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Annwyl Rieni / Ofalwyr,  

Efallai eich bod eisoes yn ymwybodol mae disgyblion CA4 yn cwblhau dau gwrs TGAU yn Saesneg: Llenyddiaeth Saesneg 
a Saesneg Iaith. Rwyf yn ysgrifennu i’ch hysbysu o’n bwriad i gyflwyno disgyblion setiau 3 a 4 blwyddyn 10 i sefyll 
arholiad TGAU Llenyddiaeth Saesneg ar ddiwedd blwyddyn 10, (Dosbarthiadau a addysgir gan Mr James a Mrs Hughes) 
gyda TGAU Saesneg Iaith yn cael ei sefyll ar ddiwedd blwyddyn 11. Bydd sgiliau iaith yn cael eu dysgu a’u cyfuno drwy 
gydol y ddwy flynedd.  Bydd Setiau 1 a 2 (dosbarthiadau a addysgir gan Mr Parry a Mrs Jones) yn ymdrin â Llenyddiaeth 
Saesneg dros ddwy flynedd i’w helpu i atgyfnerthu'r sgiliau sydd angen ar gyfer graddau A*-A. Byddant yn sefyll un 
uned (uned 1) ym Mai 2023, ond ni fyddant yn derbyn y cymhwysedd llawn tan 2024. Bydd disgyblion yn set 5 yn 
cwblhau uned AD a byddwn yn asesu eu haddasrwydd ar gyfer naill ai’r cyrsiau Llenyddiaeth neu Lefel Mynediad.   

Un fantais o sefyll Llenyddiaeth Saesneg ym mlwyddyn 10 yw y bydd disgyblion yn medru canolbwyntio ar gwblhau yr 
un cymhwyster yma, drwy sefyll dau arholiad 2 awr Llenyddiaeth Saesneg ym mlwyddyn 10 a dau bapur 2 awr Saesneg 
Iaith ym mlwyddyn 11. Mae’r ffocws clir hwn ar un TGAU ym mhob blwyddyn wedi helpu disgyblion mewn carfannau 
blaenorol, gan arwain at 77% A*-C mewn Llenyddiaeth Saesneg y llynedd. Drwy roi’r ddwy flynedd gyfan i setiau 1 & 
2, rydym yn gobeithio adeiladu ar y 34% A*-A a gyflawnwyd eleni. 

Dros y tymor yma, bydd disgyblion yn cwblhau eu hasesiad dan reolaeth ar Shakespeare (werth 12.5%) yn ogystal â 
chwblhau tasg asesiad dan reolaeth Barddoniaeth (werth 12.5%). 

Mae’r testunau sy’n cael ei astudio ar gyfer Uned 1 ac Uned 2a (gyda’r arholiad i setiau 3-4 yn cael ei sefyll ym mis 
Mai 2023) fel a ganlyn: 

Uned 1: ‘Of Mice and Men’ gan John Steinbeck. (A fydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gyda setiau 1-2 a bydd eu harholiad 
ym Mai 2023.) 

Unit 2a: ‘An Inspector Calls’ gan JB Priestley a ‘Heroes’ gan Robert Cormier. (Ar gyfer setiau 3-4 a fydd yn sefyll yr 
arholiad ym Mai 2023.) Byddwn yn cysylltu â chi eto'r flwyddyn nesaf i’ch hysbysu o’r testunau y bydd setiau 1a2 yn 
astudio ym mlwyddyn 11. 

Os hoffech gefnogi’r disgyblion drwy brynu copïau o’r llyfrau yma ar gyfer eu hanodiadau, neu eich bod yn edrych am 
ganllawiau astudio ychwanegol i gefnogi eu hadolygu drwy gydol y flwyddyn, yna gall copïau gael eu prynu yn 
rhesymol gan gwmnïau ar lein. Mae canllawiau adolygu CGP yn cael eu      hargymell. Sut bynnag mae nifer o 
wefannau adolygu ar lein sydd yn ddefnyddiol iawn, gan gynnwys BBC GCSE Bitesize, GCSEPod ac adnoddau CBAC. 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn ynglŷn â’r penderfyniad yma, cofrestru eich plentyn ar gyfer yr arholiadau neu ad-
noddau yna cysylltwch â mi drwy e bost:  jh@llanfyllin.powys.sch.uk 

Yn gywir, 

  

Mrs J. Hughes                                                                                                                                                     
Pennaeth Yr Adran Saesneg  
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