
Paratowch i lwyddo 
TGAU Astudiaethau Crefyddol CBAC
Yn eich arholiadau rhaid i chi ddangos eich gallu i wneud y canlynol:

DIFFINIO
y cwestiynau a. 
2 farc

Mae’r cwestiynau hyn yn gofyn i chi 
ddiffinio un o’r cysyniadau allweddol 
ac ychwanegu enghraifft i ddangos eich 
bod yn deall ystyr y gair yn iawn.

DISGRIFIO
y cwestiynau b. 
5 marc

Ar gyfer y cwestiynau hyn bydd angen 
i chi ddisgrifio digwyddiad, cred, 
dysgeidiaeth, agwedd neu ymarfer. 
Cofiwch gynnwys iaith grefyddol dda a 
ffynonellau o ddoethineb ac awdurdod 
yn eich disgrifiad. Os yw’n briodol i’r 
cwestiwn, dylech hefyd ystyried sut 
mae cred grefyddol yn effeithio neu’n 
dylanwadu ar gredinwyr.

ESBONIO
y cwestiynau c.
8 marc

Y tro hwn, mae’r cwestiwn yn gofyn i chi 
esbonio digwyddiad, cred, dysgeidiaeth, 
agwedd neu ymarfer. Mae cwestiynau 
‘esbonio’  yn gofyn i chi ddarparu 
esboniad manwl nid yn unig o ‘beth’ 
ond hefyd ‘pam’. Mae defnyddio’r gair 
‘oherwydd’ yn ffordd dda i wneud hyn.

Unwaith eto, rhaid i chi gynnwys 
iaith grefyddol dda a ffynonellau o 
ddoethineb ac awdurdod yn eich ateb 
a dylech hefyd ystyried sut mae cred 
grefyddol yn effeithio neu’n dylanwadu ar 
gredinwyr, os yw’n briodol i’r cwestiwn.

TRAFOD 
y cwestiynau ch. 
15 marc 

Mae’r cwestiynau hyn yn gofyn i chi 
drafod y datganiad a roddir. Darllenwch 
y datganiad yn ofalus, dadansoddwch 
y cwestiwn a’i ystyried o fwy nag un 
safbwynt. Mae angen i chi werthuso pa 
mor wir neu ddilys yw’r datganiad yn ôl 
gwahanol safbwyntiau ac yna dod i farn 
ar ba mor wir neu ddilys ydyw.

Rhaid i chi gynnwys iaith grefyddol 
dda a ffynonellau o ddoethineb ac 
awdurdod yn eich ateb a dylech hefyd 
ystyried sut mae cred grefyddol yn 
effeithio neu’n dylanwadu ar gredinwyr.

Dysgwch fwy am 
y gofynion asesu 

drosodd

Allweddi  
Llwyddiant

Diffinio a rhoi enghraifft

 Disgrifio a GDFfI

Esbonio a GDFfI

 Trafod a GDFfI BA

G  = Gwybodaeth a Dealltwriaeth

D =  Dylanwad cred (os yw’n briodol 

i’r cwestiwn)

Ff  =  Ffynonellau o ddoethineb ac 

awdurdod

I  = Iaith grefyddol arbenigol

B  = Barn/gwerthuso

A = Barn Arall

Allwedd yr  
Allweddi Llwyddiant

Cyngor gwerthfawr  

Bydd defnyddio ffynonellau perthnasol 
o ddoethineb ac awdurdod neu 
destunau sanctaidd i gefnogi eich 
ateb yn helpu i wella eich marciau. 
Does dim angen i chi gofio’r union 
eiriau neu gyfeiriadau, ond nodwch 
yn eich geiriau eich hun beth mae’r 
ffynonellau hyn yn ei ddweud a sut 
mae credinwyr yn eu dehongli.

Cyngor gwerthfawr  

Gallwch gael marciau ychwanegol 
am sillafu, atalnodi a gramadeg yng 
nghwestiynau ch. cyntaf Unedau 1 
a 2/3 felly ceisiwch ddefnyddio eich 
Cymraeg neu Saesneg gorau wrth ateb 
y cwestiynau hyn.

 Cofiwch 
Yng nghwestiynau c. Rhan B (Materion 
Athronyddol a Moesegol) rhaid i chi 
gofio esbonio barn dwy grefydd 
wahanol: Cristnogaeth a’r ail grefydd 
rydych chi wedi’i hastudio. Peidiwch â 
chynnwys credoau anghrefyddol yma.

 Cofiwch 
Cofiwch gynnwys barn credinwyr 
anghrefyddol yn y cwestiwn ch. 
‘Bywyd a Marwolaeth’.

Am ragor o wybodaeth ac i brynu copïau ar-lein: 
www.hoddereducation.co.uk/WJEC-GCSE-RS

Dysgwch y cynnwys a pherffeithio eich techneg 
arholiad gydag adnoddau gan Hodder Education
Gyda sylw clir, manwl i’r wybodaeth a’r cysyniadau allweddol, mae ein 
gwerslyfrau a’n canllawiau adolygu’n eich arwain drwy’r cynnwys mae 
angen i chi ei wybod ar gyfer eich arholiadau.



