGCh3.3.2
Cyflwyno’ch allbwn 
terfynol yn effeithiol 
gan ddefnyddio dull 
cyson a fformatau a 
ffurfiau sy’n briodol 
i’ch pwrpas a’ch 
cynulleidfa gan 
ddefnyddio TGCh, 
ac adolygu eich 
gwaith.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys y gwaith 
gorffenedig, ynghyd â thystiolaeth 
i ddangos bod yr ymgeisydd wedi 
adolygu’r broses ddatblygu a’r 
cynnyrch terfynol yng ngoleuni adborth 
gan bobl eraill. Rhaid i’r dystiolaeth o 
waith adolygu fod ar ffurf nodiadau a 
gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd mewn 
llawysgrifen neu’n electronig.

• cyflwyno gwybodaeth fel ei bod yn 
 addas i’ch pwrpas ac i anghenion 
 eich cynulleidfa 
• gofyn am adborth oddi wrth eraill ac  
 adolygu effeithiolrwydd datblygiad a  
 chyflwyniad eich gwaith.

Gofyn am adborth oddi wrth eraill 
ac adolygu effeithiolrwydd 
Rhaid i chi ofyn i’ch cynulleidfa 
roi sylwadau ar effeithiolrwydd y 
modd y cyflwynoch chi eich gwaith, 
a rhaid i chi ystyried barn eich 
cynulleidfa wrth i chi fyfyrio ynghylch 
y broses a ddefnyddiwyd gennych i 
ddatblygu a chyflwyno eich gwaith a 
gwerthuso’r broses honno, ac wrth 
i chi fyfyrio ynghylch ansawdd eich 
cynnyrch terfynol a’i addasrwydd i’w 
bwrpas a gwerthuso ei ansawdd a’i 
addasrwydd.
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TGCh Lefel 4

Ymhelaethu ar ofynion y dystiolaeth

Mae hyn yn golygu arddangos eich sgiliau wrth:

•  ddatblygu strategaeth ar gyfer defnyddio sgiliau TGCh
• monitro eich cynnydd ac addasu eich strategaeth fel bo angen
• cyflwyno canlyniadau eich gwaith
• gwerthuso eich strategaeth gyffredinol.

Nodiadau

1. Mae pob lefel o’r sgil yn ymgorffori’r lefelau blaenorol ac yn 
 adeiladu arnyn nhw. Rhaid i chi sicrhau felly eich bod yn 
 gyfarwydd â holl ofynion Lefel 3 TGCh, sydd yn ei thro’n   
 ymgorffori gofynion y lefelau is. 
2. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o’ch sgiliau TGCh fel maen nhw’n  
 cael eu nodi yng ngholofn gyntaf y ddogfen hon ar ymhelaethu.  
 Bydd yn rhaid i’ch tystiolaeth gael ei rhoi yn y dull sy’n cael ei 
 ddisgrifio yn yr ail golofn (‘Gofynion tystiolaeth’). Er mwyn   
 cyflwyno’r dystiolaeth hon, bydd angen i chi feddu ar y sgiliau sy’n  
 cael eu rhestru yn y drydedd golofn. 
3. Mae’r ‘Arweiniad’ yn y bedwaredd golofn yn cefnogi’r gofynion  
 sy’n y tair colofn gyntaf, a’i fwriad yw rhoi cyngor a chymorth i chi 
 a’ch athro/athrawes/tiwtor/hyfforddwr/wraig yn eich gwaith.  
 Mae’n rhoi esboniadau o rai o ofynion y safonau a all fod yn  
 ddefnyddiol wrth i chi ddatblygu eich sgiliau TGCh ar Lefel 4 a  
 chynhyrchu tystiolaeth o’ch gwaith. Nid yw’n rhan orfodol o’r  
 safonau. 
4. Mae’r Diffiniadau gorfodol yn rhoi union ystyr rhai geiriau yn y  
 ddogfen. Rhaid i chi gyfeirio atyn nhw bob amser wrth ddatblygu  
 eich sgiliau, casglu tystiolaeth a pharatoi ar gyfer asesiad.   
5. Gellir defnyddio datganiadau tyst i ategu tystiolaeth ysgrifenedig  
 (er enghraifft o drafodaeth), ond rhaid sicrhau nad datganiadau  
 tyst yw’r unig dystiolaeth a gyflwynir gennych.  

Tystiolaeth

Ar Lefel 4, byddwch yn cael eich asesu trwy bortffolio o dystiolaeth. 
Defnyddir y term ‘tystiolaeth’ yn y ddogfen hon i gyfeirio at y gwaith 
y byddwch chi’n ei gynhyrchu ar gyfer yr asesiad terfynol. Rhaid i’ch 
tystiolaeth ddangos y prosesau a ddefnyddiwyd gennych i ganfod 
a disgrifio’r dasg rydych wedi ymgymryd â hi; dewis, mewnbynnu 
a datblygu gwybodaeth; a datblygu cyflwyniad eich gwaith. Fel 
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rheol bydd y broses ddatblygu’n cynnwys drafftio, adolygu, cywiro, 
ailddrafftio neu ailfformadu eich gwaith. Felly, bydd y dystiolaeth y 
byddwch chi’n ei chyflwyno i’w hasesu yn gorfod cynnwys o leiaf un 
drafft cyflawn â nodiadau, anodiadau, amlygiadau, newidiadau ac 
ati. Ni fydd eich allbrintiau a’ch cyflwyniadau terfynol ac ati’n ddigon 
o dystiolaeth ar eu pen eu hunain, er bydd yn rhaid wrth gwrs iddyn 
nhw gael eu cynnwys yn eich portffolio.

Gallai tystiolaeth o rai rhannau o’r broses gynnwys datganiad sy’n 
darparu digon o fanylion ac sydd wedi’i lofnodi gan y sawl a fu’n dyst 
i’ch gwaith (er enghraifft rheolwr, athro/athrawes, tiwtor,  
hyfforddwr/wraig). Os defnyddir datganiad o’r fath gan dyst, dylid 
sicrhau tystiolaeth ategol fel rheol ar ffurf eich nodiadau neu’ch 
cynlluniau, neu dystiolaeth bod eich aseswr wedi trafod manylion y 
broses â chi.

