
Daearyddiaeth CA3

Dyluniwyd daearyddiaeth CA3 yn Woodlands ar gyfer helpu disgyblion i wneud 
synwyr o’r byd y maent yn byw ynddo. Bydd pob disgybl yn dechrau ateb rhai o’r 
cwestiynau sy’n effeithio’r byd heddiw yn ogystal ac archwilio’r grymoedd a 
phrosesau economig, cymdeithasol a phisegol sy’n siapio’r byd.

Byddant yn datblygu amrediad o sgiliau yn cynnwys: graffegol, cartograffegol, 
llythrennedd a rhifedd, rhyngberthnasol ( trwy ddadl a thrafodaeth), datrys problemau
a sgiliau gwneud penderfyniadau.

Bydd y cwrs yn caniatau cyfleoedd i ddysgu personol ac annibynol gan arwain y 
disgyblion i ennill trosolwg clir o’r byd ble byddant yn astudio rhai o faterion mawr 
sy’n gwynebu pobl yn y rhan cyntaf o’r 21ganrif.

Byddant yn derbyn cyfleoedd i weithio mewn lleoliadau niferus yn cynnwys grwpiau 
bychain neu yn unigol. Byddant yn gweithio o fewn a thu allan i’r dosbarth o amgylch
yr Ysgol a thrwy weithgareddau gwaith maes.

Trwy gydol astudio’r pwnc caiff disgyblion gyfleoedd i ddatblygu sgiliau mewn 
Darganfod & Deall llefydd, amgylchedd, patrymau a phrosesau. Byddant, hefyd, yn 
defnyddio mapiau, lluniau ac amrediad o ffynonellau data i adnabod a dadansoddi’r 
gwahaniaeth rhwng lleoedd a/neu newidiadau tros amser. Byddant yn dysgu sut i 
ddadansoddi data trwy astudio gwahanol graffiau a siartiau lle byddant yn ei sortio, 
trefnu, dosbarthu a graddio mewn trefn er mwyn ei galluogi i adnabod patrymau a 
thueddiadau..

Caiff y disgyblion fynediad i amrediad o ffynonellau Daearyddol yn cynnwys mapiau, 
atlasau, Google Ddaear, ffotographau a gwefan OS, ffotographau o’r awyr ochr yn 
ochr amrediad llawn eraill er mwyn darganfod llefydd ac i adnabod nodweddion a 
phatrymau o wahanol ardaloedd a astudir. Ohr yn ochr ȃ hyn byddant yn derbyn 
cyfleoedd i greu  mapiau braslun ei hunain fydd yn darganfod llefydd a nodweddion.

Byddant yn ateb cwestiynau trwy greu ymatebion strwythuriedig trwy dasgau 
ysgrifennu estynedig. Byddant yn ymchwilio materion a derbyn cyfleoedd i 
gynnal.dadl o fewn y dosbarth er mwyn datblygu sgiliau cyfathrebu ac arddangos 
dealltwriaethsafbwyntiau gwahanol.

Bydd gwersi Daearyddiaeth yn cwmpasu amrediad o destunau sy’n disgyn yn 
bennaf o dan bedwar brif adran:

Adran 1Amgylcheddau Ffisegol
 Afonydd:nodweddion, prosesau a risg llifogydd
 Arfordir: nodweddion, prosesau a rheoli
 Daeargrynfeydd a mynyddoedd tȃn: nodweddion, prosesau a rheoli
 Coedwigoedd trofannol: nodweddion, prosesau a rheoli
 Patrymau tywydd



Adran 2 Amgylcheddau Dynol
 Poblogaeth: strwythur, newid a rheoli
 Aneddiadau:nodweddion, newid a rheoli
 Dinasoedd: nodweddion, newid ac amgylchedd
 Trafnidiaeth trefol: teithiau, llif a rheoli
 Gwaith: nodweddion a newid
 Twristiaeth a Hamdden
 Diwydiant: mathau, strwythurau a newid

Adran 3 Amgylcheddau Byd-Eang
 Amgylchedd naturiol
 Newid hinsawdd
 Ffynonellau a defnydd egni 
 Cyflenwad a defnydd dŵr
 Twristiaeth byd-eang
 Datblygiadau ac anghydraddoldebau
 Masnach a chymorth
 Newid systemau ffermio
 Gweithgynyrchu, pobl a llygredd

Adran 4 Sgiliau Daearyddol & Astudiaethau Achos
 Sgiliau map
 Astudio’r Deyrnas Unedig
 Astudio India
 Sgiliau graff/ystadegol
 Astudio Gwlad o’i dewis eu hunain
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