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Gwybodaeth Ymlaen Llaw 
  

Gwybodaeth Gyffredinol i fyfyrwyr ac athrawon 
 

Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn nodi'r hyn y bydd cynnwys rhai o gwestiynau 

papur arholiad Ionawr 2022 yn canolbwyntio arno.  

Y testunau dan sylw yw'r testunau hynny sy'n berthnasol i'r cwestiynau â'r nifer 

mwyaf o farciau ar y papur. 

Bydd cwestiynau am feysydd cynnwys eraill hefyd sydd ddim wedi'u nodi yn yr 

hysbysiad hwn 

Y nod o hyd yw y bydd yr addysgu a'r dysgu wedi ymdrin â holl gynnwys y fanyleb. 

Nid yw'n berthnasol i unrhyw gyfres arholiadau arall. 

Bwriad y wybodaeth hon yw cefnogi'r broses o adolygu.  

Gellir ei defnyddio ar unrhyw adeg o'r dyddiad y cafodd ei rhyddhau. 

Ni ddylid mynd â'r wybodaeth hon i mewn i'r arholiad.  

Rhyddhawyd: 22 Tachwedd 2021 
  



Gwybodaeth Ychwanegol i fyfyrwyr ac athrawon  
 
Mae'r wybodaeth ymlaen llaw hon yn ymdrin ag Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a 
datblygiad unigolion ar bob cam o'r rhychwant oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau 
ac anghenion gofal a chymorth. 
 
Awgrymir y dylid canolbwyntio'n benodol ar y meysydd cynnwys sy'n dilyn wrth adolygu a 
pharatoi'n derfynol, yn barod at arholiadau Ionawr 2022. 
 
Nid yw strwythur y papurau arholiad yn newid. 
 
Dylid ymdrin o hyd â holl gynnwys y pwnc yn y fanyleb yn rhan o'r addysgu a dysgu. Mae'n 
bwysig bod ymdriniaeth y myfyrwyr â'r cwricwlwm mor llawn â phosibl. Dylent fod wedi'u 
paratoi cystal â phosibl i symud ymlaen i gam nesaf eu haddysg. 
 
Gallwch chi ofyn i'ch athro am gyngor a thrafod yr hysbysiad hwn ag aelodau eraill eich 
dosbarth. 
 
Gallwch chi ddefnyddio unrhyw adnoddau sydd ar gael i chi i ymchwilio i'r testunau/themâu 
sydd wedi'u cynnwys yn yr hysbysiad hwn. 
 
 

Meini Prawf 
Asesu 

Meini Prawf Asesu Ymhelaethiad o'r Cynnwys 

2.2 Modelau sy'n gysylltiedig â 
ffactorau sy'n effeithio ar dwf a 
datblygiad ar bob rhan o'r 
rhychwant oes 

Modelau a Damcaniaethau:  

• Damcaniaethau Datblygiad Dynol  

2.3 Darpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol ar gyfer unigolion 
yng Nghymru er mwyn cefnogi 
twf a datblygiad. 

• Cefnogi unigolion 

• Ffyrdd o asesu anghenion unigolyn 

• Ffyrdd o ddarparu gwasanaethau 
gofal a chymorth 

• Ymgyrchoedd a chefnogi unigolion 

• Hybu iechyd a gwasanaethau atal 

• Is-adran sgrinio 

2.4 Cymharu'r ffordd y mae 
unigolion a'r wlad yn monitro 
iechyd a llesiant 

• Sut mae unigolion yn monitro eu 
hiechyd a'u llesiant eu hunain 

• Sut mae'r genedl yn monitro iechyd 
a llesiant 

2.5 Dulliau o hybu ac amddiffyn 
iechyd, llesiant a gwydnwch. 

• Dulliau o hybu ac amddiffyn iechyd 
a llesiant: dulliau gwahanol o hybu 
iechyd 

• Dulliau o hybu ac amddiffyn 
gwydnwch 

 
 
 

Diwedd y wybodaeth ymlaen llaw 


