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Cyflwyniad 
Croeso i ail rifyn 'REconnect'.  Cafodd y rhifyn cyntaf groeso cynnes gan athrawon Astudiaethau 
Crefyddol ac rydym yn gobeithio y bydd y rhifyn hwn yr un mor ddefnyddiol. Nod ein cylchgrawn 
yw rhoi awgrymiadau ar gyfer addysgu'r manylebau diwygiedig a gwybodaeth allweddol ynglyn â 
chymwysterau Astudiaethau Crefyddol CBAC/Eduqas. Mae hwn yn cynnwys dyddiadau ar gyfer 
digwyddiadau DPP, arholiadau 2019 a chyfarfodydd safoni ar gyfer Arholwyr.   Mae'n anodd credu ein bod 
ar ddiwedd y ddwy flynedd o addysgu'r manylebau Safon Uwch a TGAU newydd. Llongyfarchiadau mawr 
i'r canolfannau hynny sydd wedi cefnogi eu hymgeiswyr yn llwyddiannus gyda'r arholiadau.  

Byddem hefyd yn argymell eich bod yn darllen yr Adroddiadau Arholwyr perthnasol er mwyn eich 
cefnogi ymhellach wrth i chi gyflwyno'r fanyleb. Mae'r rhain i'w gweld yma:

TGAU CBAC CRISTNOGAETH A HINDWAETH - https://bit.ly/2PxXHlY 

TGAU CBAC CRISTNOGAETH AC ISLAM - https://bit.ly/2Ca1xQz 

TGAU CBAC CRISTNOGAETH GATHOLIG AC IDDEWIAETH - https://bit.ly/2MIIzFf 

TGAU CBAC CRISTNOGAETH AC IDDEWIAETH - https://bit.ly/2NFM2Ru 

TGAU CBAC CRISTNOGAETH A BWDHAETH - https://bit.ly/2wDFZ9P  

TAG CBAC UG/UWCH - https://bit.ly/2LLZbH3 

Er bod darlun cofrestriadau cyffredinol ar gyfer TGAU a Safon Uwch Astudiaethau Crefyddol yn 
genedlaethol yn sicr yn achosi pryder, (gweler https://bit.ly/2NITqf3 (TGAU) a https://bit.ly/2oBSU7E 
(TAG)) mae'n ymddangos bod cofrestriadau ar gyfer CBAC ac Edquas i'r gwrthwyneb. Does dim 
amheuaeth bod rhan o hyn yn deillio o ymrwymiad a phroffesiynoldeb athrawon Astudiaethau Crefyddol 
sydd wedi addysgu ein manylebau a throsglwyddo eu brwdfrydedd am y pwnc i'w disgyblion/myfyrwyr. 
Mae erthygl gadarnhaol iawn ar werth Astudiaethau Crefyddol wedi'i hysgrifennu gan Tarek Ahmed,  
Myfyriwr TGAU, i'w gweld ar wefan NATRE (https://bit.ly/2wA8QLe).

Rydym yn gobeithio y bydd y wybodaeth sydd wedi'i cynnwys yn yr erthyglau yn ddefnyddiol a bod yr 
erthyglau yn ennyn diddordeb eich dysgwyr ac yn eich cefnogi wrth i chi baratoi'r cyrsiau hyn. Diolch yn 
fawr i'r rhai hynny sydd wedi cyfrannu eu syniadau i'r ail rifyn hwn.  Os hoffech chi gyfrannu erthygl, neu 
rannu awgrymiadau addysgu, anfonwch e-bost atom ni. 

Edrychwn ymlaen at gydweithio â chi dros y misoedd nesaf.

Cofion cynnes,

Lynda Maddock ac Andrew Pearce

https://bit.ly/2PxXHlY
https://bit.ly/2Ca1xQz
https://bit.ly/2MIIzFf
https://bit.ly/2NFM2Ru
https://bit.ly/2wDFZ9P
https://bit.ly/2LLZbH3
https://bit.ly/2NITqf3
https://bit.ly/2oBSU7E
https://bit.ly/2wA8QLe
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Swyddod Pwnc (TGAU) 
Ffôn: 029 2026 5122 
Ebost: lynda.maddock@cbac.co.uk

Andrew Pearce  
Swyddog Pwnc (TAG UG/U) 

Ffôn: 029 2026 5387 
Ebost: andrew.pearce@cbac.co.uk

Christopher Barfoot   
Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TGAU) 
Ffôn: 029 2026 5094 
Ebost: christopher.barfoot@cbac.co.uk

Eira Morgan 
Swyddog Cefnogaeth Pwnc (TAG UG/U) 

Ffôn: 029 2026 5183 
Ebost: eira.morgan@cbac.co.uk
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Ehangu ein Safbwyntiau ar Grefydd 
Damien Lane
A all fod gan grediniwr nad yw'n dilyn pob dysgeidiaeth sy'n rhan o'i grefydd byth fod â rheswm dilys dros 
wneud hynny? Ai safbwyntiau crefyddol uniongred yw'r unig safbwyntiau y dylai crediniwr eu dilyn? 

