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• 50% o’r cymhwyster. 

• Tua 35 awr o waith ymgeisydd.

• Tasg Dylunio a Gwneud o her gyd-destunol a osodir gan CBAC.

• Yn werth 100 marc crai.

• Yn cael ei asesu’n fewnol a’i safoni’n allanol.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

(b) Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2

(ch) Gwneud 
prototeip.

30

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20

Cyfanswm 100

• Mae angen dadansoddi’r cyd-destun dylunio  
 yn feirniadol.

• Mae angen nodi nifer o dasgau dylunio   
 posibl.

• Mae angen i waith ymchwil manwl a    
 pherthnasol fod yn amlwg.

• Ystyriwch y defnyddwyr.

• Dadansoddi cynhyrchion presennol.

• Ymchwilio i bobl broffesiynol o’r gorffennol /  
 presennol.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Asesiad Di-arholiad
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Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

(b) Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2

(ch) Gwneud 
prototeip.

30

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20

Cyfanswm 100

• Mae angen ystyried cyfleoedd yn ofalus cyn  
 penderfynu ar y briff terfynol.

• Dealltwriaeth glir o’r dasg ac anghenion a   
 chwenychiadau defnyddwyr.

• Mae briff dylunio wedi’i ddiffinio’n glir yn   
 amlwg. 

• Manyleb fanwl wedi’i chynhyrchu a fydd yn  
 sail i’r gwaith dylunio.

• Meini prawf mesuradwy wedi’u cynnwys.

• Defnyddir y Fanyleb drwy gydol y broses   
 ddylunio.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG
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Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

(b) Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2

(ch) Gwneud 
prototeip.

30

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20

Cyfanswm 100

• Cyfran fawr o bwysoliad yr Asesiad Di-  
 arholiad.

• Mae angen defnyddio dull ailadroddus.

• Amrediad o strategaethau dylunio. 

• Profi clir ac effeithiol.

• Mireinio pellach i’w gweld wrth ddadansoddi  
 yn erbyn y Fanyleb.

• Profi a dethol :

  Defnyddiau

  Cydrannau

  Dimensiynau

  Gweithgynhyrchu / cynhyrchu

  Gorffennu

• Sgiliau dylunio ar lefel uchel.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG
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Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

(b) Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2

(ch) Gwneud 
prototeip.

30

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20

Cyfanswm 100

• 30% ar gyfer gwneud / prototeipio.

• Llinell amser camau cynhyrchu.

• Cwblhau’r prototeip ar amser. 

• Sgiliau gwneud lefel uchel llwyddiannus.

• Gwerthfawrogiad ardderchog o ddefnyddiau  
 a chydrannau.

• Lefelau uchel o gywirdeb yn y canlyniad.

• Prototeip yn gweithio fel sy’n ofynnol.

• Bodloni anghenion a chwenychiadau’r   
 defnyddiwr.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG
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Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

(b)
Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2

(ch) Gwneud 
prototeip.

30

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20

Cyfanswm 100

• 20 Marc sydd ar gael.

• Parhau i werthuso a dadansoddi syniadau   
 wrth ddatblygu.

• Arfarnu cysyniadau drwy’r broses    
 ailadroddus.

• Dadansoddiad a gwerthusiad beirniadol o’r  
 prototeip TERFYNOL.

• Treialon / profion defnyddwyr a safbwyntiau  
 darpar ddefnyddwyr.

• Myfyrio ar adborth a nodi materion i’w   
 datblygu ymhellach.

• Awgrymiadau manwl ar gyfer addasiadau.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG
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• Tasg Dylunio a Gwneud 35 awr yn erbyn Tasg dan Reolaeth 30  
 awr.

• 5 Maen Prawf Asesu yn erbyn 20 Maen Prawf Asesu.

• Cyfanswm o 100 Marc Crai yn erbyn Cyfanswm o 180 Marc Crai.

•  50% o’r Cymhwyster yn erbyn 60% o’r Cymhwyster.

• Dim fformat rhagnodedig yn erbyn llyfr gwaith Asesu Dan   
 Reolaeth.

• Proses Ddylunio Ailadroddus yn erbyn Proses Ddylunio Linol.

• Tueddiad i ddatblygu yn erbyn datblygiadau strwythuredig iawn.

• Her Gyd-destunol yn erbyn Briffiau Diffiniedig.

• Canolbwyntio llawer ar brofi yn erbyn dull strwythuredig.

Crynhoi sut mae’r Asesu Di-arholiad yn wahanol i 
Dasg Asesu dan Reolaeth bresennol.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• 3 Her Gyd-destunol - Mehefin 1 (Blwyddyn 10).   

• Ymgeiswyr yn dewis ymdrin ag 1 her.

• Dim llyfr gwaith Asesu dan Reolaeth – dim taflenni wedi’u   
 rhagargraffu.

• Dealltwriaeth lawn o’r cyd-destun yn arwain at nodi amrywiol  
 broblemau dylunio.

• Bydd gwaith dylunio ategol yn cael ei gyflwyno.

• Llawer mwy o ganolbwyntio ar ddatblygu / profi.

• Mae angen mwy o ddadansoddi a gwneud penderfyniadau.