Y gofynion asesu: 
Beth mae angen i chi ei wybod
ü	Mae cwestiynau a. yn ymwneud â’r wyth neu ddeuddeg cysyniad allweddol yn unig

ü	Mae’n rhaid i gwestiynau c. Rhan B gynnwys barn o ddwy grefydd h.y. Cristnogaeth a’r ail grefydd. Nid  
oes angen mwy na dwy ac nid yw safbwyntiau anghrefyddol yn briodol ar gyfer y cwestiwn hwn

ü	Cwestiwn ch. yw’r unig gwestiwn sy’n targedu amcan asesu 2 (dadansoddi a gwerthuso)

ü	Mae’n rhaid i chi gynnwys credoau anghrefyddol yn Uned 1 Rhan B Cwestiwn 1ch. (‘Bywyd a 
Marwolaeth’)

ü	Mae pob cwestiwn ch. yn gallu cynnwys credoau anghrefyddol os yw’n briodol i’r cwestiwn a ofynnir

ü	Gall atebion i gwestiynau ch. gynnwys dadleuon o blaid ac yn erbyn y gosodiad, ond nid oes rhaid 
iddynt. Ond mae’n rhaid cael gwerthusiad clir o’r mater neu’r dadleuon sy’n ymwneud â’r materion  
dan sylw

ü	Bydd ymatebion personol sydd hefyd yn bodloni un neu ragor o’r meini prawf yn y bandiau marcio yn 
ennill marciau

ü	Bydd ymatebion nad ydynt yn cynnwys barn bersonol yn ennill marciau cyn belled â bod yr ymateb yn 
dal i ddangos gwerthusiad clir

ü	Bydd cyfeiriadau perthnasol a chywir at ffynonellau o ddoethineb ac awdurdod nad ydynt yn y fanyleb 
hefyd yn ennill marciau

ü	Nid oes angen cyfeiriadau at ddarnau penodol (e.e. Ioan 1:14) ac ni fyddant yn ennill marciau 
ychwanegol

ü	Nid oes angen dyfynnu dysgeidiaethau a thestunau’n uniongyrchol; bydd aralleiriad cywir, a ddefnyddir 
yn briodol, yr un mor deilwng

ü	Nid oes angen llenwi’r llinellau; mae safon y gwaith bob amser yn bwysicach na’i hyd neu gynnwys nifer 
penodedig o bwyntiau. Dylid defnyddio inc du, ond derbynnir inc glas  hefyd

ü	Defnyddir dull marcio cadarnhaol: caiff cynnwys anghywir neu amherthnasol mewn atebion ei 
anwybyddu yn hytrach na’i gosbi

ü	Bydd marciau sillafu, atalnodi a gramadeg (SAG) yn gymwys i gwestiynau ch. cyntaf Unedau 1 a 2/3, 
(h.y. Rhan A – Credoau neu Arferion Cristnogol/Catholig) yn unig.

Adnoddau gan  
Hodder Education

Dysgwch y cynnwys a deall y gofynion asesu 
gyda’n gwerslyfrau ar gyfer Uned 1 ac Uned 2. 
Gyda sylw clir, manwl i’r cynnwys ac arweiniad 
ar sut i ymdrin â chwestiynau arholiad gwahanol, 
mae’r gwerslyfrau hyn yn eich helpu i ddatblygu a 
chryfhau eich gwybodaeth er mwyn i chi fynd i’r 
arholiad yn hyderus.

Mae ein Llyfrau Myfyrwyr Uned 1 ac Uned 2 ar gael 
mewn fformat eWerslyfr.

Targedu cyflawniad ym maes CBAC TGAU 
Astudiaethau Crefyddol gyda’r fformiwla lwyddiannus 
hon ar gyfer adolygu effeithiol a strwythuredig; 
mae cynnwys allweddol yn cael ei gyfuno â thasgau 
arholiad ac awgrymiadau ymarferol i greu canllaw 
adolygu y gallwch ddibynnu arno i adolygu a chryfhau 
a phrofi eich gwybodaeth.

Canllaw adolygu Uned 1:

Cynnwys:  
• Cristnogaeth
• Islam
• Iddewiaeth
• Bywyd a Marwolaeth
• Daioni a Drygioni

Canllaw adolygu Uned 2:

Cynnwys:  
• Cristnogaeth  
• Islam  
• Iddewiaeth  
• Perthnasoedd  
• Hawliau Dynol

Nodwch nad yw teitlau Fy Nodiadau Adolygu wedi’u cymeradwyo gan CBAC.

Unedau 1 a 2 (neu 3): 
• Rhan A = Credoau, Dysgeidiaeth ac Arferion 
• Rhan B = Themâu Moesegol/Athronyddol

Am ragor o wybodaeth ac i brynu copïau ar-lein:  
www.hoddereducation.co.uk/WJEC-GCSE-RS

 Fy Nodiadau Adolygu 

  Llyfrau Myfyrwyr

Paratowch i lwyddo 
TGAU Astudiaethau Crefyddol CBAC

Cymeradwywyd 
gan CBAC

I ddod


