
 

 

 

Mae llawer o fyfyrwyr yn credu mai'r hiraf y byddwch chi'n ei dreulio yn adolygu, gorau eich 
canlyniadau. Ni all dim bod ymhellach o'r gwirionedd - Mae ansawdd nid nifer sy'n cyfrif! Nid 
oes gan lwc lawer i'w wneud â llwyddiant yr arholiad - os ydych chi wedi paratoi'n dda, yna 
byddwch yn gwneud yn dda. 
 

Cynllun Gweithredu 

 
1. Gwnewch eich gorau i gael papurau enghreifftiol (gorffennol) ac i wneud yn siŵr eich 

bod chi'n gwybod union fformat yr arholiad a'r math o feysydd sy'n debygol o godi. 

2. Gwnewch eich gorau i gael papurau enghreifftiol (gorffennol) ac i wneud yn siŵr eich 
bod chi'n gwybod union fformat yr arholiad a'r math o feysydd sy'n debygol o godi. 

3. Penderfynwch faint o faes llafur y mae angen i chi ei ddysgu er mwyn i chi allu ateb 
digon o gwestiynau yn ddiogel. Gwnewch yn siŵr eich bod yn adolygu nifer o feysydd yn 
ogystal â'r rhai yr ydych yn gobeithio eu gweld ar y papur i gwmpasu pob digwyddiad. 

 
4. Gwnewch gynllun hyblyg ond realistig adolygu / amserlen  sy'n cynnwys: 

 

A. Union ddyddiadau, amseroedd a mannau ar gyfer eich holl arholiadau  
B.  Amser a ddyrennir i bob pwnc - osgoi ymroddi eich holl amser i'r ychydig bynciau 

cyntaf ac esgeuluso'r arholiadau ddiweddarach 
C. Amrywiaeth - gwnewch ddiwygiad mor symbylol â phosib er mwyn osgoi diflastod, 

felly amserlennu gwahanol bynciau ar wahanol adegau 
D. Amser i gael copïau o bapurau o'r gorffennol ar gyfer sesiynau ymarfer 
E. Amser bant! Cymerwch egwyliau byr yn aml i ymlacio neu efallai i gael rhywfaint o 

ymarfer corff (sy'n ysgogi'r ymennydd) 
F. Gofalu amdanoch eich hun - ymarferwch ymlacio, bwyta a chysgu. 

 

Gweithiwch am gyfnodau i gyd-fynd â'ch cyfnod canolbwyntio. Cael digon o egwyl, ond 
gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dychwelyd i'r gwaith. Cymerwch ymarfer corff yn rheolaidd 
rhwng sesiynau adolygu i helpu ysgogi'r ymennydd. 

 
5. Ymarferwch yr hyn y bydd yn rhaid i chi ei wneud yn yr arholiad. Os yw'n ysgrifennu 

traethodau anhygoel, ymarferwch wneud y rhai hynny; Os yw'n cofio llawer o 
wybodaeth, ymarferwch wneud hynny. Osgoi darllen nodiadau goddefol. 

A. Byddwch yn egnïol. Mae hyn yn golygu: 

B. Ffurfiwch gwestiynau ymarfer, creu banc o gwestiynau gyda ffrindiau i'w rhannu. 

C. Ysgrifennwch atebion sgerbwd, ymarferwch atebion amserol, ac aseswch eich atebion 

D. Ail-ymweld â phynciau nad ydych yn eu deal 

E. Gweithio gydag eraill 

 



 
 
 
 

Ar ôl cynllunio eich amserlen, mae'n rhaid i chi nawr ei roi ar waith. Mae rhai pobl yn hoffi 
gweithio ar eu pen eu hunain tra gall eraill elwa o weithio gyda ffrindiau. Yr hyn sy'n bwysig yw 
darganfod sut rydych chi'n gweithio orau ac amserlen eich amser yn unol â hynny. 

Adolygiad Gweithredol - rhai technegau yn fwy manwl 

Crynhoi 
 

Gwnewch grynodebau o bopeth yn eich geiriau eich hun wrth i chi ddarllen ac adolygu. 
• Dewiswch y prif bwyntiau / pynciau 

 
• Cofiwch, fel rheol caiff gwybodaeth ei threfnu fel bod pob prif bwynt yn ymddangos ym mhob 
paragraff 

 
• Lluniwch restr o'r pynciau - neu gwnewch ddiagram (er enghraifft, blwch syml neu ddiagram 
pry cop) 

 
• Ysgrifennwch gyfrif o un neu ddwy frawddeg o bob pwnc - canolbwyntio ar y prif bwynt (au), 
gadewch y manylion 

 
• Ysgrifennwch frawddeg sy'n nodi syniad canolog y testun gwreiddiol 

 
• Defnyddiwch hyn fel man cychwyn i ysgrifennu paragraff sy'n cyfuno'r holl bwyntiau a 
wnaethoch 

 
• Dylai'r crynodeb terfynol ddynodi yr ystyr gwreiddiol yn gryno ac yn gywir 

 

 