Mae'r cwestiwn hwn, fel y'i gwelaf, yn treiddio i'r holl faterion sy'n gysylltiedig â sut y dylem fod yn 
addysgu Astudiaethau Crefyddol wrth i'r unfed ganrif ar hugain fynd rhagddi. Mae cymaint o amrywiadau 
o fewn pob grwp ffydd ac mae hynny'n golygu bod angen i ni atgoffa ein hunain yn gyson y gall pobl 
honni eu bod yn ymlynu at ffydd, heb gydymffurfio'n llwyr, neu hyd yn oed i raddau weithiau, â chorff 
dysgeidiaeth cyfan y grwp hwnnw. Yn sicr, un enghraifft o'r ffenomenon hwn yw'r refferendwm ar 
briodasau rhwng pobl o'r un rhyw yng Ngweriniaeth Iwerddon yn 2015. Pleidleisiodd gwlad a gaiff ei 
chydnabod yn aml fel un o'r gwledydd mwyaf Catholig yn Ewrop 62% o blaid priodasau rhwng pobl o'r 
un rhyw ac, yn ddiweddarach, mae'r wlad hefyd wedi pleidleisio i gyfreithloni erthyliadau. 

Pan weithiais mewn coleg Catholig ym Mryste, addysgais fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol. Ond y 
thema gyffredin oedd eu bod yn derbyn y ddeddfwriaeth ar briodasau rhwng pobl o'r un rhyw. Gellid 
sôn am enghreifftiau eraill hefyd, gan mai dim ond un enghraifft yw priodasau rhwng pobl o'r un rhyw. 
Roedd y myfyrwyr wrthi'n cadarnhau eu credoau personol mewn byd cyfnewidiol. Roedd yn enghraifft 
o gyfaddawd Prydeinig cadarn ac yn dangos tystiolaeth o integreiddio. Wrth gwrs, nid yw pawb (o ffydd 
benodol neu heb ffydd o gwbl) o blaid priodasau rhwng pobl o'r un rhyw ac mae hawl gan bawb i'w farn. 
Yr amrywiaeth barn hon sy'n golygu y gall addysgu Astudiaethau Crefyddol fod mor foddhaus. 

Mae'r agwedd tuag at ferched yn enghraifft arall o'r amrywiaeth barn o fewn ffydd. Yn aml, dywedaf 
wrth fy myfyrwyr mai'r Mwslim cyntaf oedd gwraig gyntaf Muhammad, sef Khadijah. Wedyn dywedaf 
wrthynt ei bod yn feistr arno a'i bod 15 mlynedd yn hyn nag ef! Rhaid i ni geisio llunio barn gytbwys am 
bopeth a addysgir gennym. Yn achos Islam, mae hynny fwy na thebyg yn fwy perthnasol erioed o ystyried 
yr hinsawdd sydd ohoni. Yn Rhydychen, mae'n bosibl y byddai rhai yn disgrifio'r clerigwr Mwslimaidd, 
Taj Hargey, fel 'radical' (ac efallai y byddai hyd yn oed yn disgrifio ei hun felly). Fodd bynnag, mewn 
gwirionedd, nid yw'n radicalwr ystrydebol. Mae'n drueni bod y gair radicalwr, mewn perthynas ag Islam, 
wedi dod i olygu eithafwr. (http://www.meco.org.uk) 

http://www.meco.org.uk
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Edrychwch ar y lluniau a'r testun isod er mwyn gweld rhai o'r newidiadau 'radical' y mae'r grwp hwn o 
Fwslimiaid Prydeinig yn eu cynnig. 

MWSLIMIAID RHYDYCHEN YN CYHOEDDI YMGYMHELLIAD DROS Y 
DYFODOL

MWSLIMIAID PRYDEINIG YN LANSIO YMGYRCH GENEDLAETHOL 
I WAHARDD UNIGOLION RHAG GWISGO MYGYDAU WYNEB YN 
GYHOEDDUS YN Y DU (GAN GYNNWYS BURQA/NIQAB) 

Meco yn Cynnal Rali Gwrth-ISIS 

Mae addysgu yn greiddiol i'r hyn a wnawn. Mae asesiadau ac arholiadau yn bwysig. Ond mae angen i ni 
sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y cymwysterau a'r setiau sgiliau a fydd yn eu helpu i ymdopi â byd 
cyfnewidiol. 

Ein swyddogaeth ni yw eu haddysgu am grefydd a'r manteision a'r anfanteision cysylltiedig. Fodd bynnag, 
mae canfyddiadau am ddysgeidiaeth a thraddodiadau crefyddol yn newid dros amser ac o ganlyniad i 
amgylchiadau felly oni ddylem, fel athrawon, geisio cydnabod hyn? 
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UG (CBAC) U1 (Eduqas) Moeseg Grefyddol 
Moeseg Sefyllfa
Mark Lambe