• Llai o lawer o ddosraniadau marciau bach.

• Mae’r egwyddor ffit orau yn dal yn berthnasol.

• Gosod y marc a ddyfarnwyd o fewn y disgrifiad.

• AA1 – gosod y cefndir 20 marc.

• AA2 – dylunio, profi, dadansoddi, gwerthuso a myfyrio mewn   
 dull ailadroddus – 80 marc.

• Gosod marciau mewn disgrifiadau bandiau.

• Gostwng y cyfanswm marciau i 100.

• Disgrifiadau clir iawn.

• Llai o ddosraniadau marciau bach.

• Dim marciau hawdd yn cael eu rhoi i’r ymgeiswyr. 

•  0 marc ar gyfer gwaith nad yw’n deilwng o farc.

• Llai o strwythur wedi’i roi i’r ymgeiswyr.

• Mwy o ryddid ond llai o arweiniad.

Tasg Dylunio a Gwneud 35 awr yn erbyn Tasg dan 
Reolaeth 30 awr

5 Maen Prawf Asesu yn erbyn 20 Maen Prawf Asesu

Cyfanswm o 100 Marc Crai yn erbyn Cyfanswm o 180 
Marc Crai
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• Mwy o bwysigrwydd ar yr arholiad.

• Nid yw’r ymgeiswyr yn gallu ‘dibynnu’ ar yr uned ymarferol.

• Cwblheir yr Asesiad Di-arholiad ym mlwyddyn y dyfarniad.

• Rhaid rhoi’r un pwyslais ar addysgu’r Fanyleb, sgiliau,    
 gwybodaeth a dealltwriaeth.

• Nid oes llai o bwys ar yr Asesiad Di-arholiad.

• Mwy o amser ar gael i gwblhau’r Asesiad Di-arholiad.

• Llawer mwy o ganolbwyntio ar feddwl, modelu, profi, gwerthuso  
 a mireinio.

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Ni fydd FFORMAT GOSOD i’r Asesiad Di-arholiad.

• Bydd angen i’r ymgeiswyr / canolfannau feithrin dull    
 llwyddiannus. 

• Llyfr braslunio Anffurfiol a ‘phortffolio’ ffurfiol.

• Adnodd Electronig CBAC.

• Bydd angen i ymgeiswyr fabwysiadu dull ailadroddus effeithiol o  
 ddylunio a gwneud. 

• Bydd angen i ymgeiswyr ymarfer i fabwysiadu arddull benodol i  
 gwblhau’r Asesiad Di-arholiad.

50% o’r Cymhwyster yn erbyn 60% o’r Cymhwyster Dim fformat rhagnodedig yn erbyn llyfr gwaith 
Asesu Dan Reolaeth

• Dim tudalennau Asesu Dan Reolaeth dilynol – dull llyfr agored.

• Llyfr braslunio anffurfiol sy’n addas ar gyfer dull ailadroddus o  
 ddatblygu a dylunio.

• Amryfal fannau cychwyn ar gyfer gwaith project

• Meddwl – profi – myfyrio 

• Treialu a gwerthuso / gwobrwyo risg

• https://goo.gl/bZDs8q

• https://goo.gl/nIjtrF

Proses Ddylunio Ailadroddus yn erbyn Proses 
Ddylunio Linol.

https://goo.gl/bZDs8q
https://goo.gl/nIjtrF
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Rhyngweithio’r Meddwl a’r Dwylo 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Potensial i feddwl mewn ffordd fwy datblygedig       Potensial i gyflwyno datrysiadau mwy datblygedig          

Trafodaeth
Braslunio

Diagramau

Graffiau
Data

Wynebu realiti
y tu allan i’r pen

Yn y pen mae’r delweddu 
a’r meddwl yn digwydd

Modelu
Profi

Myfyrio

Prototeipio

Datrysiad 
Dros Dro

Argraffiadau cyntaf

Archwilio
Dyfalu

Cymryd Risgiau

Dilysu
Egluro

Atgyfnerthu

Arfarnu 
Beirniadol
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1. Adnabod problem dylunio

