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Dechrau Arni  
 
Croeso i’n Hafan. Y peth cyntaf y sylwch arno fydd y tabiau ar y brig – yn Gymraeg a Saesneg os 
chwifiwch y llygoden dros y teitlau. Cewch hefyd fynediad at y tudalennau Cymraeg a Saesneg os 
cliciwch ar y testun yn y cylchoedd o dan y faner groeso.  
 
Ond yn gyntaf: dylai myfyrwyr fynd i’r dudalen CWESTIYNAU YMCHWIL/DEWIS 
CWESTIWN i lawrlwytho taflenni gwaith:  
 

1) Sut i ddatblygu eu cwestiwn ar gyfer pwnc  

 
2) Sut i gynllunio prosiect yn drylwyr  
 

 

Yn y dosbarth, gall myfyrwyr wylio fideos ar y dudalen hon (bydd y fideo cyntaf yn dechrau 

chwarae ohono’i hun gyda sŵn). Efallai y byddwch am ddangos y fideo yn y dosbarth er mwyn i 

bawb allu elwa o’i wylio, neu efallai y byddai un o'r ddau fideo o dan y taflenni gwaith yn fwy 

addas ar gyfer eich dosbarth. Yn Saesneg y mae pob fideo – ond mae pob croeso i chi wneud 

fersiwn Gymraeg ar gyfer y safle a’i anfon at welshbacchistory@gmail.com i'w uwchlwytho! 



  



Cwestiynau Ymchwil: Amser Gwersi 
 

 

 

Pa bynnag un o'r tri fideo y dewiswch, gall yr holl ddosbarth Bagloriaeth Cymru gael budd ohono 
gan fod y broses o ddewis pwnc ymchwil a chwestiwn union yr un fath waeth beth fo'r pwnc. 
Gellir lawrlwytho’r daflen waith TRAFOD SYNIADAU er mwyn i’r myfyrwyr drafod eu 
syniadau cychwynnol a’u mireinio yn y dosbarth. Gellir lawrlwytho'r daflen waith CYNLLUN 
GWEITHREDU ac, yn union fel y daflen waith TRAFOD SYNIADAU, gallwch ei briodoli i 
unrhyw bwnc neu destun mae'r myfyriwr yn dymuno gweithio arno. Gellir llenwi’r taflenni 
gwaith hyn yn y gwersi. Argymhellwn i athrawon fwrw golwg dros y taflenni gwaith ymlaen llaw. 
Mae'r rhain ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.  

 

Gellir dod o hyd i adnoddau ychwanegol ar wefan CBAC a gysylltir gan y botwm mawr glas. Os 

ydi'r rhain wedi dyddio, cysylltwch â CBAC neu e-bostiwch welshbacchistory@gmail.com 

<mailto:welshbacchistory@gmail.com> os ydi’r ddolen wedi torri. Gallwch wneud hyn trwy ein 

tudalen Cysylltu â ni.    

  



Amser Astudio Annibynnol/Amser Gwersi  
 

Gall myfyrwyr ddechrau dysgu am ymchwil yn eu hamser eu hunain, drwy'r tudalennau 

SGILIAU YMCHWIL. Gellir eu cyfeirio at y rhain yn ystod gwersi, a gall athrawon eu hesbonio. 

 

 

 

Mae gan y bar ar ochr y dudalen ddolenni i: 
 
(1) Fideo gan Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd am sut i werthuso a yw gwefan yn ddibynadwy ai 
peidio  
 
(2) PDF i’w lawrlwytho, sy’n rhoi esboniad gam wrth gam gan Google Advanced Search gan 
ddangos sut mae defnyddio Google yn effeithiol  
 
(3) Fideo gan Lyfrgelloedd Prifysgol Caerdydd am fanteision ac anfanteision defnyddio 
Wikipedia.  
 



Mae gan y blwch SUT I YMCHWILIO? ddolenni i ganllawiau am sut i gymryd nodiadau ac 
arweiniad am lên-ladrad gan Wasanaethau Llyfrgell Prifysgol Caerdydd.  
 
