
 
 
 

 
TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant 

Arfer Da 
 

• Edrychwch ar yr holl wybodaeth a ddarperir gan CBAC ar gyfer y fanyleb ar y wefan, 
(www.dysguiechydagofal.cymru) e.e. manylebau, Canllawiau Athrawon, deunyddiau 
enghreifftiol a manylion ar gyfer cyflwyno Asesiadau Di-arholiad 
 
• Cofrestrwch ar gyfer bwletinau e-bost yn www.dysguiechydagofal.cymru a chadwch lygad 
am ddiweddariadau rheolaidd. 
 
• Cysylltwch â'r swyddog pwnc os oes gennych unrhyw bryderon.  
 
Uned 1: Papur Ysgrifenedig (Unigol a Dwyradd) 
Uned 3: Papur Ysgrifenedig (Dwyradd yn unig) 
Drwy gydol y cwrs dylid rhoi cyfleoedd i'r dysgwyr weithio drwy amrywiaeth eang o 
gwestiynau arholiad yn yr ystafell ddosbarth ac ar gyfer gwaith cartref.  
 
Dylai dysgwyr fod yn gyfarwydd â gosodiad y papur a'r mathau gwahanol o gwestiynau fel 
atebion byr, atebion ysgrifennu strwythuredig ac estynedig.  
 
Dylai dysgwyr adolygu a dylid cynnwys rhai gwersi adolygu fel rhan o'r gwaith paratoi at 
arholiadau. 
 
Sicrhewch fod dysgwyr yn deall ac yn gyfarwydd â'r termau amrywiol a ddefnyddir yn y 
papur arholiad – ‘awgrymwch’, ‘disgrifiwch’, ‘nodwch’ (state), ‘trafodwch’, nodwch (identify) 
‘gwerthuswch’.  
 
Sicrhewch fod dysgwyr yn deall ‘meini prawf marcio’ y cwestiynau atebion hir, lle mae gofyn 
iddynt roi ffeithiau y mae'n rhaid eu cefnogi â rhesymau a thrafodaeth. Gall y cynllun marcio 
a ddefnyddir ochr yn ochr â'r papur arholiad roi dealltwriaeth bwysig i ymgeiswyr o sut mae 
marciau'n cael eu dyfarnu a dyfnder y wybodaeth sy'n ofynnol.  
 
Rhowch sawl cyfle i ymgeiswyr ymarfer ateb y cwestiynau ‘traethawd’. Yn aml, gall yr adran 
hon fod yn wannach yn yr arholiad oherwydd bod ymgeiswyr yn aml yn trafod eu 
gwybodaeth mewn ffordd gyfyngedig neu ddim yn trafod o gwbl.  
 
Yn ystod yr arholiad: 
 
Dylai dysgwyr wneud y canlynol: 
 

• darllen a dilyn y cyfarwyddiadau ar y dudalen flaen yn ofalus.  
• darllen y cwestiynau ac amlygu'r ‘geiriau allweddol’ er mwyn parhau i ganolbwyntio 

ar y testun.  
• ateb mewn brawddegau llawn oni bai fod y cwestiwn yn gofyn am ‘restr’.  
• osgoi defnyddio pwyntiau bwled gan fod yr atebion sy'n deillio o hynny fel arfer yn 

rhai cyfyngedig.  
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• edrych ar nifer y marciau sy'n cael eu dyfarnu am bob cwestiwn a gwneud yn siŵr 

bod atebion yn cynnwys digon o wybodaeth berthnasol.  
• defnyddio geiriau allweddol/iaith dechnegol. 
• cysylltu atebion â phob maes, h.y. anghenion gofal (corfforol, deallusol, emosiynol, 

cymdeithasol (PIES), fel sy'n berthnasol, wrth ateb cwestiynau ar ddatblygiad neu 
lesiant, oni bai fod y cwestiwn yn nodi maes neu feysydd penodol  

• cyflwyno ffeithiau, trafodaeth ac ystyried yr holl agweddau fel materion cadarnhaol 
a negyddol mewn cwestiynau sy'n cael eu marcio ar sail meini prawf;  pan gyflwynir 
ffaith neu osodiad dylid esbonio/trafod hyn cyn symud ymlaen at y ffaith nesaf;  

• cynllunio ateb gan ddefnyddio geiriau allweddol wrth ateb cwestiynau ysgrifennu 
estynedig. 

• sicrhau bod llawysgrifen yn ddarllenadwy 
• cadw llygad barcud ar yr amser a darllen drwy'r papur yn ofalus er mwyn sicrhau bod 

pob cwestiwn wedi'i ateb yn llawn. 
  

Unedau 2 a 4: Canllawiau Asesiadau di-arholiad .  

Rhowch amserlen i ymgeiswyr fel eu bod yn gwybod yn iawn pryd bydd y sesiynau asesiad 
di-arholiad yn digwydd a bod ganddynt yr holl wybodaeth ac adnoddau angenrheidiol yn 
barod.  
 