2. Profi bod problem yn
bodoli

3. Sefydlu marchnad darged,
cwsmer nodweddiadol  a
rhanddeiliaid

4. Llunio brief dylunio

5. Cynnal ymchwil
dadansoddol penodol o
gynnyrch presennol

6. Bwrdd naws ysbrydoledig.

7. Manyleb y gellir ei
gyfiawnhau

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Y DYLUNYDD

Dylunio Ailadroddus
• Archwilio
• Creu
• Gwerthuso

1 1. Cysnaid dylunio

2. Nifer fawr gychwynnol o
frasluniau/ syniadau

3. CAD

4. Modelau cychwynnol

5. Yr amgylchedd /
cynaliadwyedd

6. Gwirio syniadau yn erbyn y
fanyleb

7. Profion cychwynnol ac
adborth

2

1. Gwelliannau i gynlluniau
dethol

2. Ymchwil anthropometrig
penodol, yn arwain at
ddyluniadau ergonomig

3. Profi defnyddiau

4. Yr amgylchedd /
cynaliadwyedd

5. Profi prototeipiau 3D

6. Mewnbwn / adborth
cleient / marchnad darged

7. Gwerthusiad / casgliad
cychwynnol

3 1. Un syniad i gael ei
ddatblygu’n llawn

2. Lluniadau terfynol

3. Gweithgynhyrchu
prototeip terfynol

4. Profi llawn gan grŵp
ffocws a’r cleient

5. Gwerthusiad terfynol yn
erbyn y fanyleb

6. Gwelliannau ac
addasiadau terfynol

4

1. ADNABOD PROBLEM DYLUNIO

6. BWRDD NAWS 
YSBRYDOLEDIG

7. MANYLEB Y GELLIR
EI GYFIAWNHAU

1. CYSYNIAD DYLUNIO

1. UN SYNIAD I GAEL EI DDATBLYGU'N LLAWN 1. GWELLIANNAU I GYNLLUNIAU DETHOL

2. PROFI BOD PROBLEM
YN BODOLI

3. SEFYDLU MARCHNAD DARGED, 
CWSMER NODWEDDIADOL 

A RHANDDEILIAID

5. CYNNAL YMCHWIL DADANSODDOL 
PENODOL 

O 
GYNNYRCH PRESENNOL

4. LLUNIO BRIFF DYLUNIO

1 2

34

2. NIFER FAWR GYCHWYNNOL 
O FRASLUNIAU / SYNIADAU

2. LLUNIADAU TERFYNOL

3. GWEITHGYNHYRCHU 
PROTOTEIP TERFYNOL

3. CAD

3. PROFI DEFNYDDIAU

4. MODELAU 
CYCHWYNNOL

5. YR AMGYLCHEDD /
 CYNALIADWYEDD

4. YR AMGYLCHEDD / 
CYNALIADWYEDD

4. PROFI LLAWN GAN 
GRŴP FFOCWS A'R CLEIENT

5. GWERTHUSIAD TERFYNOL 
YN ERBYN Y FANYLEB

6. GWELLIANNAU AC 
ADDASIADAU TERFYNOL

5. PROFI PROTOTEIPIAU 3D

6. GWIRIO SYNIADAU 
YN ERBYN Y FANYLEB

6. MEWNBWN / ADBORTH 
CLEIENT / MARCHNAD DARGED

7. PROFION CYCHWYNNOL 
AC ADBORTH

7. GWERTHUSIAD / 
CASGLIAD CYCHWYNNOL

2. YMCHWIL ANTHROPOMETRIG 
PENODOL, YN ARWAIN AT

 DDYLUNIADAU ERGONOMIG

Y 
DYLUNYDD

www.technologystudent.com
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• Mae angen i ymgeiswyr brofi syniadau!

• Dadansoddi’r canlyniadau.

• Mireinio’r cysyniad.

• Profi ar ôl ailadrodd y tro nesaf!

• Mae’n hanfodol cael tystiolaeth o’r broses ddatblygu.

• Dim mwy o ddefnyddio un tudalen A3 – fesul tudalen.

• Rhy ffug! Nid yw un maint yn addas i bawb!

• Bydd ymgeiswyr A* yn falch.

• Bydd angen i bob ymgeisydd brofi’r dull ailadroddus i fod yn   
 gyfarwydd ag ef. 

Tueddiad i ddatblygu yn erbyn Datblygiadau 
strwythuredig iawn

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Bydd 3 ‘cyd-destun’ eang yn cael eu darparu.

• Llai o fanylion na rhai briffiau CAT rhagnodol.

• Testunau eang y bydd angen ymchwilio iddynt.

• Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr ‘ymchwilio’ mwy mewn ffordd sy’n ‘fwy’  
 perthnasol’.

• Rhaid iddynt nodi amryfal bosibiliadau dylunio.

• Rhaid iddyn nhw ddeall y cyd-destun er mwyn gallu gwneud hyn.

• Mae anghenion a chwenychiadau’r defnyddiwr yn hanfodol.

• Mynd i’r afael â dethol y dasg ddylunio o’u dewis.

• Gall ymgeiswyr ddechrau ar y broses drwy fodelu.

• Profi syniadau i werthuso eu llwyddiant.

• Sawl tudalen y mae ei hangen arnaf? 

• Cymaint o dudalennau ag y dymunwch chi i wneud y gwaith?

• Dull llawer mwy ymarferol.

• Bydd hyn yn addas i ymgeiswyr.

• Cyflwyno prototeipio cyflym.

• Bydd yr ymgeiswyr yn deall ‘materion’ yn well.

• Dylunio main – cael gwared ar yr agweddau llai pwysig.

Her Gyd-destunol yn erbyn Briffiau Diffiniedig

Canolbwyntio ar brofi yn erbyn dull strwythuredig
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• Ffolio Cyflwyniad Ffurfiol Maint A3. 

• Ffolio Llyfr Braslunio Anffurfiol Maint A3.

• Prototeip Terfynol cwbl weithredol.

• Modelau, prototeipiau, profion ac unrhyw ailadrodd.

Sut gallai’r dasg Asesiad Di-arholiad edrych?

• Ymchwilio i’r 3 cyd-destun.