Mae pob cyhyr yn fy nghorff yn brifo – mae gen i boen mewn cyhyrau nad oeddwn yn gwybod eu bod 
gennyf. Y rheswm dros y pwl hwn o hunan-dosturi (fel y dywed fy ngwraig) yw fy mod wedi bod yn helpu 
â digwyddiad golchi ceir elusennol drwy'r dydd. Penderfynodd rhai o'm myfyrwyr a mi y byddai'n syniad 
da iawn codi arian i elusen o'r enw 'Potter's Village'. Elusen fach a sefydlwyd gan fenyw anhygoel o'r enw 
Jenny Green yw 'Potter's Village'. Penderfynodd un diwrnod y byddai'n gwerthu popeth a oedd ganddi yn 
Lloegr, ac yn symud i Kisoro, yn Wganda (fel y gwnewch!!), gyda'r bwriad o sefydlu canolfan gymorth i 
blant amddifad yn Wganda. Ar ôl sawl blwyddyn, mae 'Potter's Village' bellach yn weithredol ac ar hyn o 
bryd, mae'n rhoi cymorth i 20 o fabanod amddifad ac yn cynnig canolfan feddygol gwbl weithredol, y 
ganolfan gyntaf o'i math yn y rhanbarth tlawd iawn hwn. Fodd bynnag, mae arian bob amser yn dynn ac 
mae'r sefyllfa economaidd yn Wganda yn golygu bod bob amser mwy o fabanod/plant/pobl y mae angen 
help arnynt - a dyna pam y gwnaethom gynnal y digwyddiad golchi ceir elusennol. Llwyddwyd i godi swm 
anhygoel o £300 ac yn rhyfeddol, ni wnaethom grafu car unrhyw un (diolch byth). Fodd bynnag, wrth i 
mi eistedd yma, rwy'n teimlo'n llai na bodlon; oherwydd o ystyried y darlun cyfan, ni wnaiff £300 lawer o 
wahaniaeth i'r nifer o fabanod y gall Potter's Village eu helpu. Fodd bynnag, mae cynllun yn dechrau ffurfio 
yn fy mhen; beth am i mi brynu 150 o docynnau i'r Loteri Genedlaethol (£2 yr un) gyda'r arian a godwyd 
gennym. Wedyn, pe byddwn yn ennill y jacpot, byddai gennym filiynau o bunnoedd i'w rhoi i Potter's Village 
a byddai hynny wrth reswm yn gwneud gwahaniaeth mawr. Felly, mae gennyf gyfyng-gyngor moesol: 
a ddylwn i roi'r £300 i Potter's Village neu fentro'r swm hwnnw ar y Loteri yn y gobaith o ennill swm 
sylweddol uwch o arian i'w roi iddynt. Beth ddylwn i ei wneud? 

Defnyddiaf fy hoff ddamcaniaeth foesegol er mwyn helpu i benderfynu beth i'w wneud: Moeseg Sefyllfa.  
Joseph Fletcher a gyflwynodd damcaniaeth Moeseg Sefyllfa yn ei lyfr yn 1966: ‘Situation Ethics: The 
New Morality.’ Byddaf yn onest, rwy'n hoff iawn o Foeseg Sefyllfa gan mai rebel ydwyf yn y bôn. 
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Felly, rwy'n cytuno'n gryf â Fletcher, na ddylai Moeseg fod yn seiliedig ar egwyddorion deddfol (y gred y 
dylai pob gweithred ddynol gael ei llywodraethu gan reolau). Mae rheolau yn eich atal rhag rhoi ystyriaeth 
bersonol i foeseg ac, efallai yn bwysicach, mae yna adegau pan nad yw rheolau deddfol yn gweithio wrth 
geisio eu rhoi ar waith yn y byd go iawn. Fy nghyfyng-gyngor moesol i, er enghraifft; gwn mai'r rheol 
grefyddol fyddai peidio â mentro'r arian ar y loteri gan fy mod, i bob diben, yn dwyn yr arian gan y rheini 
a'i rhoddodd ac mae Exodus 20 yn nodi'n glir na ddylem ddwyn. Fodd bynnag, nid at fudd personol yr 
wyf yn ystyried mentro'r arian, ond er mwyn ceisio codi mwy o arian i elusen deilwng. Felly, weithiau 
mae'r sefyllfa yn ei gwneud yn ofynnol i ni wrthod y rheol ddeddfol grefyddol. Fodd bynnag, rwyf hefyd 
yn cytuno na ddylid gwneud penderfyniadau mympwyol mewn perthynas â chyfyng-gyngor moesegol h.y. 
mewn ffordd wrthnomianistaidd (lle nad yw pobl yn defnyddio system foesegol o gwbl wrth ystyried 
cyfyng-gyngor moesol). Rwy'n cytuno â Fletcher bod angen rhyw fath o arweiniad moesegol ar bobl, neu 
fel arall, gallent wneud pethau anfoesol heb sylweddoli eu bod wedi gwneud unrhyw beth yn anghywir 
e.e. dwyn arian o elusen nad yw'n eiddo iddynt. 

