
 

 

Adolygu a Sefyll Arholiadau 
 

Nid rhywbeth dirgel, hap a damwain, yw arholiadau; gyda’r gwaith paratoi cywir, 
gallwch chi gynyddu eich gobaith o wneud yn dda. 
 
MAE nifer o fythau ynglŷn ag Adolygu.  Mae llawer o fyfyrwyr yn credu mai’r allwedd 
yw faint o amser a dreulir yn adolygu:  po hiraf y treuliwch yn adolygu, gorau oll fydd 
eich canlyniadau.  Mae hyn yn hollol anghywir – ansawdd NID maint sy’n cyfrif!  Dydy 
llwyddo mewn arholiadau ddim yn dibynnu ar lwc – os byddwch chi wedi paratoi’n 
drylwyr, byddwch chi’n gwneud yn dda.  
 
 

Cynllun Gweithredu 
1 Gwnewch eich gorau i gael gafael ar bapurau enghreifftiol (hen bapurau) a 

gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod union fformat yr arholiad a’r math o 
feysydd sy’n debygol o godi. 
 

2 Penderfynwch faint o’r maes llafur y bydd angen i chi ei ddysgu fel eich bod yn 
gwybod y gallwch ateb digon o gwestiynau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn 
adolygu sawl maes yn ogystal â’r rhai rydych yn gobeithio eu gweld ar y papur 
er mwyn bod yn barod ar gyfer pob posibilrwydd. 

 
3 Gwnewch gynllun/amserlen adolygu hyblyg ond realistig sy’n cynnwys: 

 Union ddyddiadau, amseroedd a lleoliadau eich holl arholiadau 

 Amser wedi’i neilltuo i bob pwnc – peidiwch â rhoi eich holl amser i’r 
ychydig o bynciau cyntaf ac esgeuluso’r arholiadau diweddarach 

 Amrywiaeth – sicrhewch fod adolygu mor symbylol â phosibl er mwyn 
osgoi diflastod, dylech amserlennu gwahanol bynciau ar wahanol 
amseroedd 

 Amser i gael gafael ar gopïau o gyn-bapurau ar gyfer sesiynau ymarfer 

 Amser i ffwrdd! Cofiwch gymryd seibiau byr yn aml, naill ai i ymlacio neu 
wneud ychydig o ymarfer corff (sy’n symbylu’r ymennydd) 

 Gofalwch amdanoch eich hunan – dylech ymarfer ymlacio, bwyta a 
chysgu 

 
4 Gweithiwch am gyfnodau yn ôl eich gallu i ganolbwyntio. Gwnewch yn siŵr eich 

bod yn cael seibiant yn ddigon aml, ond gwnewch yn siŵr hefyd eich bod yn 
mynd yn ôl at eich gwaith. Mae gwneud ymarfer corff yn rheolaidd rhwng 
sesiynau adolygu yn helpu i ysgogi’r ymennydd.   

 
5 Dylech ymarfer gwneud y pethau y bydd yn rhaid i chi eu gwneud yn yr arholiad. 

Os mai ysgrifennu traethodau heb baratoi fydd tasg yr arholiad, dylech ymarfer 
gwneud hynny; os bydd angen dwyn llawer o wybodaeth i gof, dylech ymarfer 
gwneud hynny. Dylech osgoi darllen nodiadau mewn ffordd oddefol. 
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Byddwch yn WEITHGAR. Mae hyn yn golygu: 

 Crynhoi er mwyn lleihau llwyth eich nodiadau yn wybodaeth a syniadau 
allweddol 

 Llunio cwestiynau ymarfer, creu cronfa o gwestiynau gyda ffrindiau i’w 
rhannu 

 Ysgrifennu atebion sgerbwd, ymarfer ateb mewn amser penodol, ac asesu 
eich atebion 

 Ailedrych ar bynciau nad ydych yn eu deall 

 Gweithio gydag eraill 
 
Wedi i chi gynllunio eich amserlen, mae angen i chi ei gweithredu.  Mae rhai pobl yn 
hoffi gweithio ar eu pen eu hunain, gall eraill elwa o weithio gyda ffrindiau.  Yr hyn 
sy’n bwysig yw dysgu sut rydych yn gweithio orau, ac amserlennu eich amser yn unol 
â hynny. 