Rhaid i chi gynhyrchu tystiolaeth sy’n dangos eich bod chi wedi 
bodloni gofynion TGCh4.1, TGCh4.2 a TGCh4.3 yng nghyd-destun 
un gweithgaredd.

Gallwch chi gyflwyno eich tystiolaeth mewn fformat electronig, ar 
ffurf copi caled, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

Rhaid cael tystiolaeth i ddangos bod eich gwaith i gyd wedi’i asesu a’i 
ddilysu – rhaid cael cofnodion/nodiadau a ysgrifennwyd gan aseswr 
cymwys, sy’n cadarnhau mai eich gwaith chi ydyw a’i fod wedi 
bodloni’r safon ofynnol. 

Pan fo’r safonau’n cyfeirio at ‘wybodaeth’, gall y wybodaeth honno 
fod ar ffurf testun a/neu ddelweddau a/neu rifau. 

Datganiad mynediad  

Efallai na fydd ymgeiswyr ag anableddau penodol yn gallu dangos eu 
bod yn gymwys drwy gyflwyno yr holl dystiolaeth yn y dull a nodir.

Ar gyfer yr ymgeiswyr hyn, gellir gwneud addasiadau 
rhesymol i ofynion y dystiolaeth lle bo hynny’n briodol. 
Mewn rhai achosion, mae’n bosib y gellir caniatáu eithrio. Am 
fanylion, gweler yr arweiniad i’r safonau.
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.1.1
Datblygu strategaeth 
ar gyfer defnyddio 
sgiliau TGCh dros 
gyfnod estynedig.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig a gall fod mewn 
amrywiaeth o ffurfiau, gan gynnwys 
cofnodion allan o gynllun datblygu 
personol neu ffeil cynnydd, neu gynnig 
mewn perthynas â phrosiect. 

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• y rhesymau dros ddewis y dulliau  
 dan sylw 
• cyfeiriadau â nodiadau at y 
 ffynonellau a ddefnyddiwyd er   
 mwyn ymchwilio i wybodaeth.

• sefydlu cyfleoedd ar gyfer defnyddio 
 sgiliau TGCh  
• nodi’n eglur y canlyniadau rydych yn  
 gobeithio eu sicrhau 
• cynllunio’ch defnydd o sgiliau 
 TGCh dros gyfnod estynedig gan roi 
 ystyriaeth i’r ffactorau a allai effeithio 
 ar eich cynlluniau 
• dewis, ar sail ymresymu, y dulliau 
 sy’n sicrhau canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen 
• canfod ffynonellau perthnasol o   
 wybodaeth, gan gynnwys pobl a 
 deunydd cyfeiriol, ac ymchwilio i’r 
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Sefydlu cyfleoedd ar gyfer 
ddefnyddio sgiliau TGCh 
Rhaid i chi dreulio ychydig o amser 
yn ymchwilio i weithgareddau ac 
yn archwilio gweithgareddau’n 
ymwneud â’ch gwaith, er mwyn 
canfod ble a sut y gallwch chi 
ddefnyddio TGCh i gynorthwyo 
â chwilio am wybodaeth sy’n 
cynnwys testun, delweddau a 
rhifau, ei datblygu, ei chyfnewid a’i 
chyflwyno’n effeithlon. 

Nodi’r canlyniadau
Datganiad o’r hyn rydych chi am ei 
gyflawni neu’r hyn sydd angen i chi 
ei gyflawni yw canlyniad arfaethedig, 
e.e. system gynadledda’n seiliedig ar 
gyfrifiaduron i gynorthwyo gwaith 
tîm. Efallai bydd angen i chi drafod 
y canlyniadau hyn â phobl eraill 
sy’n ymwneud â’ch gwaith. Rhaid i 
chi ganfod a nodi canlyniadau sy’n 
benodol, fel y gallwch chi weld a 
ydynt wedi’u cyflawni ai peidio. Bydd 
hynny’n eich helpu yn nes ymlaen 
wrth i chi fonitro a gwerthuso eich 
gwaith. 

TGCh4.1  Datblygu strategaeth
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Cynllunio’ch defnydd o sgiliau 
TGCh
Rhaid i chi ystyried y sgiliau bydd 
arnoch eu hangen i gyflawni eich 
canlyniadau arfaethedig, a chynllunio  
eich defnydd o sgiliau TGCh fel 
y gallwch chi wneud y gorau o’r 
gweithgareddau sy’n ymwneud â’ch 
gwaith. Rhaid i chi fedru canfod 
cyfleoedd a chyfyngiadau (e.e. eich 
arbenigedd personol, adnoddau, 
patrymau gwaith, materion yn 
ymwneud ag iechyd a diogelwch, a 
phryderon cymdeithasol a moesegol). 
Bydd yn rhaid i chi osod targedau a  
therfynau amser realistig dros y 
misoedd nesaf.

Dewis, ar sail ymresymu 
Rhaid i chi fod yn gyfarwydd â 
chryfderau a gwendidau dulliau TGCh 
ar gyfer trafod, prosesu a chyflwyno 
gwahanol fathau o wybodaeth,  
e.e. cyfleusterau meddalwedd penodol. 

Canfod ffynonellau perthnasol o 
wybodaeth 
Rhaid i chi wirio ystod o wahanol 
ffynonellau, gan gynnwys pobl a allai 
eich cynorthwyo i ddatblygu eich 
sgiliau a chwblhau’r gwaith. Rhaid i chi 
wybod sut i gael help a chael mynediad 
i lyfrgell, cyhoeddiadau arbenigol, y
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

rhyngrwyd, neu gronfeydd data ar  
CD-ROM neu ar-lein. Wrth ddefnyddio 
porwr gwe, rhaid i chi wybod sut 
mae rhoi nod tudalen ar dudalennau 
perthnasol ar y we, a sut mae 
lawrlwytho a chadw gwybodaeth. 
Rhaid i chi wybod sut mae defnyddio 
systemau cyfeirio a ffeilio priodol a sut 
mae cadw cofnodion o’r ffynonellau y 
byddwch yn eu defnyddio. 