• Canolbwyntio ar ofynion defnyddwyr.

• Gwerthuso cynhyrchion presennol.

• Ymchwilio i ddefnyddiau / prosesau / technegau newydd.

• Canolbwyntio ar y broblem.

• Edrych ar ddylunwyr / ymarferwyr eraill.

Ble mae dechrau?
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• Nodi ac ymchwilio i bosibiliadau dylunio.

• Cynhyrchu a Datblygu Syniadau Dylunio.

Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Briff Terfynol a Manyleb.

• Prototeip Terfynol – Manylion darluniol.

• Prototeip Terfynol – Manylion technegol.

• Prototeip Terfynol – Manylion cynhyrchu.

• Dilyniant Cynhyrchu.

• Gwerthuso’r Prototeip Terfynol.

• Addasiadau a datblygiadau pellach.

• Ffotograffau o’r Prototeip Terfynol.
• Prototeip Terfynol (cynnyrch o safon uchel sy’n gwbl weithredol)

• Unrhyw ddarnau ymarferol ategol gan gynnwys modelau, jigiau,  
 ffurfwyr, patrymau, profion, treialon, ailadroddiadau.

Ffolio Cyflwyniad FFURFIOL 

Canlyniadau ymarferol
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

• Rhaid dadansoddi’r cyd-destun dylunio  
 yn feirniadol.

• Nodir nifer o dasgau dylunio posibl.

• Bydd ymchwil manwl a pherthnasol yn  
 amlwg.

• Ystyried anghenion a chwenychiadau  
 defnyddwyr.

• Dadansoddi cynhyrchion presennol.

• Ymchwilio i bobl broffesiynol o’r   
 gorffennol / presennol.
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(a)
Adnabod 
posibiliadau 
dylunio.

10 AA 1

• Dealltwriaeth o’r broblem.

• Canolbwyntio ar ddefnyddwyr.

• Strategaethau ymchwil.

• Dadansoddi gwybodaeth.

• Gwaith ymchwil perthnasol wedi’i  
 ganolbwyntio.
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9 - 10 marc 

• llwyddo i adnabod cyfleoedd yn drylwyr ac effeithiol ar gyfer datblygu dyluniadau o fewn   
 y cyd-destun penodedig. 

• gwneud gwaith ymchwil ac ymchwiliadau manwl, perthnasol sydd â chysylltiad amlwg â’r     
 cyd-destun a, lle bo’n briodol, gwaith pobl broffesiynol a chwmnïau’r gorffennol/presennol.

• llwyddo i ddadansoddi gwybodaeth yn fanwl ac effeithiol, gan adlewyrchu anghenion,   
 chwenychiadau a gwerthoedd cleientiaid neu ddefnyddwyr posibl.

• nodi amrywiaeth eang o broblemau/cyfleoedd i lywio datblygiad briffiau dylunio posibl yn glir. 

(a) Adnabod posibiliadau dylunio  [AA1]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi:  

4

6 - 8 marc 

• llwyddo i adnabod cyfleoedd yn effeithiol ar gyfer datblygu dyluniadau o fewn y cyd-destun  
 penodedig. 

• gwneud gwaith ymchwil ac ymchwiliadau perthnasol sydd â chysylltiad â’r cyddestun a, lle   
 bo’n briodol, gwaith pobl broffesiynol a chwmnïau’r gorffennol/presennol.

• llwyddo i ddadansoddi gwybodaeth yn effeithiol, gan adlewyrchu anghenion, chwenychiadau   
 a gwerthoedd defnyddwyr posibl. 

• nodi amrywiaeth o broblemau/cyfleoedd i lywio datblygiad briffiau dylunio posibl. 

3
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3 - 5 marc

• nodi rhai cyfleoedd ar gyfer datblygu dyluniadau o fewn y cyd-destun penodedig. 

• gwneud gwaith ymchwil ac ymchwiliadau sydd â chysylltiad cyffredinol â’r cyd-destun a, lle  
 bo’n briodol, gwaith pobl broffesiynol a chwmnïau’r gorffennol/presennol. 

• llwyddo i ddadansoddi rhywfaint o wybodaeth, er efallai nad yw anghenion, chwenychiadau a  
 gwerthoedd defnyddwyr posibl wedi cael eu hystyried yn llawn. 

• nodi rhai problemau/cyfleoedd sy’n rhannol yn llywio datblygiad briffiau dylunio posibl. 

(a) Adnabod posibiliadau dylunio   [AA1]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

2

1 - 2 marc

• nodi un cyfle ar gyfer datblygiad posibl dyluniadau o fewn y cyd-destun penodedig.

• gwneud ychydig o waith ymchwil ac ymchwiliadau, sydd ond yn rhannol yn gysylltiedig â’r    
 cyd-destun. 

• dadansoddi gwybodaeth yn sylfaenol, gydag ychydig neu ddim ystyriaeth o anghenion,   
 chwenychiadau a gwerthoedd defnyddwyr posibl.

• nodi ambell i broblem/cyfle ac wedi datblygu briff dylunio sydd â fawr ddim cysylltiad â’i  
 ymchwiliadau

1

0 marc

• methu â chynhyrchu unrhyw waith sydd yn haeddu marc. 
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Briff Dylunio clir a manwl.

