
 
 
 
DPP TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 2019:    Asesiadau Allanol 
Uned 1 ac Uned 3  
 

Er mwyn sicrhau bod asesiadau yn targedu AA mewn ffordd briodol a chyson, ac er mwyn helpu dysgwyr i 
ddeall gofynion y cwestiynau arholiad defnyddir geiriau gorchymyn gosod yng nghyd-destun y tri AA. Nid 
yw hon yn rhestr gynhwysfawr ac nid yw pob gorchymyn wedi'i ddiffinio â gair unigol: e.e. Gall 'i ba 
raddau' neu 'pa mor llwyddiannus…' fod yn addas mewn cyd-destun AA3 penodol. Gall geiriau gorchymyn 
cyfarwyddiadol fel 'ticiwch' neu 'rhowch gylch o amgylch'  gael eu defnyddio pan gynigir nifer o 
ddewisiadau yn y cwestiwn, a bydd yr ymgeiswyr yn dewis yr ateb(ion) priodol o'u plith.  
 

AA Gorchymyn Gofynion yr ateb 
AA1 

Arddangos 
gwybodaeth a 
dealltwriaeth  

Diffiniwch Rhowch yr union ystyr 
Disgrifiwch Rhowch nodweddion / prif elfennau neu adroddiad cryno 
Rhowch Darparwch  / enwch / dewiswch / adnabyddwch ffeithiau neu 

enghreifftiau cryno (o ffynhonnell a roddir neu drwy alw i gof)  
Nodwch (identify) Fel yn achos 'rhowch' 
Rhestrwch Fel yn achos 'rhowch' 
Enwch Fel yn achos 'rhowch' 
Amlinellwch Nodwch y prif bwyntiau  / rhowch ddisgrifiad cryno neu brif 

nodweddion 
Nodwch (state) Fel yn achos 'rhowch' 
Rhowch grynodeb Dewiswch a chyflwynwch y prif bwyntiau (heb fanylion)  

AA2 
 

Cymhwyso 
gwybodaeth  

 

Cymhwyswch Defnyddiwch wybodaeth a dealltwriaeth o ddamcaniaeth 
neu gysyniad a'u cysylltu â chyd-destun penodol. 

Cyfrifwch Cyfrifwch ar sail ffeithiau, ffigurau neu wybodaeth a roddir.  
Lluniwch Lluniwch fframwaith neu ddadl  
Esboniwch Rhowch fanylion a rhesymau dros sut a pham mae 

rhywbeth fel ag y mae 
Eglurwch Defnyddiwch ddiagram neu eiriau i egluro sut mae cysyniad 

neu ddamcaniaeth yn gweithio mewn cyd-destun penodol 
Dehonglwch Troswch wybodaeth a ddarparwyd yn ffurf arall 
Dangoswch Fel yn 'eglurwch' 
Defnyddiwch Cymhwyswch y wybodaeth a ddarparwyd at ddamcaniaeth 

neu gysyniad penodol 
AA3 

 
Dadansoddi a 

gwerthuso  

Dadansoddwch Archwiliwch fater mewn manylder / sut mae rhannau yn 
cysylltu â'r cyfan, i esbonio a dehongli 

Aseswch Lluniwch farn gytbwys 
Cymharwch Nodwch a rhowch sylwadau am  / esboniwch nodweddion 

tebyg 
Ystyriwch Adolygwch ac ymatebwch i wybodaeth a roddir  
Cyferbynnwch Nodwch a rhowch sylwadau am  / esboniwch y 

gwahaniaethau 
Trafodwch Archwiliwch fater mewn manylder / mewn ffordd 

strwythuredig, gan ystyried syniadau gwahanol  
Gwahaniaethwch Nodwch ac esboniwch y gwahaniaethau rhwng syniadau 

neu destunau 
Gwerthuswch Lluniwch farn drwy bwyso a mesur y dystiolaeth er mwyn 

dod i gasgliad  
Archwiliwch Ymchwiliwch yn ofalus, mewn manylder  

B 



Cyfiawnhewch Cefnogwch achos gan ddefnyddio tystiolaeth  / dadl 
Argymhellwch Cyflwynwch gynnig yn seiliedig ar resymau / tystiolaeth  

 