Moeseg Sefyllfa amdani felly; gan ystyried y man canol rhwng y ddau begwn eithaf, sef deddfoldeb 
a gwrthnomianistiaeth (cyfeiriodd Fletcher at y broses fel 'perthynolaeth egwyddorol' ('principled 
relativism' yn Saesneg).  Mae'n golygu y bydd fy mhenderfyniad moesegol yn seiliedig ar un egwyddor 
arweiniol, a'r egwyddor honno, ym marn Fletcher, oedd deddf cariad. Fodd bynnag, roedd gan Fletcher 
fath penodol o gariad mewn golwg wrth iddo ystyried Moeseg Sefyllfa. Diffinnir ei syniad o gariad gan y 
syniad Cristnogol o gariad, y cyfeirir ato gan ddefnyddio'r term Groegaidd 'agape'. Credaf, yn gyffredinol, 
mai dyma fy hoff air erioed oherwydd ei ystyr: ‘cariad anhunanol’.   Yn academaidd, mae'n golygu cariad a 
gaiff ei gyfeirio am allan tuag at eraill ac a gaiff ei roi mewn ffordd ddiamod a chyson – wedi'i grynhoi orau 
gan adnodau'r Beibl yn 1 Corinthiaid 13.  Yn fwy ymarferol, meddyliwch am y ffilm 'Titanic' a'r ffordd y 
mae Jack yn aberthu ei fywyd er mwyn i Rose oroesi, neu yn 'Casablanca' (ffilm ardderchog, gwyliwch hi!) 
lle mae Rick yn ildio ei gariad oes (Ilsa) er budd eithaf dynoliaeth. 

Felly sut y byddai Moeseg Sefyllfa yn barnu fy nghyfyng-gyngor moesol? Wel, yn gyntaf gan mai dull 
perthynol ydyw, ni fyddai'n credu bod unrhyw weithred yn gywir neu'n anghywir ynddo'i hun h.y. nid oes 
unrhyw normau moesol cyffredinol. Felly, ni fyddai'n edrych yn syml ar unrhyw weithred bosibl gennyf 
ac yn dweud, 'mae'n anghywir gan mai dwyn ydyw'. Yn ôl Moeseg Sefyllfa, gall dwyn fod yn ddrwg neu'n 
dda – mae'n dibynnu ar y nod h.y. mae Moeseg Sefyllfa yn ganlyniadol/teleolegol. Yn fwy penodol, mae'n 
dibynnu p'un a yw'r nod yn enghraifft o gariad anhunanol/agape (cyfeirir at hyn fel Prif Egwyddor, 'the 
Boss Principle' yn Saesneg, Moeseg Sefyllfa). Felly, gallai Moeseg Sefyllfa ddatgan o bosibl mai'r dewis gorau, 
mewn ymateb i fy nghyfyng-gyngor penodol i, fyddai defnyddio'r arian i brynu'r 150 o docynnau loteri. 
Oherwydd dyma fyddai o bosibl yn creu'r canlyniad mwyaf cariadus: pe byddwn yn ennill, byddai gennyf 
filiynau o bunnoedd i'w rhoi i Potters' Village a byddent yn gallu achub miloedd yn fwy o blant. 

Fodd bynnag, nid yw Moeseg Sefyllfa mor syml â hynny. Sylweddolodd Fletcher fod y byd yn lle cymhleth 
ac weithiau na fydd un egwyddor syml (ni waeth pa mor dda yw'r egwyddor honno) bob amser yn 
dangos y dewis gorau yn amlwg mewn sefyllfa benodol. Felly, datblygodd hefyd y Chwe Egwyddor 
Sylfaenol a'r Pedair Egwyddor Weithredol. Nid yw'r egwyddorion hyn yn bwysicach na'r 'Brif Egwyddor', 
ond fe'u defnyddir i'w hegluro mewn rhai sefyllfaoedd penodol. Nid yw pob un ohonynt yn berthnasol i 
bob sefyllfa. Felly, ystyriaf rai ohonynt gan gyfeirio at fy nghyfyng-gyngor moesol penodol i: 

• Yr Egwyddor Sylfaenol mai ‘cariad yw Norm lywodraethol Cristnogaeth’ (mae cariad 
yn bwysicach na rheolau moesol crefyddol, megis y 613 gorchymyn; Roedd Fletcher o'r farn, drwy 
enghraifft Iesu, mai cariad oedd y cytundeb newydd rhwng Duw a phob person, gan ddisodli'r 
hen ddeddfau crefyddol). Ymddengys fod yr egwyddor sylfaenol hon yn cefnogi'r syniad y dylwn 
fentro'r arian ar y loteri, gan fod y cariad anhunanol yr wyf yn ei ddangos drwy fentro'r arian 
ar y loteri er mwyn ceisio ennill miliynau o bunnoedd i achos da yn bwysicach na'r gorchymyn 
crefyddol 'paid â dwyn'. 
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• Yr Egwyddor Sylfaenol bod 'nod cariadus yn cyfiawnhau'r dull gweithredu’ (gall 
canlyniadau cariadus gyfiawnhau achos o fynd yn groes i reol grefyddol draddodiadol, ar yr amod 
nad ar hap y cyflawnir y nod). Ymddengys hefyd fod yr egwyddor sylfaenol hon yn cefnogi'r syniad 
y dylwn fentro arian yr elusen ar y loteri, gan fod fy nod (codi llawer o arian i blant amddifad) yn 
dangos cariad anhunanol; felly, gellir cyfiawnhau fy null gweithredu (dwyn arian yr elusen). 

• Egwyddor Weithredol 'Personolyddiaeth' (bod pobl yn bwysicach na rheolau crefyddol). 
Ymddengys fod yr egwyddor weithredol hon hefyd yn cefnogi penderfyniad gennyf i fentro'r arian 
ar y loteri, gan fy mod yn rhoi anghenion pobl (y plant amddifad) cyn y rheol grefyddol (Paid â 
Dwyn). 