TGCh4.1  Datblygu strategaeth (parhad)
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.2.1
Monitro eich 
cynnydd ac addasu 
eich strategaeth, fel 
bo angen, er mwyn 
sicrhau canlyniadau 
o’r ansawdd sydd 
ei angen mewn 
gwaith sy’n cynnwys 
defnyddio TGCh ar 
gyfer dau bwrpas 
cymhleth, gwahanol.

Gallai’r dystiolaeth o fonitro cynnydd 
ac addasu strategaeth fod ar ffurf:

• cofnodion ysgrifenedig o  
 fyfyrdodau’r ymgeisydd ynghylch 
 cynnydd y gwaith ac unrhyw   
 adborth a gafwyd 
a/neu 
• nodiadau ysgrifenedig ynghylch 
 trafodaethau â phobl briodol, a   
 ategir gan ddatganiadau tyst.

Rhaid i’r dystiolaeth ddisgrifio’r 
dewisiadau a wnaed, y rhesymau 
drostyn nhw, a barn am eu 
heffeithiolrwydd.

Rhaid i’r dystiolaeth gynnwys:

• nodiadau ynghylch gwaith cynllunio 
• o leiaf un drafft, â thystiolaeth o 
 waith gwirio 
• cyfeiriadau llawn at yr holl   
 ffynonellau a ddefnyddiwyd. 

• baratoi a defnyddio TGCh er mwyn 
 cynorthwyo â:  
 – chwilio am, gwerthuso a dewis  
  gwybodaeth yn effeithlon  
 – archwilio gwahanol lwybrau   
  ymholi  
• datblygu a chyfnewid gwybodaeth  
 berthnasol at eich pwrpas  
• olrhain gwybodaeth newydd, gan 
 gynnwys integreiddio testun, 
 delwedd a rhif  
• monitro eich defnydd o sgiliau TGCh  
 ac adfyfyrio’n feirniadol arnyn nhw,  
 gan gynnwys:  
 – cael adborth gan eraill 
 – nodi’r dewisiadau a wnaed a   
  barnu pa mor effeithiol oedden  
  nhw  
• addasu eich strategaeth fel bo angen 
 er mwyn goresgyn anawsterau a  
 chynhyrchu canlyniadau o’r ansawdd  
 sydd ei angen. 

Paratoi a defnyddio TGCh 
Rhaid i chi fedru gosod a defnyddio:

• dalennau arddull, templedi a 
 macros i ymdrin â gweithrediadau a  
 ailadroddir 
• strwythurau cronfeydd data 
• ymholiadau gan ddefnyddio   
 peiriannau chwilio, a rhaid i chi   
 fedru mireinio eich chwiliad. 

Rhaid i chi fedru:

• gosod meini prawf (e.e. yn ôl   
 dyddiad, awdur, pwnc, sefydliad,  
 math a fformat) i helpu i ddewis y  
 wybodaeth sydd ei hangen arnoch 
• llunio gwahanol strategaethau a  
 meini prawf ar gyfer chwilio, er 
 mwyn archwilio trywyddau ymholi  
 eraill, e.e. defnyddio model ariannol 
 ar daenlen i archwilio a darogan 
 effeithiau posibl newidiadau o ran  
 cost a phrisiau ar werthiant ac elw. 

Gwerthuso a dewis gwybodaeth
Rhaid i chi ddatblygu ‘llygad 
beirniadol’ er mwyn asesu ansawdd 
a dibynadwyedd gwybodaeth o 
wahanol ffynonellau, gan ystyried 
buddiannau masnachol, gwleidyddol, 

TGCh4.2  Monitro cynnydd
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Mae’n rhaid i chi roi 
tystiolaeth eich bod 
chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

 academaidd neu bersonol a allai 
ddylanwadu ar gynnwys a chyflwyniad. 
Rhaid i chi wirio ffeithiau, ymchwilio i 
ffynonellau eraill a gofyn cwestiynau 
ychwanegol. 

Datblygu a chyfnewid gwybodaeth 
berthnasol  
Rhaid i chi fedru canfod dulliau o 
gyfnewid gwybodaeth (e.e. e-bost, 
cynadledda cyfrifiadurol, fideo 
gynadledda, tudalennau ar y we, 
rhannu dogfennau) a deall sut maen 
nhw’n effeithio ar ddatblygiad 
gwybodaeth a dulliau o weithio. 
Rhaid i chi fedru ystyried ffactorau 
trefniadaethol megis gwaith rheoli 
fersiynau, adalw dogfennau, monitro 
trafodion, sicrhau diogelwch, archifo a 
chreu copïau wrth gefn.

Olrhain gwybodaeth newydd 
Rhaid i chi ganfod gwybodaeth a  
gynhyrchir wrth i’ch gwaith ddatblygu  
(e.e. gwahanol syniadau, 
dehongliadau, addasiadau byrfyfyr 
a chynlluniau) a rhaid i chi fedru 
defnyddio’r wybodaeth honno lle bo 
hynny’n briodol. 

TGCh4.2  Monitro cynnydd (parhad)
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 Monitro ac adfyfyrio’n feirniadol
Rhaid i chi wybod sut mae olrhain eich  
cynnydd, ei gofnodi, myfyrio yn ei 
gylch a’i werthuso, gan gynnwys 
olrhain unrhyw broblemau TGCh a’r 
hyn wnaethoch chi yn eu cylch. Rhaid 
i chi ganfod ffynonellau adborth 
dibynadwy a defnyddio adborth yn 
adeiladol i’ch helpu i fonitro eich 
perfformiad a gwneud penderfyniadau, 
e.e. penderfyniadau ynghylch p’un 
a ddylid addasu eich strategaeth 
gyffredinol ai peidio. 
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Mae’n rhaid i chi 
roi tystiolaeth eich 
bod chi’n medru:

Gofynion tystiolaeth Er mwyn dangos eich bod chi’n 
gymwys, mae angen i chi wybod 
sut i:

Arweiniad

TGCh4.3.1
Cyflwyno 
canlyniadau eich 
gwaith.