• Manyleb gyda meini prawf mesuradwy.

• Nodwyd anghenion a chwenychiadau’r  
 defnyddwyr.

• Ffactorau penodol sy’n hanfodol i   
 lwyddiant.

• Nodir agweddau allweddol gan   
 gynnwys Ffurf, Swyddogaeth,  
 Defnyddiau, Meintiau,    
 Diogelwch, Ergonomeg, Cost ac ati.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(b) Datblygu briff a 
manyleb dylunio.

10 AA1
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9 - 10 marc 

• ystyried amrywiaeth o broblemau/cyfleoedd yn llawn cyn penderfynu ar friff dylunio terfynol.

• dangos dealltwriaeth dda iawn o’r dasg sydd o’i flaen a’r gofynion y mae’n rhaid eu cyflawni er  
 mwyn bodloni anghenion, chwenychiadau a diddordebau defnyddwyr posibl.

• ysgrifennu briff dylunio sy’n berthnasol i’r cyd-destun ac yn seiliedig ar ddadansoddiad trylwyr  
 o’i waith ymchwil ac ymchwiliadau.

• ysgrifennu manyleb fanwl, berthnasol, gan gynnwys amrywiaeth o feini prawf gwrthrychol a  
 mesuradwy, i gyfeirio a llywio dylunio a gweithgynhyrchu prototeip

(b) Datblygu briff a manyleb dylunio   [AA1]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

4

6 - 8 marc

• ystyried amrywiaeth o broblemau/cyfleoedd cyn penderfynu ar friff dylunio terfynol.

• dangos dealltwriaeth dda o’r dasg sydd o’i flaen a’r rhan fwyaf o’r gofynion y mae’n rhaid eu  
 cyflawni er mwyn bodloni anghenion, chwenychiadau a diddordebau defnyddwyr posibl.

• ysgrifennu briff dylunio sy’n berthnasol i’r cyd-destun ac yn seiliedig ar ddadansoddiad   
 cyffredinol o’i waith ymchwil ac ymchwiliadau.

• ysgrifennu manyleb berthnasol, gan gynnwys amrywiaeth o feini prawf gwrthrychol a   
 mesuradwy, i lywio dylunio a gweithgynhyrchu prototeip. 

3
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3 - 5 marc 

• ystyried rhai problemau/cyfleoedd cyn penderfynu ar friff dylunio terfynol.

• dangos dealltwriaeth gyffredinol o’r dasg o’i flaen ac mae un neu ddau o’r gofynion wedi cael  
 eu hadnabod er mwyn bodloni rhai o anghenion, chwenychiadau a diddordebau defnyddwyr  
 posibl.
• ysgrifennu briff dylunio, yn seiliedig ar rai agweddau ar ddadansoddiad o’i waith ymchwil ac  
 ymchwiliadau.

• ysgrifennu manyleb, gan gynnwys y prif bwyntiau, sydd yn rhannol yn llywio dylunio a   
 gweithgynhyrchu prototeip.

(b) Datblygu briff a manyleb dylunio  [AA1]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

2

1 - 2 marc

• canolbwyntio ar un cyfle i gynhyrchu briff dylunio.

• dangos dealltwriaeth gyfyngedig o’r dasg o’i flaen, gydag ychydig neu ddim ystyriaeth o   
 anghenion, chwenychiadau a diddordebau defnyddwyr posibl.

• ysgrifennu briff dylunio sy’n seiliedig ar ddadansoddiad syml o’i waith ymchwil ac    
 ymchwiliadau.

• cynhyrchu amrywiaeth fach o bwyntiau manyleb sy’n rhannol briodol.

1

0 marc 

• methu â chynhyrchu unrhyw waith sydd yn haeddu marc.
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Syniadau Cychwynnol.

• Cysyniadau sylfaenol.

• Gwybodaeth brin.

• Man cychwyn.

• Gwrthod rhai syniadau.

• Siâp / ffurf / estheteg.

• Synhwyro / mewnbwn.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Amrywiol fannau cychwyn posibl

• Meddwl, modelu, profi, myfyrio.

• Amrywiol syniadau yn seiliedig ar feini  
 prawf y Fanyleb.

• Braslunio datblygiadol cyflym.

• Rhoi manylion trwy anodi.

• Y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud  
 yn cefnogi’r ailadrodd wrth ddatblygu.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Tystiolaeth dda o fodelu.

• Profi yn erbyn Manyleb.

• Dadansoddi craff.

• Gwneud penderfyniadau clir.

• Cymysgedd o weithgaredd ymarferol, 
braslunio, CAD, myfyrio.

• Datblygu deinamig!

• Dylunio main.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Datblygu ymarferol.

• Defnydd effeithiol o CAD.

• Y dadansoddi yn cefnogi newid.

• Profi ffisegol ar y bwrdd bara.

• System reoli derfynol i’w gweld.

• Dangos dealltwriaeth lawn.

• Lle blaenllaw i brofi.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Ailfeddwl ar sail y profi a’r canlyniadau.

• Barn defnyddwyr?

• Cyflwyno prototeipio.