 
 
Adolygu Gweithgar – rhai technegau yn fwy manwl 
 
Crynhoi 

Gwnewch grynodeb o bopeth yn eich geiriau eich hunan wrth i chi ddarllen ac 
adolygu.   

 Dewiswch y prif bwyntiau/pynciau 

 Cofiwch, mae gwybodaeth yn cael ei threfnu fel arfer fel bod un prif 
bwynt ymhob paragraff.   

 Gwnewch restr o’r pynciau – neu gwnewch ddiagram (er enghraifft, 
diagram blwch neu ddiagram corryn) 

 Ysgrifennwch grynodeb brawddeg neu ddwy ar gyfer pob pwnc – 
canolbwyntiwch ar y prif bwynt(iau), heb gynnwys y manylion 

 Ysgrifennwch frawddeg sy’n datgan syniad canolog y testun gwreiddiol  

 Defnyddiwch hyn fel man cychwyn i ysgrifennu paragraff yn cyfuno’r holl 
bwyntiau rydych wedi eu gwneud 

 Dylai’r crynodeb terfynol adlewyrchu’r gwreiddiol mewn ffordd gryno a 
chywir  

 
Holi 

Datblygu Cwestiynau 

 Gwrandewch am gliwiau ac awgrymiadau gan eich darlithwyr. Trowch y 
rhain yn gwestiynau fel y gallwch ymarfer. 

 Gan edrych ar dudalen o’ch nodiadau (neu lyfr) trowch y nodiadau yn 
gwestiynau byr, bachog – llawer ohonynt.  Os gallwch chi adeiladu cronfa 
o gwestiynau drwy gydol eich astudiaethau, bydd gennych well 
dealltwriaeth o’ch pwnc a byddwch yn gallu ateb unrhyw gwestiynau yn 
haws, mewn trafodaethau ac mewn arholiadau.   
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 Defnyddiwch broblemau ac ymarferion o werslyfrau perthnasol. 
Dewiswch dasgau perthnasol ac ychwanegwch nhw i’ch cronfa o 
gwestiynau (gyda chyfeirnod i’ch atgoffa chi ble mae’r ateb). 

 Casglwch a chadwch gwestiynau o aseiniadau, enghreifftiau gwaith a hen 
bapurau arholiad.   

 Gweithiwch gyda chyd-fyfyrwyr ar lunio cwestiynau. Os bydd tri ohonoch 
yn eistedd i lawr am bum munud ac yn ysgrifennu ‘10 cwestiwn pwysig’ yr 
un, a’u rhannu, yn gyflym iawn bydd gennych fwy na’r deg y meddylioch 
chi amdanynt eich hunan. 

 
Defnyddio Cwestiynau 

 Ymarferwch gyda'ch cronfa o gwestiynau. Dim ond munudau mae’n ei 
gymryd i fwrw golwg dros 20 cwestiwn a phenderfynu pa rai nad ydych yn 
gallu eu hateb. Wedyn gallwch gynllunio ffyrdd o wella eich dealltwriaeth 
a/neu eich techneg o ddwyn gwybodaeth i gof.       

 Gofynnwch i bobl eich holi er mwyn gweld faint rydych yn ei wybod 
mewn gwirionedd. Mae holi eich gilydd a barnu atebion eich gilydd yn 
helpu i ddatblygu sgiliau dadansoddi a gwella’r cof.  

 
 
Defnyddio Hen Bapurau Arholiad 

Penderfynu beth i’w adolygu 

 Ceisiwch gael gafael ar gymaint o hen bapurau â phosibl – mae’n fwy 
defnyddiol os byddwch yn gwneud hyn yn gynnar yn y broses adolygu. 
Peidiwch â phoeni os na fyddwch yn deall y rhan fwyaf o’r meysydd ar 
hyn o bryd. 

