
Gwyddoniaeth

Lefel Mynediad

Ym mlwyddyn 8 gwelir y disgyblion yn cyfuno a dyfnhau gwybodaeth mewn 
darpariaeth ar gyfer ei blynyddoedd TGAU. Addysgir y disgyblion gan arbenigwyr 
pwnc ac ar hyn y bryd maent yn astudio dau uned, dau ffiseg a dauuned cemeg. 
Caiff y disgyblion fynediad i lefel mynediad cyn dechrau ei cyrsiau TGAU.

Gall y disgyblion sydd yn sefyll gwyddoniaeth lefel mynediad unai gyflwyno tri 
asesiad wedi’i dylunio gan yr athro o dri uned gwahanol (TDA – ymchwiliadau 
ymarferol) a sefyll tri asesiad allanol (ESA) er mwyn ennill Gwobr Sengl, neu gallent 
ddewis cyflwyno TDA ac ESA am bob uned er mwyn cael y Wobr Dwbl.

Bywydeg TGAU AQA 9-1
Dilynir pwnc Bywydeg AQA 9-1 TGAU haen uwch neu haen sylfaenol gan y 
disgyblion. Galluogir hyn iddynt ddysgu ar sut mae’r corf dynol yn gweithio, y 
strwythurau sy’n ei alluogi i weithio a sut I’w gadw’n iach.

Y pynciau dan sylw yw:
- Celloedd
- Sefydliad
- Haint ac ymateb
- Bioenergeteg
- Cartrefostatis
- Etifeddiaeth
- Esblygiad
- Ecoleg

Ceir cyfleoedd lawer gan y disgyblion i ymwneud ȃc ymholiadau ymarferol. Ceir 
labordy gwyddonol yn yr ysgol sy’n ei galluogi i ymchwilio er enghraifft, edrych ar sut 
mae sylweddau yn gwasgaru trwy bilen lled-dreiddiol a defnyddio microsgop i arsylwi
strwythurau celloedd. Bydd disgyblion yn profi effeithiolrwydd gwahanol antiseptig 
ar ladd bacteria, yn ogystal a ffactorau sy’n effeithio trawsyriad mewn dail. Bydd 
disgyblion yn gwella ei sgiliau rhifedd yn ystod gwaith ymarferol, gan y bydd creu 
tablau, cymryd mesuriadau cywir, cyfrifo cymedrau, newidiadau canrannau a chreu 
graffiau.

Ffiseg TGAU AQA 9-1
Bydd y disgyblion yn dilyn pwnc Ffiseg AQA 9-1 haen uwch neu haen sylfaenol. 
Galluogir hyn i’r disgybl dderbyn gwybodaeth a phrofiad ymarferol am egwyddorion 
sylfaenol o sut mae pethau yn gweithio – cylchedau trydannol trwy peiriannau pelydr 
X hyd at deithiau mewn ffair

Y pynciau dan sylw yw:
- Egni
- Trydan
- Gronyn o fater



- Strwythur Atomig
- Grymoedd
- Tonau
- Magnetedd ac electromagnetiaeth
- Ffiseg gofod

Galluogir yr amrediad o bynciau a astudir, er enghraifft cymwysiadau meddygol 
ffiseg yn ogystal a thrydan yn y tŷ, i’r disgyblion finiogi ei sgiliau arsylwi. Trwy 
ymholiad ymarferol bydd y disgyblion yn ennill dealltwriaeth o sut y gall ffiseg 
ddylanwadu ar gymdeithas ac amgylchedd; sut mae hypothesis, tystiolaeth, theori ac
eglurghad yn gweithio gyda’i gilydd. Byddant yn gwella sgiliau arsylwi, sgiliau 
ymarferol, modelu, ymholi a datrys problemau yn ogystal a sgiliau cyfathrebu, sgiliau
mathemateg a defnyddio technoleg mewn cyd-destun gwyddonol. Rhoir cyfleoedd i 
ymweld ȃ chyfleusterau addysgol wrth ryngweithio gydag adnoddau gwyddonol 
eraill, er enghraifft ymchwiliad esblygiad facteriol  a gymerodd ran yn TechniQuest

Bywydeg Lefel A
Mae Lefel ym Mywydeg yn heriol a phoblogaidd gan ei fod yn ateb nifer o 
gwestiynnau er enghraifft, sut mae celloedd yn ein corf yn gwneud dros 10,000 o 
wahanol brotein? Sut ddaru Gregor Mendel ddisgrifio deddf etifeddiaeth ymhell cyn 
darganfod DNA? Sut mae’r corf yn cadw cydbwysedd cain, homeostatis,o fewn i’’w 
weithgaredd mewnol?
Gwelir y cwrs wedi’i rannu dros ddwy flynedd lle gwelir disgyblion yn astudio dwy 
uned yn y flwyddyn gyntaf (Uwch-Gyfrannol). Trwy rannu pob uned yn adrannau byr,
gwelir hyder a gwybodaeth yn datblygu trwy gydol y cwrs. Adeiladir ar hyn trwy 
ymchwilio ymarferol sy’n integreiddiedig i’r cwrs. Mae sgiliau ymarferol yn 
hanfodolym mywydeg ac ennillir hwy trwy gydol y cwrs ynghyd ȃ sgiliau dadansoddol
a datrys problemau. Ymwneir trafodaeth, dadl, gwaith unigol  a gwaith ymchwil fel 
rhan o’r cwrs hefyd.

Astudir manyleb TGAU sy’n cael ei asesu dros ddwy flynedd. Ar ddiwedd y flwyddyn 
gyntaf bydd disgyblion yn sefyll dwy arholiad. Uned un (20%) yn cynnwys biocemeg 
a threfn celloedd sylfaenol. Uned Dau (20%) yn ymwneud ȃ bioamrywiaeth a 
ffisioleg systemau corf. Yna, yn yr ail flwyddyn, bydd disgyblion yn sefyll dwy 
arholiad ychwanegol a sefyll arholiad ymarferol. Mae uned A2 yn cynnwys egni, 
homeostasis a’r amgylchedd (25%). Mae Uned pedwar yn ymwneud ȃc 
amrywiad, etifeddiaeth ac opsiynau am haint ac imiwnoleg, anatomeg 
cyhyrysgerbydol dynol, neu ymddygiad a ‘neurobiology’ (25%). I orffen, mae uned 5 
yn werth (10%) o’r cymhwyster ac yn cynnig cyfle i’r disgyblion arddangos ei gallu  
ymchwlio, gwerthuso a dadansoddi data arbrofol dan reolaeth, a meddai Richard 
Dawkins  ‘Biology is the study of complicated things that have the appearance of 
having been designed with a purpose’.
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