Felly, ymddengys fod Moeseg Sefyllfa yn fy nhywys tuag at fentro'r arian ar y loteri. FODD BYNNAG, 
wedyn rhaid ystyried Egwyddor Weithredol 'Pragmatiaeth': 

• Egwyddor Weithredol 'Pragmatiaeth' (sy'n golygu bod angen i Foeseg Sefyllfa weithio'n 
ymarferol h.y. dim ond os yw'r canlyniadau cariadus yn debygol o ddigwydd yn realistig ac 
yn ymarferol y gellir cyfiawnhau torri rheol grefyddol). Yn amlwg, dyma lle y mae fy syniad o 
fentro'r £300 a wnaed drwy olchi ceir ar y loteri yn methu. Er bod fy syniad yn dangos cariad 
anhunanol (agape), mae'r tebygolrwydd y bydd y 150 o docynnau y byddaf yn eu prynu yn ennill 
y Loteri Genedlaethol yn annhebygol iawn e.e. y tebygolrwydd o ennill y Loteri Cenedlaethol yw 
45,000,000 i 150. Felly, byddai 'Egwyddor Bragmatiaeth' Fletcher yn nodi mai gweithred ddrwg 
fyddai prynu 150 o docynnau loteri, er gwaethaf y bwriad o greu canlyniadau cariadus. 

Diolch, Fletcher, nawr rwy'n gwybod beth sydd angen i mi ei wneud – mynd i wefan Potter's Village a rhoi'r 
£300 iddynt.

Ar hyn o bryd, mae'n costio £85,000 y flwyddyn i redeg Potter's Village. Os hoffech helpu, neu gael gwybod 
mwy, ewch i'w gwefan:  www.pottersvillage.org.uk

Mae Mark Lambe yn arweinydd cwrs ac arholwr Astudiaethau Crefyddol profiadol, sydd nawr yn 
ysgrifennu canllawiau adolygu ar gyfer AC TGAU a Safon Uwch ac mae'n cynnig ymweld â chanolfannau 
er mwyn cynnig arweiniad ar unrhyw agwedd o gynnwys y cwrs, ynghyd â strwythur cwestiynau/
traethodau a sesiynau adolygu ar gyfer athrawon a myfyrwyr ledled Lloegr a Chymru. mark.
lambe1972@ntlworld.com

http://www.pottersvillage.org.uk
mailto:mark.lambe1972%40ntlworld.com?subject=
mailto:mark.lambe1972%40ntlworld.com?subject=
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Addysgu Safon "Uwch" mewn Astudiaethau 
Crefyddol ar gyfer Dysgu ac Asesu 

Damien Lane
Mae cryn dipyn o drafod ynghylch addysgu a dysgu ac ansawdd yr hyn a wnawn mewn ysgolion. Yn y pen 
draw, mae dyletswydd arnom i addysgu mewn ffordd sy'n herio'r dysgwyr yn ogystal â sicrhau eu bod yn 
barod ar gyfer eu harholiadau. Nid yw'r nodau hyn yn annibynnol ar ei gilydd. 

Mewn gwirionedd, mae cyswllt agos rhyngddynt. Mae'r rhaglen Safon "Uwch" yn annog dulliau addysgu 
sy'n ymgysylltu â'r myfyrwyr ac sy'n defnyddio enghreifftiau perthnasol a chyfredol. Gall Astudiaethau 
Crefyddol gynnig esiampl ardderchog fel rhan o'r drafodaeth honno oherwydd er ei bod yn amlwg bod 
yn rhaid i ni addysgu am agweddau hynafol ar grefyddau'r byd (er enghraifft, Hindwaeth yn y Dwyrain 
neu Iddewiaeth yn y Gorllewin), gallwn hefyd herio myfyrwyr ar faterion sy'n peri pryder yn yr oes sydd 
ohoni. 

Yn anffodus, mae enghreifftiau o wrth-Semitiaeth i'w gweld yn llawer rhy aml ac o ganlyniad, rhaid i ni 
ymdrin â'r pwnc yng nghyd-destun yr unfed ganrif ar hugain. Enghraifft arall, sy'n fwy diniwed ond yn 
ddiddorol o hyd, yw'r ffordd y mae'r Gorllewin wedi mabwysiadu crefyddau'r Dwyrain. Mae'r syniad o 
ioga yn cynnig enghraifft o'r fath. I ba raddau y gall ioga fod o fudd i Orllewinwr pan na fydd yn ymrwymo 
i bob agwedd ar y ffordd o fyw y mae ioga yn rhan ohoni? Sut mae rhai Cristnogion yn teimlo bod 
ganddynt fwy yn gyffredin â Sunni Islam a'i farn asgetig ar gelf (yn enwedig mewn perthynas â phortreadu 
delweddau o bobl ac anifeiliaid) na Chatholigiaeth Rufeinig, er enghraifft? Nid dadl newydd mo hon. 
Ceir enghraifft enwog o Elisabeth I yn ceisio llunio cytundeb masnach gyda Swltan Al-Mansur o Foroco. 
Gwnaed hyn er mwyn dylanwadu ar Sbaen Gatholig. Mae'r enghreifftiau o ryngweithio a geir heddiw yr 
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un mor gymhleth a'r un mor ddiddorol. 