 Penderfynwch beth yw’r safonau. Er enghraifft, defnyddiwch yr hen 
bapurau arholiad er mwyn rhoi syniad i chi beth sy’n ddisgwyliedig mewn 
ateb hanner awr, neu faint i’w gynnwys mewn arholiad cyfan o dair awr, 
ac ati. Os ydych ar gwrs newydd, gofynnwch am bapurau enghreifftiol fel 
canllaw i’r fformat a’r strwythur y gallwch ei ddisgwyl yn yr arholiadau. 

 Ceisiwch ddeall y cynllun marcio. Wrth i chi ddechrau dysgu sut i ateb hen 
gwestiynau arholiad, gwnewch restrau o bwyntiau rydych chi’n credu 
fyddai wedi cael marciau. Hefyd, ystyriwch beth fyddai’n fwyaf tebygol o 
achosi i chi golli marciau ar y cwestiynau – er mwyn osgoi pethau o’r fath 
eich hunan yn ddiweddarach. 

 Dysgwch adnabod beth y gallai’r cwestiynau fod – hyd yn oed cyn i chi 
wybod dim o’r atebion. Po fwyaf rydych chi ar yr un donfedd â’r 
cwestiynau tebygol, y gorau y byddwch yn ymateb i’r cwestiynau wrth i 
chi ddod ar eu traws mewn darlithoedd, wrth ddarllen ac astudio. 

 Gwnewch ymarfer ‘adnabod cwestiynau’. Sylwch ar y tueddiadau. Sylwch 
ar bethau sy’n codi’n gyson. Hefyd, edrychwch am bethau sydd heb godi 
yn ddiweddar, maes y mae’n ‘bryd’ ei ailgodi o bosibl. Ond cofiwch mai 
hapchwarae yw adnabod cwestiynau – peidiwch â dibynnu gormod ar 
hynny! 
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 Torrwch yr hen gwestiynau arholiad i lawr. Torrwch nhw yn sawl 
cwestiwn byr, bachog, oherwydd y nod yw gallu ateb pob rhan o’r 
cwestiwn. 

 Dewch i ddeall pa gwestiynau rydych chi’n dda am eu hateb. Efallai y bydd 
hyn yn eich helpu i benderfynu ar beth y dylech ganolbwyntio a sut i 
drefnu eich adolygu er mwyn gwneud y gorau o’ch cryfderau    

 
Asesu eich cynnydd 

 Ymarferwch ateb rhai cwestiynau. Cyfrwch pa mor hir mae’n ei gymryd i 
chi eu hateb – ceisiwch gynyddu eich cyflymder yn raddol, tan eich bod yn 
gallu eu hateb yn yr amser mae’r arholiad ei hunan yn ei ganiatáu.  

 Ymarferwch ‘atebion sgerbwd’. Er enghraifft, gallwch ymarfer treulio pum 
munud yn mapio sut y byddech yn ateb cwestiwn 30 munud. Gallwch 
wneud llawer mwy o ‘feddwl’ drwy  wneud sawl ateb sgerbwd na drwy 
eistedd i ateb un ‘cwestiwn llawn’. 

 Bydd defnyddio hen gwestiynau yn eich helpu i amlygu meysydd nad oes 
rhaid i chi eu hadolygu ymhellach, a bylchau yn eich gwybodaeth. Dyma’r 
amser i lenwi’r bylchau hynny. 

 Gweithiwch drwy rai cwestiynau gyda chyd-fyfyrwyr. Sylwch ar y pethau 
maen nhw wedi meddwl amdanyn nhw y byddech chi wedi eu methu. 
Rhyngoch chi, penderfynwch beth fyddai’r ateb gorau posibl. 