• Modelu solet.

• CAD / efelychiadau

• Profi swyddogaeth / perfformiad.

• Defnyddio peiriant argraffu 3D i   
 brototeipio a phrofi yn gyflym.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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Llyfr Braslunio ANFFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Ailadrodd eto.

• Rheolyddion / rhyngwyneb defnyddiwr.

• Ystyried meintiau.

• Syniad o fachyn sy’n plygu.

• Cyflwyno golau wrth gefn.

• Ystyried logo / brandio.

• Tyllau swnyn / seinydd.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2



TGAU Dylunio A Thechnoleg: Manyleb 2017 - Canllawiau Asesu Di-arholiad

 26

FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Lluniad darluniol clir o’r prototeip terfynol.

• Wedi’i luniadu â llaw / CAD.

• O safon uchel.

• Cyflwyniad manwl.

• A fyddai’n bosibl i 3ydd parti /    
 gweithgynhyrchydd gynhyrchu’r prototeip.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Cynnig manwl.

• Yr holl ddimensiynau’n bresennol.

• Data CAD CAM CNC.

• Technegau gorffennu.

• A fyddai’n bosibl i 3ydd parti /   
 gweithgynhyrchydd gynhyrchu’r    
 prototeip?
• Sgiliau soffistigedig i’w gweld yma.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Manylion offer, cyfarpar a gwneud.

• Prosesau arbenigol.

• Manyleb weithgynhyrchu.

• Ffactorau Rheoli Ansawdd.

• Manylion cyflymder a gosodiadau CNC  
 / CAD CAM.

• Gwybodaeth am gynhyrchu.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(c)
Cynhyrchu 
a datblygu 
syniadau dylunio.

30 AA 2
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24 - 30 marc 

• ystyried amrywiaeth o strategaethau, technegau a dulliau dylunio a defnyddio    
 proses ddylunio ailadroddus i gynhyrchu a chyfleu amrywiaeth eang, cymhleth ac amrywiol  
 o syniadau dechreuol.  
• nodi ac ystyried ffactorau cymdeithasol, moesol ac economaidd sy’n berthnasol i’r cyd-
destun a’r defnyddiwr/defnyddwyr posibl. 

• defnydd clir, effeithiol a manwl o brofi i ddatblygu syniadau a mireinio eu penderfyniadau  
 dylunio. 

• datblygu cynnig manwl, gan gynnwys manylion cynhwysfawr a pherthnasol o ddefnyddiau,  
 dimensiynau, gorffeniadau a thechnegau cynhyrchu,  sy’n ymdrin yn amlwg â holl ofynion  
 y briff dylunio a’r fanyleb. 
• dangos defnydd soffistigedig o amrywiol sgiliau/technegau i gyfathrebu syniadau a chynigion  
 yn glir i drydydd parti.  

(c) Cynhyrchu a datblygu syniadau dylunio. [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi:  

4

16 - 23 marc 

• ystyried amrywiaeth o strategaethau, technegau a dulliau dylunio ac wedi cymhwyso proses  
 ddylunio ailadroddus i gynhyrchu a chyfathrebu amrywiaeth eang o syniadau cychwynnol. 

• nodi ac ystyried ffactorau cymdeithasol, moesol ac economaidd sy’n gyffredinol yn berthnasol  
 i’r cyd-destun a’r defnyddiwr/defnyddwyr posibl.  

• defnydd clir ac effeithiol ar y cyfan o brofion i ddatblygu syniadau a mireinio eu    
 penderfyniadau dylunio.

• datblygu cynnig, gan gynnwys manylion perthnasol am ddefnyddiau, dimensiynau,   
 gorffeniadau a thechnegau cynhyrchu, sy’n ymdrin â’r rhan fwyaf o ofynion y briff dylunio a’r  
 fanyleb.  
• dangos defnydd da o amrywiaeth o sgiliau/technegau i gyfathrebu syniadau a chynigion i  
 drydydd parti. 

3
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8 - 15 marc

• ystyried rhai strategaethau, technegau a dulliau dylunio ac wedi cymhwyso proses ddylunio  
 ailadroddus i gynhyrchu a chyfathrebu amrywiaeth o syniadau cychwynnol sylfaenol. 

• nodi ffactorau cymdeithasol, moesol a/neu economaidd gyda rhyw ymgais i gysylltu’r rhain â’r  
 cyd-destun a’r darpar ddefnyddiwr (ddefnyddwyr). 

• defnyddio rhywfaint o brofi i ddatblygu syniadau a mireinio eu penderfyniadau dylunio. 

• datblygu cynnig, gan gynnwys rhai manylion am ddefnyddiau, dimensiynau, gorffeniadau a/ 
 neu dechnegau cynhyrchu, sy’n ymdrin â rhai o ofynion y briff dylunio a’r fanyleb. 

• dangos defnydd boddhaol o amrywiaeth fach o sgiliau/technegau i gyfathrebu syniadau a  
 chynigion i drydydd parti. 

(c) Cynhyrchu a datblygu syniadau dylunio.   [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

2

1 - 7 marc

• cynhyrchu a chyfathrebu amrywiaeth gyfyngedig o syniadau cychwynnol nad ydynt wedi  
 cael eu datblygu’n llawn. 