Rhaid i waith dysgwyr gael ei ddilysu'n fewnol drwy lofnodi taflen glawr y mae'n rhaid i'r 
ymgeisydd a'r staff ei llenwi a rhaid i'r daflen gael ei chynnwys gyda'r gwaith cwrs.  
 
Rhaid cyflwyno'r ddwy dasg ar gyfer Uned 2 ar yr un pryd erbyn y terfyn amser a nodir. 

 

Pob tasg: 

Mae'r tasgau wedi'u nodi yn y fanyleb ac ni fyddant yn newid yn ystod oes y fanyleb. 
 
Cyn dechrau ar y dasg mae'n hanfodol bod meysydd astudio craidd y fanyleb sy'n ymwneud 
â'r dasg/tasgau wedi'u cyflwyno i'r ymgeiswyr fel bod ganddynt yr holl wybodaeth a 
dealltwriaeth angenrheidiol. 
 
Sicrhewch fod gan ymgeiswyr ddealltwriaeth o'r llwybr drwy'r dasg a bod ganddynt rywfaint 
o wybodaeth am gynnwys pob un o'r adrannau.  
 
Cyn dechrau'r oriau dan oruchwyliaeth ar gyfer y dasg, dylid rhoi amser i ymgeiswyr wneud 
gwaith ymchwil annibynnol a gall hyn gael ei wneud yn y ganolfan ei hun ac yn allanol. 
 
Rhaid sicrhau bod ymgeiswyr yn gwybod yn iawn beth yw'r amser a ddynodir ar gyfer 
amodau dan oruchwyliaeth pob tasg. 
 
Sicrhewch fod dysgwyr yn cyflwyno eu gwaith gan ddefnyddio sgiliau TG, cyn belled â bod 
hynny’n bosibl.  Os oes angen postio gwaith, dylid ei gyflwyno mewn ffeiliau meddal gydag 
enw a rhif arholiad yr ymgeisydd ynghyd ag enw a rhif y ganolfan ar y clawr blaen. 
 



 
O ran y papur ysgrifenedig, dylech wneud yn siŵr bod dysgwyr yn deall ac yn gyfarwydd â'r 
termau amrywiol a ddefnyddir yn y papur arholiad – ‘awgrymwch’, ‘disgrifiwch’, ‘nodwch’ 
(state), ‘trafodwch’, ‘nodwch’ (identify), ‘gwerthuswch’.  
 
Dylech sicrhau fod geiriau allweddol/iaith dechnegol yn cael eu defnyddio. 
 
Dywedwch wrth ddysgwyr am beidio â defnyddio maint ffont mawr na ffont llai na maint 11.  
 
Dylai nodiadau ymgeiswyr, a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth yn ystod y tasgau, gael eu 
defnyddio yn y sesiynau asesiadau di-arholiad ac yna dylai'r ganolfan eu cadw. NI DDYLID eu 
hanfon at y cymedrolwr gyda'r adroddiad.  
 

 
Uned 2: 
 
Tasg 1: Darparu Gwasanaethau  
 
Rhaid sicrhau bod ymgeiswyr yn gwybod yn iawn beth yw'r amser a ddynodir ar gyfer y 
cyfnod o 10 awr dan amodau dan oruchwyliaeth. 
 
Sicrhewch fod ymgeiswyr yn astudio un o'r grwpiau targed a roddir: plant, pobl ifanc neu 
oedolion. Er mwyn canolbwyntio ar y dasg gall ymgeiswyr ddewis bod yn fwy penodol o ran 
eu grŵp targed dewisol, er enghraifft: 
 

• Plant: 0-3 oed, 4-11 oed, plant â chyflwr penodol, e.e. awtistiaeth 
• Pobl ifanc: caethiwed, beichiogrwydd yn ystod yr arddegau 
• Oedolion: menywod beichiog, oedolion ag anghenion ychwanegol/cyflwr penodol, 

oedolion hŷn â dementia 
 
Dylai ymgeiswyr: 

 
(a) wneud gwaith ymchwil gan ddefnyddio amrediad o ffynonellau gwahanol i nodi a disgrifio 

gwasanaethau o bob un o'r gwasanaethau gofal iechyd, gofal cymdeithasol a/neu ofal 
plant gan ddilyn y canllawiau a roddwyd yn y dasg. 
 
nodi ffynonellau gwybodaeth un ai drwy gynnwys cyfeiriadau drwy gydol y gwaith neu 
ar ffurf llyfryddiaeth 
 
cyflwyno gwybodaeth mewn ffurf priodol yn ôl dewis yr ymgeisydd, er enghraifft, 
adroddiad, cyflwyniad PowerPoint, taflen, siart 
 

(b) dewis dau weithiwr proffesiynol allweddol gwahanol ac esbonio eu rolau mewn 
perthynas â'r grŵp targed a'u hanghenion, ni ddylai'r swyddi a ddewisir fod yn rhy 
debyg, e.e. dau fath gwahanol o nyrs 
 

(c) dadansoddi'r dasg. Mae'n ofynnol i roi ateb cytbwys mewn perthynas â'r ddwy agwedd 
ar y dasg hon. Cynnwys yr amrediad o wasanaethau sydd ar gael, pa mor hawdd yw cael 



 
mynediad atynt, pellter, yr apwyntiadau sydd ar gael, ac ati, ac a yw'r rhain yn bodloni 
anghenion y grŵp targed ai peidio. 