 
 
Grwpiau Astudio 

Gall gweithio gydag eraill fod yn fuddiol iawn. Os byddwch yn esbonio pwnc i 
aelodau eraill grŵp, chi eich hunan fydd yn dysgu fwyaf. Mae chwilio am y geiriau i 
esbonio rhywbeth yn un o’r ffyrdd gorau i ddod i’w ddeall. Fodd bynnag, er mwyn i 
aelodau grwpiau weithio’n gydweithredol, peidio gwastraffu amser a dysgu’n 
effeithiol, dylid ystyried y canlynol:  
 

 Sefydlwch ychydig o ‘reolau sylfaenol’. Gall y rhain osod safonau 
derbyniol – er enghraifft, prydlondeb, lefel cyfraniad i’r grŵp, a bod 
angen i sylwadau beirniadol fod yn adeiladol.  

 Gwnewch y grŵp yn un sy’n ‘canolbwyntio ar y dasg’. Cytunwch ar 
‘agenda’ ar gyfer pob un o gyfarfodydd y grŵp, fel bod syniad o bwrpas 
bob amser. 

 Dylech gylchdroi’r arweinydd. Mae’n syniad da cael ‘arweinwyr’ gwahanol 
ar gyfer gwahanol dasgau, fel bod pob aelod o’r grŵp yn gallu cymryd 
cyfrifoldeb am agweddau ar waith y grŵp. 

 Rhannwch y ‘tasgau’. Er enghraifft, rhannwch y dasg o gael gafael ar 
wybodaeth, neu gasglu adnoddau ar gyfer tasg (fel hen bapurau). Gall hyn 
wneud defnydd gwell o amser holl aelodau’r grŵp, gan osgoi sefyllfa lle 
mae pob aelod o’r grŵp yn treulio amser yn rhedeg ar ôl yr un llyfrau, 
papurau a chyfeirnodau. 

 Cadwch hyblygrwydd. Er y bydd ‘agenda’ gan y grŵp fel arfer, cadwch 
ychydig o amser ymhob cyfarfod i’r grŵp fynd i’r afael â thasgau digymell 
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neu ddigwyddiadau annisgwyl. Bydd hyn yn helpu’r grŵp i ddatblygu 
ethos ‘rhagweithiol’, yn hytrach na dim ond ethos ‘ymatebol’. 

 Dylech osgoi creu teimlad o gystadleuaeth. Wrth weithio fel rhan o grŵp, 
y nod yw bod pob aelod o’r grŵp yn cael budd o gydweithio. 

 Nid pwrpas gweithio fel rhan o grŵp yw bod modd i unigolion wneud llai 
o waith. Dylai pawb gyfrannu er mwyn manteisio. 

 Efallai y bydd rhannu eich amser adolygu rhwng gweithio mewn grŵp a 
gweithio ar eich pen eich hunan yn gweithio’n well i chi na dewis dim ond 
un dull adolygu. Cofiwch ystyried faint o amser sydd gennych cyn yr 
arholiad, pryd rydych chi ar eich gorau yn adolygu, a’ch arddull dysgu 
penodol chi. Efallai y bydd hyn yn eich helpu i benderfynu faint o amser 
i’w neilltuo i bob dull adolygu a chaniatáu ar gyfer amser ‘dal lan’.   

 

 

Gwneud Arholiadau – camau er mwyn osgoi panig munud 

olaf: 
 
Cyn yr Arholiad 
Fe synnech ba mor hawdd a pha mor aml y gall camgymeriadau syml ddigwydd – fel 
adolygu ar gyfer yr arholiad anghywir neu gyrraedd y lle anghywir neu ar yr amser 
anghywir!   