Felly, er bod yn rhaid i ni ddilyn cyfyngiadau'r fanyleb ac mai sicrhau y caiff y cwrs cyfan ei addysgu yw 
ein prif ddyletswydd, gallwn ddefnyddio ein dychymyg er mwyn gwneud hynny. Er enghraifft, wrth gyfeirio 
at ymatebion Iddewig i'r Holocost, mae'r achos cyfreithiol rhwng Deborah Lipstadt a David Irving yn 
enghraifft ardderchog o'r unfed ganrif ar hugain. Gweler:

https://www.theguardian.com/books/2000/apr/11/irving.uk

https://www.telegraph.co.uk/films/denial/why-the-holocaust-went-on-trial/ 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/irving-v-lipstadt 

Gellir gosod trafodaethau diweddar am enghreifftiau o syniadau gwrth-Fwslimaidd neu wrth-Iddewig yn y 
DU mewn cyd-destun ehangach. Rhaid ymdrin â'r farn negyddol hon, ond gallwn hefyd ddangos agweddau 
cadarnhaol, megis maer Mwslimaidd cyntaf Llundain, sef Sadiq Khan  (https://www.reuters.com/article/us-
britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4 )

Ein dewis ni yw sut i gyflwyno'r cwrs. Yn aml, caiff cyrsiau eu cynllunio er mwyn annog trafodaeth, 
yn hytrach na'i hatal drwy fynnu bod rhai safbwyntiau yn sarhaus. Bydd annog y myfyrwyr i ystyried 
materion heriol sy'n seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn o'r traddodiad(au) crefyddol a addysgir yn arwain 
at well canlyniadau ac unigolion mwy cytbwys. Mae hefyd yn cynnig llwyfan delfrydol ar gyfer mynd i'r 
brifysgol gan feddu ar y set sgiliau priodol. 

https://www.theguardian.com/books/2000/apr/11/irving.uk
https://www.telegraph.co.uk/films/denial/why-the-holocaust-went-on-trial/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/irving-v-lipstadt
https://www.reuters.com/article/us-britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4
https://www.reuters.com/article/us-britain-politics-election-london-idUSKCN0XX1W4
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Uned 6 Astudiaethau Testunol Uned 4, Themau 1, 2 a 3: 
Crefydd a Moeseg

Uned 3b Islam - Adnoddau AA2 
cefnogol

https://bit.ly/2IRLAOl https://bit.ly/2yeonC2 https://bit.ly/2pOA5i7

Uned 3 Sikhiaeth - adnoddau 
AA2 cefnogol

Uned 3b Islam - rhestr adnoddau 
AA1 pellach

Uned 5 Athroniaeth Crefydd - 
rhestr adnoddau AA1 pellach

https://bit.ly/2OW9Owt https://bit.ly/2QJrDfB https://bit.ly/2Oi3iAC

Unedau 1B & 3B Islam - 
Cynlluniau Dysgu

Uned 5 Athroniaeth Crefydd - 
adnoddau AA2 cefnogol

Uned 3 Bwdhaeth - Cynllun 
Dysgu

https://bit.ly/2QJqMLV https://bit.ly/2RKMNeE https://bit.ly/2NBNwvl

Uned 3 Iddewiaeth - adnoddau 
AA1 cefnogol

Uned 3 Hindŵaeth - adnoddau 
AA2 cefnogol

Unedau 1 & 3 Iddewiaeth - 
Cynlluniau Gwaith

https://bit.ly/2OSYzoI https://bit.ly/2Ef82CD https://bit.ly/2HrQJMB

Adnoddau Digidol diweddar ar gyfer Lefel A AC

http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=1074
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=877
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=876
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=873
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=864
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=861
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=816
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=815
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=790
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=789
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=788
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=787
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Uned 3 Bwdhaeth - adnoddau 
AA2 cefnogol

Uned 3 Bwdhaeth - rhestr 
adnoddau AA1 pellach

Cefnogaeth bellach ar gyfer AG 
lefel A Uned 4 Crefydd a Moeseg

https://bit.ly/2yaG3P1 https://bit.ly/2Pu1e5d https://bit.ly/2A6qKYT

Uned 3 Iddewiaeth - rhestr 
adnoddau AA1 pellach

Cylchgrawn REconnect Rhifyn 1 Uned 3C Iddewiaeth

https://bit.ly/2Cbv3DM https://bit.ly/2C75aFb https://bit.ly/2Co8JXJ

Islam lefel A Cefnogaeth AA1 & AA2 - 
Cristnogaeth

https://bit.ly/2C8pbYo https://bit.ly/2yBTjLI

Mae'n bosib bydd anoddau AC yn cael eu ychwanegu yn y dyfodol, felly ewch i: 

http://resources.wjec.co.uk/Pages/SearchResources.aspx

http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=682
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=682
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
https://bit.ly/2Co8JXJ
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=682
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
http://resources.wjec.co.uk/Pages/SearchResources.aspx
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Dyddiadau Pwysig Arholiadau – TAG

Papur Dyddiad yr Arholiad Dyddiad Cynhadledd yr 
Arholwyr 

Uned 1 - Cyflwyniad i 
Astudio Crefydd 
(Opsiynau A, B, D)

Iau 16eg Mai Dydd Sadwrn 25 Mai (ac eithrio'r 
opsiwn Hindwaeth + Iddewiaeth - 
dydd Mercher 29 Mai) 