Gellir cyflwyno’r dystiolaeth yn 
electronig, ar ffurf copi caled, ar ffurf 
cyflwyniad llafar, neu drwy gyfuniad 
o’r rhain.

Os caiff unrhyw ran o’r dystiolaeth ei 
chyflwyno ar lafar:

• rhaid i’r dystiolaeth gynnwys   
 nodiadau’r ymgeisydd wrth iddo  
 baratoi ar gyfer y cyflwyniad 
• rhaid cael tystiolaeth ychwanegol a  
 allai fod ar ffurf: 
 – clipiau sain/clipiau gweledol o’r  
  cyflwyniad 
a/neu 
 – ddatganiadau tyst 
• gall yr ymgeisydd ddefnyddio   
 nodiadau bras i’w gynorthwyo, ond  
 rhaid iddo beidio â’u darllen yn   
 uchel.

Rhaid i’r aseswyr chwilio am: 
• fynegiant clir 
• defnydd priodol o eirfa 
• defnydd o amrywiaeth o dechnegau  
 llafar a gweledol a thechnegau eraill 
• tystiolaeth bod y cyflwyniad wedi’i 
 strwythuro’n dda a’i fod yn cynnwys  
 enghreifftiau a oedd yn berthnasol  
 i’r gynulleidfa  

• ddatblygu strwythur ar gyfer 
 cyflwyno’ch gwaith, gan integreiddio  
 gwahanol fathau o wybodaeth er  
 mwyn sicrhau cysondeb yn y modd  
 mae testun, rhifau a delweddau yn  
 ymddangos  
• defnyddio barn pobl eraill wrth   
 fireinio’r cynnwys a’r diwyg  
• cyflwyno gwybodaeth mewn dull  
 effeithiol, gan ddefnyddio fformat ac 
 arddull sy’n addas i’ch pwrpas, pwnc  
 a chynulleidfa, a sicrhau:  
 – ei bod yn gywir o ran cynnwys a  
  chonfensiynau  
 – ei bod yn gwneud synnwyr.  

Cyflwyno gwybodaeth mewn dull 
effeithiol  
Rhaid i chi wybod sut mae datblygu 
strwythurau priodol ar gyfer 
integreiddio gwahanol fathau o 
wybodaeth, e.e. sicrhau bod ffontiau, 
ffurfiau, fformatau rhifau, meintiau 
a siapiau graffiau, delweddau a 
thablau’n gyson. Rhaid i chi sicrhau 
bod confensiynau ynghylch fformat, 
iaith ac arddull yn cael eu defnyddio 
fel y cytunwyd, a rhaid i chi gael 
adborth gan bobl eraill. Rhaid i chi 
wirio sillafu, atalnodi a gramadeg, 
a gwirio bod graffiau, diagramau a 
siartiau wedi’u labelu’n gywir a bod 
unrhyw ofynion penodol (e.e. o ran 
hyd geiriau, dulliau rhwymo, maint 
papur) wedi’u bodloni.

TGCh4.3  Cyflwyno canlyniadau a gwerthuso strategaeth
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• tystiolaeth bod y gynulleidfa wedi  
 ymateb yn briodol.

TGCh4.3.2
Gwerthuso 
effeithiolrwydd eich 
strategaeth, a nodi 
ffyrdd o ddatblygu 
eich sgiliau rhif 
ymhellach.

Rhaid i’r dystiolaeth fod yn 
ysgrifenedig, ond gellir ei hategu gan 
drafodaeth a recordiwyd â pherson 
priodol.

• gwerthuso effeithiolrwydd eich 
 strategaeth, gan nodi’r ffactorau 
 oedd wedi dylanwadu ar y 
 canlyniadau  
• nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau  
 TGCh ymhellach. 

Gwerthuso effeithiolrwydd eich 
strategaeth 
Rhaid i chi fedru canfod sut mae eich 
penderfyniadau, a’r adnoddau a’r 
bobl sy’n ymwneud â’ch gwaith, wedi 
dylanwadu ar y modd rydych wedi 
mynd i’r afael â’r gweithgaredd ac 
wedi dylanwadu ar ei ganlyniadau. Yn 
ogystal, rhaid i chi ystyried effaith eich 
cryfderau a’ch gwendidau eich hun o 
safbwynt TGCh.

Nodi ffyrdd o ddatblygu eich 
sgiliau TGCh ymhellach 
Rhaid i chi fyfyrio ynghylch lefel 
gyffredinol eich sgiliau TGCh ac 
awgrymu meysydd mae angen eu 
gwella, ar sail y profiad rydych wedi’i 
gael yn y gweithgaredd hwn. Rhaid i 
chi fedru canfod cyfleoedd sydd ar gael 
i chi (e.e. i gael hyfforddiant, newid 
arferion gwaith, neu fynd i’r afael â 
mathau newydd o dasgau). Rhaid i 
chi drafod â’ch rheolwr llinell, un o’ch 
cydweithwyr neu’ch mentor sut y 
gallech chi wella eich dulliau gweithio, 
manteisio ar gyfleoedd newydd a 
datblygu eich sgiliau ymhellach.
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Noder: Mae’r adran Diffiniadau gorfodol hon yn canolbwyntio ar y 
termau a’r cysyniadau sy’n arbennig o berthnasol i’r safonau TGCh. 
Mae’n cynnwys rhai ond nid pob un o’r termau TGCh arbenigol sy’n 
ymddangos yn y safonau.

a argymhellir
Gallai’r argymhellion gael eu gwneud gan berson, neu gallan nhw fod 
mewn print neu ar y sgrin.