 
 
 
Tasg 2: Hybu iechyd  
 
Rhaid sicrhau bod ymgeiswyr yn gwybod yn iawn beth yw'r amser a ddynodir ar gyfer y 
cyfnod o 15 awr dan amodau dan oruchwyliaeth. 
 
Dylai ymgeiswyr lunio gweithgaredd hybu iechyd ac adroddiad sy'n cynnwys tystiolaeth 
weledol i gefnogi'r gweithgaredd:   

 
Dylai ymgeiswyr wneud y canlynol:  
 
(a) nodi'n glir a chyfiawnhau eu dewis o destun a grŵp targed  

 
(b) gwneud gwaith ymchwil annibynnol gan ddefnyddio amrediad o ffynonellau gwahanol i 

ganolbwyntio ar: 
  

• ddylanwadau cadarnhaol a negyddol, yn gyffredinol, ar iechyd a llesiant y grŵp targed a  
    ddewiswyd 

 
• sut mae'r testun a ddewiswyd yn effeithio ar iechyd a llesiant y grŵp targed 

 
• sut mae canllawiau/mentrau priodol gan y llywodraeth yn ceisio helpu'r grŵp targed  

 
Rhaid nodi'r holl ffynonellau gwybodaeth un ai drwy gynnwys cyfeiriadau drwy gydol y gwaith 
neu ar ffurf llyfryddiaeth 

 
(c)  asesu o leiaf dau fath o ddeunyddiau hybu iechyd sy'n bodoli eisoes gan ganolbwyntio 

ar eu testun dewisol a pha mor addas ydynt ar gyfer y grŵp targed a ddewiswyd – gellid 
defnyddio siartiau cymharu ar gyfer hyn 
 

(d)  cynllunio a llunio'n annibynnol gweithgaredd hybu iechyd, gan ddangos tystiolaeth o 
bob adran o'r dasg 
 

(e)  defnyddio sgiliau ysgrifennu estynedig i ddadansoddi a gwerthuso'r gweithgaredd hybu 
iechyd, i gynnwys dehongliad o'r adborth a gafwyd (siartiau bar, siart cylch, ac ati) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uned 4: (Dwyradd) 
 
Rhaid sicrhau bod ymgeiswyr yn gwybod yn iawn beth yw'r amser a ddynodir ar gyfer y 
cyfnod o 25 awr dan amodau dan oruchwyliaeth. 
 
Fel yn achos Tasg 1 dylech sicrhau fod yr ymgeiswyr yn astudio un yn unig o'r grwpiau targed 
a roddwyd, plant, pobl ifanc neu oedolion. Dylai'r grŵp targed a ddewisir fod yn wahanol i'r 
un yn nhasgau Uned 2 yr Asesiad Di-arholiad. 
 
Dylai'r cynnwys: 
 
ganolbwyntio ar y grŵp targed a ddewiswyd ar gyfer pob adran o'r dasg. 
 
 
 

(a) nodi'n glir pa grŵp targed a ddewiswyd 
 

(b) ystyried amrediad o ddata demograffig perthnasol a mentrau lleol  
 

(c) ystyried amrediad o fathau gwahanol o weithgareddau i fodloni anghenion y grŵp 
targed. Dylid rhoi sylw i un gweithgaredd o leiaf o bob math.  
 

(ch) Dylent ddewis gweithgaredd priodol o blith amrediad o weithgareddau posibl gan  
 roi manteision ac anfanteision gweithgareddau gwahanol, gan gyfeirio at y rhai a  
 ddisgrifiwyd yn (c), a nodi a fyddai'r rhain yn addas ar gyfer eu grŵp targed dewisol o  
 ran bodloni anghenion, gan gyfiawnhau eu gweithgaredd dewisol a'r rhesymau dros  
 wrthod gweithgareddau eraill,  

 
sicrhau bod y gweithgaredd a ddewiswyd yn bodloni angen penodol ac yn helpu i 
hybu hunaniaeth, hunan-werth ac ymdeimlad o sicrwydd neu wydnwch. 
 

(d) gwerthuso holl feysydd y gweithgaredd – y canlyniad terfynol, cryfderau a 
gwendidau eu gwaith cynllunio a threfnu, yr adborth a gafwyd. Awgrymu ffyrdd o 
wella'r gweithgaredd. 
 

 
 