Uned 2 - Cyflwyniad i 
Grefydd a Moeseg ac 
Athroniaeth Crefydd

Iau 23ain Mai Sadwrn 1af Mehefin

Uned 3 - Astudio Crefydd
(Opsiynau A i F)

Mawrth 4ydd Mehefin Mawrth 11eg Mehefin

Uned 4 - Crefydd a Moeseg Mawrth 11eg Mehefin Mawrth 18fed Mehefin

Uned 5 - Athroniaeth 
Crefydd

Llun 17eg Mehefin Llun 24ain Mehefin

Uned 6 - Astudiaethau 
Testunol (Y Testament 
Newydd)

Mawrth 4ydd Mehefin Dim cynhadledd

Cymru 
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TAG AC – Cymru

05/11/2018 Cymru Llandudno TAG TGAU TAG Astudiaethau Crefyddol - 
Asesu > Arfer yn yr Ystafell Ddosbarth 

St Georges - Llandudno 

06/11/2018 Cymru Caerfyrddin TAG TGAU TAG Astudiaethau Crefyddol - 
Asesu > Arfer yn yr Ystafell Ddosbarth 

Ivy Bush - Caerfyrddin 

07/11/2018 Cymru Caerdydd TAG TGAU TAG Astudiaethau Crefyddol - 
Asesu > Arfer yn yr Ystafell Ddosbarth 

Future Inn - Caerdydd 

Dyddiadau DPP – TAG
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Adborth data Cyfres Haf AC CBAC 2018 ar gyfer UG a Safon Uwch.

Mae dau gyflwyniad Powerpoint ar gael sy'n eich tywys drwy'r prif ddata sydd ar gael o wefan https://
www.wjecservices.co.uk/Welsh/login.asp ynghylch perfformiad ymgeiswyr AC UG a Safon Uwch - Haf 
2018. 

Ar ôl i chi logio i mewn i'r wefan

• Cliciwch ar Adnoddau (Top y sgrîn ar y Dde) 

• yna Adnoddau Pwnc-Benodol (gan gynnwys DPP) 

• dewiswch Astudiaethau Crefyddol o'r Gwymplen Pynciau

• dewiswch CBAC ar gyfer Brand

• dewiswch TAG ar gyfer lefel

• DPP ar gyfer math o adnoddau 

• 2018 ar gyfer Blwyddyn Gyhoeddi 

Lawrlwythwch y ffeil sip a restrir.

Map Google TAG AC CBAC wedi'i ail-lansio 

O ganlyniad i'r rheoliadau GDPR newydd, bu'n rhaid i ni gael gwared â'n map blaenorol a oedd yn un 
llwyddiannus iawn. Cwblhewch yr holiadur yma os gwelwch yn dda os byddai gennych chi ddiddordeb 
mewn sefydlu map newydd a fyddai'n eich galluogi i gysylltu â chanolfannau eraill er mwyn rhannu 
syniadau ac adnoddau addysgu a dysgu.

https://bit.ly/2P89nfh

Dolenni defnyddiol eraill - TAG

https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/login.asp
https://www.wjecservices.co.uk/Welsh/login.asp
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Cynllunio adnoddau TAG AC CBAC yn y dyfodol:

Er mwyn ein helpu ni a darparwyr eraill i wybod ym mha feysydd mae'r 'angen mwyaf' o ran adnoddau, 
cwblhewch yr holiadur cais am adnoddau canlynol os gwelwch yn dda:

https://bit.ly/2DPo6e5

Ydych chi'n teimlo eich bod yn gorfod cyfiawnhau bodolaeth Astudiaethau Crefyddol byth a beunydd 
wrth ddysgwyr, rhieni a hyd yn oed yr UDA? Gweler isod erthygl ddiweddar sy'n esbonio pam mae AC 
yn llawn haeddu ei le'n deilwng ar y cwricwlwm ysgol:
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Ydy Astudiaethau Crefyddol yn parhau i fod 
yn berthnasol i'r ystafell ddosbarth?
Yma bydd Andrew Pearce a Lynda Maddock, Swyddogion Pwnc Astudiaethau Crefyddol yn CBAC, yn trafod pam y 
dylai astudio crefydd barhau i fod yn rhan ganolog o'r cwricwlwm, a sut y gallai diystyru'r pwnc hwn arwain at ofn, 
anwybodaeth a rhagfarn.

O ganlyniad i'r cynnydd a welir mewn seciwlariaeth o fewn cymdeithas, ynghyd â thwf cyflym Anffyddiaeth 
Newydd, gwelir cynnydd yn y teimlad bod Astudiaethau Crefyddol yn bwnc amherthnasol a'i fod hyd yn 
oed yn hen ffasiwn.  Gallai amheuwyr ddadlau ei fod yn bwnc sy'n llawn o chwedlau megis duwiau â phen 
eliffant yn achub tywysogesau ac y dylai bellach fod yn destun mewn llyfrau hanes yn unig. Serch hynny, 
nid yw hyn yn gwneud cymwynas o gwbl â'r pwnc ei hun, y rhai sy'n ei addysgu na'r rhai sy'n ei astudio.  
Gall agwedd mor gul mewn cymdeithas amlddiwylliannol, sydd hefyd yn datblygu'n un gynyddol seciwlar, 
o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth a dealltwriaeth am grefydd, arwain at anwybodaeth a rhagfarn.  