a roddwyd
Mae’n cyfeirio at dasg, gweithgaredd neu wybodaeth mae’r  
athro/athrawes, tiwtor neu’r hyfforddwr/wraig yn eu rhoi i’r 
ymgeisydd, yn hytrach na bod yr ymgeisydd yn gorfod dod o hyd 
iddyn nhw neu’u canfod neu’u dewis drosto’i hun.

adnabod
Deall ystyr neu bwrpas ar unwaith.

adolygu (effeithiolrwydd)
Edrych yn ôl dros waith a gwblhawyd, ystyried unrhyw wersi a 
ddysgwyd, ac ystyried a oes ffyrdd y gellid gwella gwaith tebyg yn 
y dyfodol. Gall ymgeiswyr adolygu effeithiolrwydd eu gwaith yn 
ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain.

addas i’r pwrpas/addasrwydd i’r pwrpas
• Rhaid gwerthuso a dewis gwybodaeth, gan gymryd i ystyriaeth  
 awdurdod y ffynonellau a chyfredolrwydd, perthnasedd, tuedd  
 ac ati yr wybodaeth. 
• Rhaid cyflwyno’r testun a/neu ddelweddau a/neu rifau mewn  
 ffyrdd a fydd yn helpu’r gynulleidfa i ddeall yr wybodaeth sy’n cael  
 ei chyflwyno. 
• Rhaid gosod allan a chyflwyno’r wybodaeth mewn ffyrdd sy’n ateb
 pwrpas y dasg neu’r weithgaredd ac sy’n briodol i natur y   
 gynulleidfa. Gweler hefyd ‘pwrpasol’.

alinio
Gosod lluniau, testun neu gynnwys cell ar y chwith neu’r dde i fan 
penodol neu yn ei ganol, neu’u gosod wrth yr ymyl chwith, yr ymyl 
dde neu’r ddwy ymyl.

allbwn
Canlyniad proses gyfrifiadurol, er enghraifft gwybodaeth ar y sgrin 
neu ar bapur.

Diffiniadau gorfodol TGCh
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annibyniaeth/annibynnol
Gwneud dewisiadau neu benderfyniadau heb ymgynghori â  
athro/athrawes, y tiwtor neu hyfforddwr/wraig yn y lle cyntaf, er yn 
gofyn am gyngor neu chwilio am gadarnhad yn ddiweddarach efallai. 
Yn cynnwys medru sylweddoli pan ei bod yn briodol i ofyn am gyngor 
neu chwilio am gadarnhad.

arddull
Fe’i defnyddir wrth fformadu testun, er enghraifft y defnydd o ffont, 
print trwm, print italig, print wedi’i danlinellu.

aseswr
Y sawl sy’n gymwys/wedi’i hyfforddi ac sy’n gyfrifol am farnu 
perfformiad ymgeisydd yn erbyn safonau’r lefel briodol.

cadarnhau
Caiff y dasg neu’r broblem ei rhoi gan yr athro/athrawes, y tiwtor 
neu’r hyfforddwr/wraig. Cyfrifoldeb yr ymgeisydd yw dangos ei fod yn 
deall y broblem neu’r dasg yn llawn.

cadarnhau (hawlfraint)
Darganfod a oes angen caniatâd ai peidio i atgynhyrchu’r deunydd 
dan sylw.

cam
Gweithred bwrpasol a gyflawnir yng nghyd-destun gwneud tasg.

camgymeriad
Mae ystyr y term yr un fath â’i ystyr arferol; mae’n wahanol i ‘wall’, 
sydd ag ystyr arbenigol yng nghyswllt TGCh. Gweler ‘gwall’ hefyd.

canfod
Deall ystyr neu bwrpas, ar ôl ystyried (ond gweler ‘adnabod’ hefyd).

casglu ynghyd (gwybodaeth) 
Cyfuno testun a/neu rifau a/neu ddelweddau mewn un darn o waith.

cydnabod (ffynonellau)
Dylid cynnwys o leiaf teitl neu gyfeiriad gwefan y ffynhonnell/
ffynonellau gwybodaeth. 
• yn llawn: dylid defnyddio system gyfeirnodi gydnabyddedig, megis
 system Harvard ar gyfer deunyddiau print.

cyfathrebu
Mae’n cynnwys anfon, derbyn, cyfnewid a/neu rannu (gwybodaeth).
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cyfiawnhau
Esbonio pam mae’r dulliau a ddefnyddir neu’r dewisiadau a wneir yn 
briodol i’r dasg neu’r gweithgaredd.

cyflwyno/cyflwyniad 
Os na nodir yn wahanol yn y safonau (er enghraifft ‘gan ddefnyddio 
TGCh’), gall ymgeiswyr gyflwyno canlyniadau eu gwaith yn 
ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain. Nid yw 
cyflwyno gwaith yn golygu defnyddio PowerPoint o reidrwydd. 

cyfnewid (gwybodaeth)
Anfon gwybodaeth at rywun a chael gwybodaeth yn ôl ganddo. 
Gweler ‘rhannu’ hefyd.

cyfryngau storio cludadwy
Er enghraifft disg hyblyg, cryno-ddisg, DVD, cof-bin, gyriant fflach, 
disg caled allanol.

cyfunol/wedi’i chyfuno (gwybodaeth)
Gwybodaeth sy’n dod â thestun a/neu rifau a/neu ddelweddau 
ynghyd.

cyffredin
Defnyddir y term hwn i ddisgrifio unedau, offer, mesurau, fformatau 
dyddiad ac ati a ddefnyddir yn helaeth mewn bywyd pob dydd mewn 
cyd-destunau nad ydyn nhw’n rhai arbenigol.

cymhleth
• Ar Lefel 3, mae gweithgaredd cymhleth yn cynnwys tair neu fwy o
 dasgau. 
• Ar Lefel 2, mae technegau chwilio cymhleth yn cynnwys dau neu  
 fwy o feini prawf ar gyfer chwilio, a ddefnyddir gyda’i gilydd.