• nodi agweddau ar ffactorau cymdeithasol, moesol neu economaidd, er nad ydyn nhw’n   
 cysylltu’n agos â’r cyd-destun a/neu’r darpar ddefnyddiwr (defnyddwyr). 

• gwneud ychydig neu ddim defnydd o brofi i esblygu syniadau. 

• datblygu cynnig, gyda manylion arwynebol am ddefnyddiau, dimensiynau, gorffeniadau a/ 
 neu dechnegau cynhyrchu, y maent yn cyflawni ychydig o ofynion y briff a/neu’r fanyleb   
 dylunio. 
• dangos gallu cyfyngedig i gyfathrebu ei syniad(au) i drydydd parti.  

1

0 marc

• heb gynhyrchu gwaith sy’n haeddu marc. 
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL  

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Manylion dilyniant rhesymegol   
 soffistigedig.

• Llinell amser gyraeddadwy ar gyfer  
 gweithgynhyrchu.

• Cefnogi’r gweithgynhyrchu.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(ch) Gwneud 
prototeip.

30 AA2
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Prototeip Terfynol 

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Prototeip cwbl weithredol o safon  
 uchel.

• Sgiliau gwneud hynod briodol.

• Dangos dealltwriaeth ardderchog.

• Defnyddio prosesau arbenigol a   
 defnyddiau yn fedrus.

• Cyflawni lefelau uchel o gywirdeb.

• Canlyniad trachywir.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(ch) Gwneud 
prototeip.

30 AA2
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24 - 30 marc

• cyfathrebu’n glir fanylion cynhwysfawr a pherthnasol am ddilyniant rhesymegol  a   
 gyraeddadwy ar gyfer camau cynhyrchu a phrofi eu prototeip terfynol. 

• dethol a gweithio gyda defnyddiau a chydrannau priodol i gwblhau gweithgynhyrchu eu   
 prototeip yn llwyddiannus yn ôl amserlen wedi’i diffinio. 

• defnyddio amrywiaeth o  sgiliau a phrosesau gwneud priodol i gynhyrchu prototeip   
 gweithredol o safon uchel  sy’n bodloni gofynion y fanyleb ddylunio ac yn addas i’r pwrpas.

• dangos dealltwriaeth ardderchog o briodweddau gweithio a nodweddion perfformiad y  
 defnyddiau penodedig a, lle bo’n briodol, wedi dangos ystyriaeth o driniaethau/gorffeniadau  
 arwyneb.  
• dethol a defnyddio offer arbenigol, technegau, prosesau, cyfarpar a pheiriannau priodol  
 yn ddiogel â  lefel uchel o gywirdeb a manwl gywirdeb er mwyn  galluogi i’r prototeip  
 berfformio fel y bwriadwyd a bodloni gofynion y defnyddiwr yn llawn.   

(ch) Gwneud prototeip  [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

4
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(ch) Gwneud prototeip  [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

16 - 23 marc

• cyfathrebu manylion dilyniant rhesymegol a llinell amser gyraeddadwy ar gyfer camau   
 cynhyrchu a phrofi eu prototeip terfynol. 

• dethol a gweithio gyda defnyddiau a chydrannau priodol i gwblhau gweithgynhyrchu eu   
 prototeip yn llwyddiannus, yn ôl amserlen wedi’i diffinio ar y cyfan. 

• defnyddio amrywiaeth o sgiliau a phrosesau gwneud priodol i gynhyrchu prototeip   
 gweithredol o ansawdd da sydd ar y cyfan yn bodloni’r rhan fwyaf o ofynion y fanyleb   
 ddylunio, ni chafodd un neu ddau o bwyntiau eu trafod ac mae’n addas i’r pwrpas. 
• dangos dealltwriaeth dda o briodweddau gweithio a nodweddion perfformiad y defnyddiau  
 penodedig a, lle bo’n briodol, wedi dangos ystyriaeth o driniaethau/gorffeniadau arwyneb. 

• dethol a defnyddio offer arbenigol, technegau, prosesau, cyfarpar a pheiriannau yn ddiogel  
 â chywirdeb a manwl gywirdeb er mwyn galluogi i’r prototeip berfformio fel y bwriadwyd a  
 bodloni gofynion y defnyddiwr yn gyffredinol. 

3
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(ch) Gwneud prototeip  [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

8 - 15 marc

• cyfathrebu manylion dilyniant ar gyfer gweithgynhyrchu a phrofi’r prototeip terfynol. 

• dethol a gweithio gyda defnyddiau a chydrannau i gwblhau gweithgynhyrchu’r prototeip yn  
 rhannol, yn gyffredinol o fewn amserlen ddiffiniedig. 