Mae’r dudalen hon a’r PDF ar gael yn Gymraeg, ond yn Saesneg yn unig mae’r fideos. Os bydd 
angen cymorth ar y myfyrwyr i gasglu ffynonellau, mae'r dudalen ADNODDAU YMCHWIL o 
dan y tab SGILIAU YMCHWIL i’w harwain – gallant wneud hyn yn eu hamser eu hunain, neu 
yn y dosbarth. Gallwch hefyd weld y dudalen hon drwy wasgu'r botwm mawr gwyrdd ar y 
dudalen. Mae adnoddau eraill sydd â dolenni iddynt ar y dudalen hon hefyd, drwy garedigrwydd 
Gwasanaethau Llyfrgell Prifysgol Caerdydd.  
 
Os yw'r myfyrwyr wedi nodi ar eu CYNLLUN GWEITHREDU y bydd angen iddynt gynnal 

cyfweliadau, dylent glicio'r ddolen HANES LLAFAR: PODLEDIAD 'SUT I' (hefyd o dan y tab 

SGILIAU YMCHWIL). 

 

 

 

Mae pump podlediad gan Gymdeithas Hanes Minnesota ar gael i’w gwylio/gwrando arnynt. Gall 
y myfyrwyr ymarfer cymryd nodiadau yn ystod y podlediadau, drwy naill ai wneud nodiadau wrth 
wrando, neu drwy oedi ar ôl pob un i grynhoi’r prif bwyntiau cyn gwrando arnynt eto. 
 
Argymhellir bod hyn yn cael ei gwneud gydol amser astudio annibynnol achos efallai ni fyddent 

yn gallu mynd trwy'r pump i gyd gydol amser dosbarth. Ond, mae hyn fyny i ddisgresiwn yr 



athro - mae yna gyfle i fod yn hyblyg yn ddibynnol ar faint o fyfyrwyr sydd angen gwybod sut i 

gynnal cyfweliad a dysgu'r math yma o sgiliau. 

 

 

Os ydi’r myfyrwyr wedi gwrando ar 
y podlediadau ar sut i gynnal 
cyfweliadau a chasglu gwybodaeth, 
yna maent yn gallu dysgu am sut i 
drin gwybodaeth hanesyddol mewn 
amser dosbarth. 
  

 

Gallent gyrraedd y rhestr adnoddau 

trwy’r prif dudalen SGILIAU 

YMCHWIL, sydd gyda botwm 

mawr gwyrdd sydd yn cysylltu i’r 

dudalen. 

 

Eto, mae fyny i’r athro os ydi hyn yn 

cael ei gefnogi gydol amser gwers, neu yn cael ei ddefnyddio gydol adegau astudio annibynnol yn 

unigol.  

 
 
 

  



Dadansoddi Ffynonellau  
 
Pan fydd myfyrwyr yn casglu eu ffynonellau ac yn edrych ar eu data, bydd angen dadansoddi'r 
wybodaeth er mwyn dod i gasgliadau. Efallai y byddant am edrych ar bapurau newydd, 
dyddiaduron, sgriptiau cyfweliad, ac ati. Sut mae mynd ati i wneud hyn?  
 

Yn gyntaf, mae’r dudalen Dadansoddi Ffynonellau’n dangos y cwestiynau cywir i'w gofyn – dylai 

myfyrwyr wneud nodiadau ar y cwestiynau hyn, neu gopïo a gludo oddi ar y wefan i’w argraffu 

yn y dosbarth. 

 

 

Dylai myfyrwyr roi cynnig ar y ddau ymarferiad, yn eu trefn. Yr ymarferiad cyntaf yw ffynhonnell 
na fyddent erioed yn ôl pob tebyg wedi dod ar ei thraws o'r blaen: dylent ddarllen yr wybodaeth 
gefndirol oddi ar ddolen gwefan y BBC i gael trosolwg ar y pwnc, a fydd o gymorth i ateb y 



cwestiynau ar y daflen waith (y gellir eu lawrlwytho). Bydd fersiwn canllawiau i athrawon o’r 
daflen waith o gymorth i asesu eu gwaith, a rhoi cyngor iddynt ar sut i wella eu dadansoddiad.  