cymorth electronig
Offeryn cyfrifo, er enghraifft cyfrifiannell, taenlen.

cynulleidfa
Dyma’r bobl sy’n cael eu cyfarch gan destun, dogfen neu siaradwr. 
Mae’r term yn cynnwys darllenwyr, gwrandawyr, gwylwyr ffilm/teledu, 
a’r rhai sy’n defnyddio technoleg gwybodaeth.

cysodiadau personol
Er enghraifft cyflymder y llygoden, maint yr eiconau, maint ffont, 
cydraniad y sgrin, cyferbynnedd y bwrdd gwaith, uchder y sain.
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cywir (gweithdrefn)
• Mae gweithdrefnau cywir yn sicrhau bod systemau TGCh yn  
 cael eu hagor a’u cau’n unol â chanllawiau’r gwneuthurwyr a/neu  
 ganllawiau lleol. 
• (yng nghyswllt cyfryngau storio cludadwy) Mewnosod, symud a  
 thrin y cyfryngau’n unol â gofynion y meddalwedd a’r caledwedd.

cywir/cywirdeb 
Mae ystyr y ddau derm yr un fath â’u hystyr arferol, sef ‘heb 
gamgymeriadau’.

chwilio am (wybodaeth)
Mae’n berthnasol pan nad oes gwybodaeth bwrpasol ar gael ar 
unwaith neu’n fuan.

dadansoddi
Rhannu rhywbeth yn gydrannau neu’n nodweddion hanfodol; 
archwilio’n fanwl.

darllen
Yng nghyd-destun TGCh, mae’r term ‘darllen’ yn cyfeirio at gael 
ystyr o symbolau, rhifau, diagramau, graffiau ac ati. Efallai na fydd yn 
gofyn am y gallu i ddarllen testun di-dor, er bod hynny’n fwy tebygol 
o fod yn angenrheidiol ar Lefel 2 a Lefel 3.

data (unigol: datwm)
Gwybodaeth feintiol sy’n cynnwys cyfrifon neu fesuriadau.

datblygu (gwybodaeth)
Gweithio gyda data a gwybodaeth i wella eu haddasrwydd i bwrpas, 
eu cyflwyniad, rhwyddineb eu defnyddio, eu heffeithlonrwydd ac ati.

datganiad tyst
Datganiad (a elwir weithiau yn ‘tystiolaeth tyst’) sy’n cadarnhau bod 
yr ymgeisydd wedi arddangos rhyw sgil/sgiliau (er enghraifft ei fod 
wedi dilyn arferion gweithio saff, iach a diogel) ar y safon ofynnol. 
Rhaid i’r datganiad gael ei arwyddo gan berson cymwys, sef y person 
oedd yn bresennol pan ddangoswyd ei hyfedredd gan yr ymgeisydd 
sydd, ym marn yr aseswr, yn medru mynegi barn ddibynadwy, teg a 
diduedd mewn perthynas â’r safon ofynnol.

Ble bynnag y caiff ei ddefnyddio, dylai’r datganiad tyst gynnwys y 
dyddiad, yr enw, llofnod a manylion cyswllt y tyst a manylion am  
gyd-destun yr arsylwi. Hefyd, mae’n rhaid cael nodyn byr yn egluro 
rôl y tyst, er enghraifft arolygwr yn y gweithle, athro/athrawes 
daearyddiaeth, arweinydd/athrawes grŵp ieuenctid.
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Mae’n rhaid i’r aseswr gadarnhau dilysrwydd y datganiad tyst; efallai 
bydd eisiau cadarnhau gyda’r tyst bod y datganiad yn ddilys a sicrhau 
bod y tyst yn deall gofynion y safon.

Rhaid sicrhau nad datganiadau tyst yw’r unig ffurf ar dystiolaeth sy’n 
dangos bod ymgeisydd wedi bodloni’r safon.

Bydd llawer o’r dystiolaeth ofynnol ar ffurf dogfennau cofnodi (er 
enghraifft log, dyddiadur, neu ffurflen sydd wedi’i llenwi). Rhaid i’r 
dogfennau hynny gael eu llenwi wrth i’r gwaith gael ei gyflawni. 
Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd tasg neu 
weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

dehongli
Egluro ystyr symbolau, gwybodaeth a chanlyniadau, er enghraifft.

delwedd
Mae’n cynnwys ffotograffau, gwrthrychau, arteffactau, delweddau 
wedi’u sganio, clipluniau, cynlluniau, brasluniau, diagramau, lluniau, 
graffiau a siartiau. Beth bynnag fo ffurf y ddelwedd, rhaid iddi fod 
yn addas i bwrpas a rhaid iddi hybu dealltwriaeth o’r deunydd a 
gyflwynir.

Gall ‘delwedd syml’ fod yn ddarlun, braslun neu ddiagram sy’n 
dangos gwybodaeth syml ac sy’n gofyn am ychydig iawn o dehongli.

O fewn TGCh, nid yw tabl sy’n cynnwys testun neu ffigurau yn cyfrif 
fel delwedd.

dewis
Dethol gan ddefnyddio meini prawf priodol i’r dasg.

dibynadwy/dibynadwyedd
Yng nghyswllt gwefan: y graddau y gellir tybio bod y wybodaeth 
ar y wefan yn gywir, ei bod yn wybodaeth y gellir ei chredu, ac ati. 
Er enghraifft, gellir tybio bod gwybodaeth ystadegol o wefannau 
llywodraeth yn ddibynadwy.

dilys (tystiolaeth)
(a) Tystiolaeth ddilys yw tystiolaeth sy’n rhoi llun gwir o waith yr  
 ymgeisydd ac sy’n uniongyrchol berthnasol i’r safon ofynnol. 
(b) Tystiolaeth a gynhyrchwyd gan yr ymgeisydd heb fwy o help,  
 cefnogaeth neu arweiniad nag a ganiateir ar y lefel berthnasol

dilysu
Cadarnhau bod tystiolaeth ymgeisydd yn ddilys.