• defnyddio amrywiaeth o sgiliau a phrosesau gwneud digonol i allu cynhyrchu prototeip   
 ymarferol sydd â chysylltiadau eithaf gwan â gofynion y fanyleb dylunio ac sy’n gyffredinol yn  
 addas i’r pwrpas. 
• dangos dealltwriaeth o brif briodweddau gweithio a nodweddion perfformiad y defnyddiau  
 penodedig a, lle bo’n briodol, wedi dangos ystyriaeth sylfaenol o driniaethau/gorffeniadau  
 arwyneb. 
• dethol a defnyddio offer arbenigol, technegau, prosesau, cyfarpar a pheiriannau â lefel   
 gyfyngedig o gywirdeb a manwl gywirdeb, prin berfformio fel y bwriadwyd y mae’r prototeip  
 gan fodloni rhai agweddau ar ofynion y defnyddiwr.  

2
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(ch) Gwneud prototeip    [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

1 - 7 marc

• cyfathrebu manylion arwynebol neu ddim manylion  am ddilyniant ar gyfer    
 gweithgynhyrchu a/neu brofi’r prototeip terfynol. 

• gweithio gyda defnyddiau a chydrannau i gwblhau gweithgynhyrchu eu prototeip yn rhannol.

• Gweithredu rhai sgiliau a phrosesau gwneud i gynhyrchu prototeip sy’n gweithredu’n   
 rhannol, y mae agweddau ohono yn bodloni elfennau o’r fanyleb ddylunio. 

• dangos dealltwriaeth gyfyngedig o briodweddau gweithio a/neu nodweddion perfformiad y  
 defnyddiau penodedig.

• dethol a defnyddio offer arbenigol, technegau, prosesau, cyfarpar a pheiriannau â graddfa  
 gyfyngedig o gywirdeb a manwl gywirdeb yn rhannol neu nid yw’n gallu perfformio’n gyfan  
 gwbl fel y bwriadwyd, er ei fod yn bodloni rhai agweddau ar anghenion, chwenychiadau a  
 gwerthoedd y defnyddiwr.    

1

0 marc

• heb gynhyrchu gwaith sy’n haeddu marc. 
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL   

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Dadansoddi amcanion beirniadol.

• Dadansoddi di-dor wrth i’r dylunio a  
 datblygu fynd rhagddo.

• Profi’r Prototeip Terfynol.

• Barn defnyddwyr.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20 AA2
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL   

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Datblygiadau pellach.

• Ymateb i adborth gan ddefnyddwyr.

• Addasiadau wedi’u cynnig.

Meini Prawf Asesu Marciau Amcan asesu

(d)
Gwerthuso 
addasrwydd 
prototeip i’r 
pwrpas.

20 AA2
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16 - 20 marc

• cyflawni dadansoddiad, gwerthusiad a phrofi beirniadol, gwrthrychol o’u syniadau a   
 phenderfyniadau gan ddefnyddio prosesau dylunio ailadroddus. 

• gwerthuso a phrofi eu prototeip terfynol yn feirniadol a gwrthrychol, gan ystyried   
 safbwyntiau darpar ddefnyddwyr. 

• ymateb i adborth a nodi’n eglur y posibilrwydd o ddatblygu’r prototeip ymhellach, gydag  
 awgrymiadau manwl o ran  sut y gellid gwneud yr  addasiadau. 

(d) Gwerthuso addasrwydd prototeip i’r pwrpas   [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

4

11 - 15 marc

• dadansoddi, gwerthuso a phrofi ei syniadau a phenderfyniadau yn wrthrychol wrth gymhwyso  
 prosesau dylunio ailadroddus. 

• dadansoddi, gwerthuso a phrofi’r prototeip terfynol yn wrthrychol, gan gymryd i ystyriaeth  
 farn defnyddwyr posibl. 

• ymateb i adborth a nodi’r potensial i wneud gwaith datblygu pellach ar eu prototeip, gan  
 awgrymu sut i addasu. 

• ymateb i adborth a nodi’r potensial i wneud gwaith datblygu pellach ar eu prototeip, gan  
 awgrymu sut i addasu.

3
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6 - 10 marc

• gwneud rhywfaint o ddadansoddi, gwerthuso a/neu brofi ar eu syniadau a phenderfyniadau  
 wrth gymhwyso prosesau dylunio ailadroddus. 

• gwneud rhywfaint o ddadansoddi, gwerthuso a/neu brofi’r prototeip terfynol, gan roi   
 ystyriaeth rannol i farn defnyddwyr posibl. 

• nodi’r posibilrwydd o gyflawni datblygiad pellach o’r prototeip, gan gynnwys awgrymiadau o  
 ran sut y gellid gwneud yr addasiadau. 

(d) Gwerthuso addasrwydd prototeip i’r pwrpas                [AA2]

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

Band
Mae’r ymgeisydd wedi: 

2

1 - 5 marc

• cynhyrchu gwerthusiad cyfyngedig o’i syniadau a phenderfyniadau. 

• llunio gwerthusiad cyfyngedig o’u prototeip terfynol. 

• nodi’n rhannol sut y gellid addasu’r prototeip. 

1

0 marc

• heb gynhyrchu gwaith sy’n haeddu marc.  
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FFOLIO CYFLWYNIAD FFURFIOL  

CBAC DYLUNIO A THECHNOLEG

• Delweddau o’r Prototeip Terfynol.

• Cwblhau portffolio ffurfiol cryno.

• Tystiolaeth safoni / dyfarnu.
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