 

Does dim ateb cywir nag anghywir; mae myfyrwyr yn dysgu dull y gallent eu cymhwyso i 

scenarios gwahanol.  

 

 

Gallant ddechrau ar 

ymarferiad 2 ar ôl cwblhau'r 

ymarferiad cyntaf – y tro 

hwn, byddent yn dysgu sut i 

graffu ar ffynonellau, a’u 

cymharu.  

 

Mae fersiwn canllawiau ar 

gyfer athrawon o’r 

ymarferiad hefyd ar gael i'w 

lawrlwytho. Unwaith eto, yn 

hytrach na rhoi'r 'atebion', 

mae'n egluro fesul adran 

beth mae disgwyl i’r 

myfyrwyr ei wneud.  

 

Mae hefyd yn cynnig 

cwestiynau y gall yr athrawon 

eu gofyn er mwyn annog y 

myfyrwyr i feddwl yn 

annibynnol am yr 

ymarferiad. 

  



Rhaid cwblhau'r ail ymarferiad gan ddefnyddio dwy wefan sydd wedi'u gosod – y BBC a’r 
Washington Post, a’r ddolen i'r stori yn The Guardian.  
 
Mae'r tri adroddiad yn ymwneud â Therfysgoedd 2011. Eto, dylid lawrlwytho’r taflenni gwaith = 
nid oes ateb cywir nac anghywir, ond mae angen ystyried y storïau hyn mewn ffordd benodol, a'u 
cymharu.  
 

 
Mae’r canllaw athrawon ar gyfer y 
gweithgaredd eto yn rhoi’r 
cwestiynau y gallai athrawon gofyn i 
fyfyrwyr er mwyn cael y mwyaf allan 
o’r gymhariaeth, ac yn dangos pa 
sgiliau sydd yn cael eu datblygu ac yn 
cael eu galw. 
  
 
Yno, dylai’r myfyrwyr trio 
cymhwyso’r sgiliau yma i’w 
deunyddiau ffynonellau - gan 
gynnwys ffynonellau eilradd 
(haneswyr ac eraill yn adrodd ar 
ddigwyddiadau a phynciau sydd yn 
cael eu cyffwrdd). 
 
 
Mae’r fersiwn iaith Gymraeg o’r 
dudalen yma yw’r taflenni gwaith yn 
unig; does yna ddim cynnwys 
Cymraeg ar y terfysgoedd. Gellir 
unrhyw cynnwys Cymraeg ar rywbeth 
tebyg eu defnyddio yn lle rhain; os 
oes gennych unrhyw awgrymiadau, 
plîs defnyddiwch y ffurflen 
Cysylltwch â Ni neu e-bostiwch 
welshbacchistory@gmail.com  
 
 
 
 
 

  



Ysgrifennu Fyny  
 

Mae rhan fwyaf o Brifysgolion dim yn defnyddio cyfeirio mewn steil Harvard ar gyfer pynciau 

Dyniaethau, a bydd myfyrwyr yn colli marciau ar lefel gradd am gyfeirio’n anghywir. Mae gan 

CBAC ddigon ar gyfeirio yn steil Harvard, ond mae’r gwefan yma yn cyflwyno myfyrwyr i 

MHRA, ac yn rhoi’r cyfle i fyfyrwyr ymarfer troednodiadau yn hytrach ‘na chyfeirio 

uniongyrchol.  

 

 

 

Mae fyny i’r athro os ydi hyn yn cael ei argymell, neu yn cael ei ymarfer yn amser y dosbarth 

gyda’r atebion mewn ffurf .pdf i fyfyrwyr cael golygu ac argraffu.  Gan fod y Fagloriaeth 

Gymraeg yn gyffredinol yn annog Harvard, mae hyn dim ond yma yn bur ar gyfer myfyrwyr sydd 

yn edrych ar wneud gradd Hanes, i helpu gyda’r pontio ac i gael nhw i ymarfer gyda’r dull o 

droednodi cyn lefel Prifysgol.  

 

 