307Sgiliau Hanfodol Cymru

diogel/diogelwch (data/gwybodaeth)
Mae’n cyfeirio at warchod data a gwybodaeth trwy ddefnyddio 
cyfrineiriau, rhifau adnabod personol, symbol y clo clwt, yr arfer o 
wneud copïau wrth gefn, ac ati.

disgrifio
Oni nodir yn wahanol yn y safonau neu’r dogfennau ymhelaethu, gall 
yr ymgeiswyr ddisgrifio’u tasg/gweithgaredd, eu dulliau, eu data, eu 
canlyniadau ac ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r 
rhain.

dogfennau cofnodi
Gallai’r rhain gynnwys logiau, dyddiaduron, ffurflenni wedi’u llenwi 
neu unrhyw ddulliau eraill o gofnodi gwaith wrth iddo gael ei 
gyflawni. Nid yw dogfennau cofnodi a gaiff eu llenwi ar ddiwedd tasg 
neu weithgaredd wrth edrych yn ôl yn dystiolaeth dderbyniol.

dull (mewnbynnu/allbynnu)
Darn o galedwedd electronig, er enghraifft llygoden, bysellfwrdd, 
sgrin, argraffydd.

effeithiol
Cyflawni tasg mewn modd sy’n cynhyrchu’r canlyniad a ddymunir. 
Mae’n bosibl bod yn effeithiol ond yn aneffeithlon.

effeithlon
• Cyflawni tasg gan ddefnyddio nifer briodol o gamau neu   
 weithrediadau mewn dilyniant sy’n addas i bwrpas. Er enghraifft, 
 wrth ddefnyddio cymhorthion electronig, mae’n effeithlon 
 defnyddio’r gweithrediadau a’r ffwythiannau sydd ar gael er  
 enghraifft defnyddio cof a ffwythiannau sefydlog ar gyfrifiannell, 
 neu ddefnyddio’r fformiwla ‘cyfrif’ ar gyfer ystod o gelloedd mewn  
 taenlen yn hytrach nag adio celloedd unigol. 
• Peidio â gwastraffu amser ac adnoddau trwy, er enghraifft,   
 lawrlwytho a/neu argraffu llawer iawn o wybodaeth heb ddewis y  
 rhannau perthnasol.

esbonio/egluro
Rhoi disgrifiad neu adroddiad clir a manwl, gan gynnwys rhai’n 
ymwneud ag achos ac effaith os yw hynny’n briodol. Maen nhw’n 
tueddu i gynnwys geiriau megis ‘felly’ ac ‘o ganlyniad’. Oni nodir yn 
wahanol yn y safonau neu’r dogfennau ymhelaethu, gall yr ymgeiswyr 
esbonio’u tasg/gweithgaredd, eu dulliau, eu data, eu canlyniadau ac 
ati’n ysgrifenedig neu ar lafar, neu drwy gyfuniad o’r rhain.
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estynedig (amser)
Mae cyfnod estynedig yn debygol o fod yn dri mis o leiaf.

fformat 
• Testun: er enghraifft ymylon, papur ar ffurf portread/tirlun, print 
 trwm/italig/wedi’i danlinellu, borderi, cysgod, lliw. 
• Tablau/taenlenni: er enghraifft lled y colofnau, uchder y rhesi,  
 cyfuno celloedd. 
• Delweddau: er enghraifft tocio, meintio/ailfeintio.

ffurf
Trefn y testun, delweddau ac ati ar y dudalen neu’r sgrin. Gweler 
‘fformat’ hefyd.

ffynhonnell wybodaeth
• sy’n seiliedig ar TGCh: Gwybodaeth o ffynhonnell electronig,  
 er enghraifft CD, DVD, mewnrwyd, y rhyngrwyd, cronfa ddata. 
• nad yw’n seiliedig ar TGCh: Gwybodaeth o ffynhonnell nad
 yw’n electronig, er enghraifft deunydd print, darllediad,   
 trafodaeth.

ffynonellau
Gallan nhw fod yn bobl eraill, deunydd printiedig, deunydd electronig, 
(er enghraifft y we) darllediadau ac ati. Bydd ystod a chymhlethdod y 
ffynonellau yn cynyddu fel bydd disgwyliadau problem neu dasg yn 
cynyddu ar hyd y lefelau.

golygu
Mae’n cynnwys ychwanegu, dileu a diwygio gwybodaeth.

graffeg
Term cynhwysol ar gyfer unrhyw fath o ddelwedd.

gwall
• Problem sy’n codi oherwydd diffyg ar ran y caledwedd, y   
 meddalwedd neu’r trydan. 
• Neges sy’n ymddangos ar ôl mewnbynnu data neu wybodaeth  
 amhriodol, neu fewnbynnu data neu wybodaeth yn anghywir.

gwasanaethau cyfathrebu
Maen nhw’n cynnwys, er enghraifft, Cyflenwr Gwasanaeth 
Rhyngrwyd, band eang, gwasanaeth deialu, rhwydwaith, neu ffôn 
symudol.

gweithdrefnau gofal (housekeeping)
Trefniadau lleol ar gyfer sicrhau bod systemau TGCh yn drefnus a’u 
bod yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.
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gweithgaredd
Mae gweithgaredd yn cynnwys nifer o dasgau sy’n gysylltiedig â’i 
gilydd, lle mae canlyniadau un dasg yn effeithio ar gyflawni tasg arall. 
Gweler ‘tasg’ hefyd.

gweithredol (camau)
Ar Lefel 3, dangos rhywfaint o fenter neu annibyniaeth o safbwynt 
sicrhau arferion gweithio saff ac iach.

gwirio
Mynd drwy’r gwaith am yr eilwaith (neu fwy o weithiau na hynny) i 
ganfod a chywiro camgymeriadau.

gwybodaeth
Gall gwybodaeth fod ar ffurf testun a/neu ddelweddau a/neu rifau.