 Sicrhewch eich bod yn gwybod dyddiad, amser a lleoliad yr arholiad A sut 
i gyrraedd yno 

 Sicrhewch eich bod yn cyrraedd mewn da bryd 

 Sicrhewch eich bod yr holl offer cywir gennych 
 
Yn ystod yr Arholiad 

 Sicrhewch eich bod yn gyfforddus 

 Gwnewch yn siŵr eich bod yn sefyll y papur cywir 

 Sicrhewch eich bod yn darllen y cyfarwyddiadau yn ofalus – treuliwch 
amser yn gwneud hyn.  Mae angen i chi wybod faint o gwestiynau i’w 
hateb (e.e. 2 allan o ddewis o 5) a byddwch yn ymwybodol o unrhyw 
gyfarwyddiadau arbennig (e.e. atebwch un cwestiwn o ran A ac un o ran 
B) 

 Darllenwch y papur cyfan cyn penderfynu pa gwestiynau y gallwch eu 
hateb orau – os bydd unrhyw syniadau yn dod i’ch meddwl, rhowch nhw i 
lawr ar unwaith – fel arall rydych chi’n siŵr o’u hanghofio.  

 Gan dybio bod pob cwestiwn yn werth nifer hafal o farciau, rhannwch 
eich amser rhyngddynt yn gyfartal.  Sicrhewch eich bod yn cadw at hyn. 
Caniatewch ddigon o amser ar y diwedd ar gyfer ailddarllen/golygu. 

 Cadwch lygad ar y cloc! 

 Ystyriwch ysgrifennu cynllun – bydd treulio pum munud yn gwneud hyn 
ar ddechrau pob cwestiwn yn eich galluogi i gynhyrchu ateb llawnach o 
lawer na cheisio meddwl wrth i chi fynd yn eich blaen.  Gallwch hefyd 
ychwanegu ato wrth i chi gofio pethau. 
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 Sicrhewch eich bod yn ateb y cwestiwn.  Mae llawer o fyfyrwyr yn syrthio 
i’r fagl o drosi cwestiwn penodol i olygu ‘ysgrifennwch bopeth yr ydych yn 
ei wybod am…’ osgowch hyn a sicrhewch eich bod yn cyfeirio yn ôl at y 
cwestiwn yn gyson yn eich ateb. 

 Cofiwch y gall ateb byr, eglur, cryno gael llawer mwy o farciau nag ateb 
hir sy’n mwydro’n ddi-drefn. 

 Os byddwch yn mynd i banig neu’n anghofio rhywbeth y mae angen i chi 
ei gynnwys, gadewch fwlch a dod yn ôl i’w orffen yn ddiweddarach. 

 Mae hefyd yn syniad gadael bwlch rhwng traethodau/cwestiynau fel eich 
bod yn gallu ychwanegu yn ddiweddarach wrth ailddarllen 

 Atebwch y nifer gywir o gwestiynau.  Mae amseru yn bwysig yn y fan hon.  
Ni all arholwr ond farcio’r hyn sydd ar eich papur ateb.  Os yw eich amser 
yn dod i ben a’ch bod yn methu ag ateb y cwestiwn olaf gallech golli nifer 
sylweddol o farciau.  Mewn argyfwng llwyr (ac fe’ch cynghorir i beidio â 
gwneud hyn os oes modd ei osgoi) gallech ystyried rhoi eich ateb olaf ar 
ffurf pwyntiau bwled! 

 
 
Ar ôl yr Arholiad 
Ar y cyfan, nid yw’n ddefnyddiol iawn cymharu eich atebion gydag atebion pobl eraill 
ar ôl yr arholiad; gall hynny ofidio rhywun arall, neu eich gofidio chi o bosibl. Os oes 
rhagor o arholiadau gennych, symudwch eich meddwl a’ch egni at yr arholiad nesaf.  
Mae rhai pobl yn ei chael yn ddefnyddiol edrych yn ôl ar ôl gorffen yr arholiadau, er 
mwyn ystyried beth weithiodd yn dda cyn ac yn ystod y cyfnod arholiadau. Dylech 
ddefnyddio technegau llwyddiannus eto yn y dyfodol; dylech osgoi neu newid 
unrhyw beth sy’n gwneud y broses yn fwy cymhleth neu’n fwy o straen.  
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