iach
Yng nghyd-destun TGCh, mae’n cyfeirio at faterion megis y 
trefniadau eistedd, uchder/llacharedd y sgrin, cymryd seibiant, 
defnyddio dyfeisiau cynnal arddyrnau, ac ati.

meddalwedd (cymhwysiad)
Mae’n cynnwys adnodd prosesu geiriau, taenlen, cronfa ddata, 
graffeg, porwr, e-bost.

nodiadau
Nid oes angen i nodiadau a gyflwynir yn dystiolaeth fod ar ffurf 
rhyddiaith ddi-dor ac nid oes yn rhaid i’r gramadeg, y sillafu a’r 
atalnodi fod yn berffaith, ond rhaid iddyn nhw fod yn ddealladwy a 
rhaid i’r ystyr fod yn glir. Mae nodiadau’n cynnwys llenwi ffurflen os 
yw hynny’n briodol. Os yw’n briodol, gellir ychwanegu datganiadau 
tyst at y nodiadau.

nodweddion rhyngwyneb
Maen nhw’n cynnwys eiconau, botymau dewis, llithryddion/offer 
sgrolio, dewislenni, is-ddewislenni ac ati.

portffolio
Ffeil, ffolder neu ddull arall o storio a chyflwyno’r dystiolaeth a 
gyflwynir gan yr ymgeisydd ar gyfer yr asesiad terfynol/cyfansymiol 
yw portffolio. Gall gynnwys amrywiaeth o fathau o dystiolaeth (er 
enghraifft ysgrifenedig, fideo, tâp sain, arteffact) a gall fod yn gopi 
caled, neu’n electronaidd (y cyfeirir ato’n aml fel e-bortffolio) neu’n 
gyfuniad o’r rhain.
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priodol
Addas ar gyfer y gweithgaredd, y dasg, y cyd-destun, y gynulleidfa 
arfaethedig ac ati. Mae defnyddio’r gair ‘priodol’ yn y safonau yn 
derbyn bod cyd-destunau gwahanol yn gofyn am driniaeth wahanol. 

pwrpasol
Rhaid cynhyrchu tystiolaeth yng nghyd-destun tasg neu weithgaredd 
sy’n ateb rhyw bwrpas yng ngwaith neu hamdden yr ymgeisydd. Nid 
yw tystiolaeth sydd wedi ei chasglu yn unig ar gyfer ateb gofynion 
portffolio’r ymgeisydd yn bwrpasol ac nid yw’n ateb gofyniad yr 
asesiad. Gweler ‘addasrwydd i’r pwrpas’ hefyd.

rhannu
Mae’n awgrymu cyfnewid data â dau neu fwy o bobl eraill. Gweler 
‘cyfnewid’ hefyd.

rheoli fersiynau
Cadw trefn ar ddiwygiadau ac adolygiadau i ffeiliau trwy ddefnyddio 
enwau priodol ar gyfer ffeiliau, sy’n rhoi syniad o gynnwys a 
pherchennog ac sy’n nodi rhif y fersiwn, y dyddiad ac ati.

saff
• Saff yn gorfforol, er enghraifft offer trydan, ceblau.
• Saff yn gymdeithasol, er enghraifft peidio â datgelu data personol
 amhriodol wrth ddefnyddio gwefannau rhwydweithio   
 cymdeithasol.

syml
Mae’r term hwn yn disgrifio gwybodaeth mae lefel yr her sy’n 
gysylltiedig â hi o safbwynt yr ymgeisydd yn gyfyngedig, er enghraifft 
testun syml, rhifau cyfan, rhifau mae’n hawdd gweithio gyda nhw 
(er enghraifft lluosrifau 2, 5, 10, 100), dulliau anghymhleth o gyfleu 
symiau cyfyngedig o ddata neu wybodaeth.

Mae hefyd yn disgrifio gwybodaeth, pynciau a deunyddiau mae’r 
ymgeiswyr yn dod ar eu traws yn aml yn eu gwaith, eu hastudiaethau 
neu’u gweithgareddau eraill.

system
Cyfuniad o galedwedd, meddalwedd, data a phobl, a allai gynnwys 
mynediad i’r rhyngrwyd. Gall fod yn system annibynnol neu’n rhan o 
rwydwaith.
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tabl
Trefniant trefnus o wybodaeth, rhifau neu lythrennau, mewn rhesi a 
cholofnau fel rheol.

tasg
Mae tasg yn bwrpasol ac yn gyflawn yn ei rhinwedd ei hun. Gall 
gynnwys mwy nag un cam. Gweler ‘gweithgaredd’ hefyd.

tystiolaeth
Ar Lefelau 1 i 4 yn unig, rhaid i ymgeiswyr gynhyrchu portffolio 
o dystiolaeth i ddangos bod ganddyn nhw y sgiliau sy’n ofynnol i 
fodloni gofynion y safonau. Gall tystiolaeth gynnwys allbrintiau oddi 
ar gyfrifiadur, deunydd ysgrifenedig, recordiadau sain a/neu fideo a 
datganiadau/tystiolaeth gan dystion. Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad 
gan dyst’ hefyd.

Ar lefel Mynediad, rhaid i ymgeiswyr ddangos bod ganddyn nhw 
y sgiliau i fodloni gofynion y cymhwyster trwy gwblhau asesiadau 
a gynlluniwyd gan y corff dyfarnu. Caiff rhain eu hystyried yn 
dystiolaeth, a gallan nhw hefyd gynnwys deunydd ysgrifenedig, 
allbrintiau oddi ar gyfrifiadur, arteffactau, recordiadau sain a/neu fideo 
a datganiadau/tystiolaeth tyst. Gweler ‘portffolio’ a ‘datganiad tyst’ 
hefyd.

unioni
Alinio testun i’r ymyl chwith, yr ymyl dde neu’r ddwy ymyl.

ystod
Mae’n cyfeirio at dri neu fwy o ddulliau, ffynonellau, opsiynau ac ati. 