Mae'r farn a ddywed nad yw Astudiaethau Crefyddol mor bwysig â phynciau eraill yn cael ei hamlygu 
mewn adroddiad diweddar gan Gymdeithas Genedlaethol Athrawon Addysg Grefyddol (NATRE) 
sy'n awgrymu nad yw llawer o ysgolion yn cydnabod pwysigrwydd y pwnc nac yn cwrdd â'r gofynion 
cyfreithiol o safbwynt yr amser a gaiff ei neilltuo ar ei gyfer yn y cwricwlwm.  Ar hyn o bryd, mae ysgolion 
yn gosod llawer iawn o bwyslais ar bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), 
gan wthio pynciau eraill i'r cyrion, gan gynnwys Astudiaethau Crefyddol. Felly yng ngeiriau'r digrifwyr 
gwych hynny, Monty Python:

"Beth y gall Astudiaethau Crefyddol eu gwneud i ni?"
Mae digonedd o dystiolaeth sy'n profi'r manteision academaidd a welir pan fydd myfyrwyr yn dilyn 
cyrsiau Astudiaethau Crefyddol. Mae prifysgolion y Russell Group yn cydnabod bod Astudiaethau 
Crefyddol Safon Uwch yn 'Bwnc Hwyluso', gan ei fod yn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ymhlith 
myfyrwyr. Drwy astudio crefydd, mae myfyrwyr yn cael eu hannog i feddwl yn feirniadol ac mae'n rhoi 
iddynt y sgiliau i ddatblygu, dadansoddi a phwyso a mesur dadleuon rhesymegol a chyflwyno'r rhain 
mewn fformatau amrywiol.

Er hyn, nid yw manteision astudio Astudiaethau Crefyddol wedi eu cyfyngu i'r ystafell ddosbarth; mae 
hefyd yn annog myfyrwyr i ddatblygu fel unigolion.  Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr benderfynu beth maen 
nhw'n ei gredu a chwestiynu'r rhesymau am hynny.  Mae'n rhoi cyfle iddynt drafod eu safbwyntiau ar 
amryw o faterion moesegol, o faes geneteg i faes rhyfela. Cyn bwysiced â dim, mae'n annog myfyrwyr 
i ddangos empathi tuag at rai sydd â safbwyntiau gwrthwynebol neu wahanol i'w rhai eu hunain.  Yn ôl 
myfyriwr Astudiaethau Crefyddol TGAU yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, "Rhoddodd Astudiaethau Crefyddol 
gyfle i mi ddysgu am ddiwylliannau eraill a'm galluogi i ddeall a gwerthfawrogi nifer o grefyddau na fyddwn i wedi 
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gwybod amdanynt fel arall. Roedd yn ddiddorol iawn gweld safbwyntiau llawer o bobl ar fywyd a sut dylem ei 
fyw."

Ymhellach, rhaid gwahaniaethu'n ofalus rhwng cynnydd mewn seciwlariaeth mewn cymdeithasau penodol 
a chynnydd yn gyffredinol. Erys y ffaith bod dau draean o boblogaeth y byd yn dilyn ffydd grefyddol. Yn wir, 
hyd yn oed yn y DU, mae dros hanner y boblogaeth yn honni bod ganddynt gredoau crefyddol. Byddai 
anwybyddu'r ffaith hon yn gyfystyr ag anwybyddu un o egwyddorion sylfaenol bodolaeth yr hil ddynol a'r 
garreg sylfaen i'r ffordd mae llawer o bobl yn adeiladu eu bywydau.

Gall crefydd feithrin tosturi, parch, goddefgarwch, caredigrwydd a chymdeithas decach.  Gall gynnig 
gobaith, cwmnïaeth a chysur.  Gall ysbrydoli a chynnig arweiniad ar sut i fyw bywyd yn dda. Yn yr 
un modd, gall achosi dioddefaint a dinistr difrifol. Gall orthrymu, gwthio pobl i'r cyrion ac arwain at 
greulondeb. Gall gyfiawnhau trais enbyd a gall ddinistrio gobaith ac urddas.  Gwae ni os byddwn yn 
anwybyddu grym mor bwerus â hyn.  Diniwed, ar y gorau, fyddai cymryd arnom nad yw'n bodoli, neu 
ddymuno na fyddai'n bodoli. Byddai cymryd cipolwg sydyn ar bapur newydd yn eich argyhoeddi ynghylch 
ei bwer a'i ddylanwad.

Mae angen i fyfyrwyr fynd i'r afael â'r pwnc hwn yn llawn a deall ei gymhlethdodau a'i ddylanwad ar 
gredoau, arferion, safbwyntiau ac agweddau pobl. Dyma yw nod Astudiaethau Crefyddol - nid yw erioed 
wedi bod mor bwysig - a dylid rhoi cyfran deg o amser cwricwlwm iddo, ynghyd â'r adnoddau i'w 
addysgu'n iawn. Gall diffyg gwybodaeth am gredoau pobl eraill, fel rydym wedi'i weld yn hanesyddol, 
arwain at ofn a gwahaniaethu.  Mae Astudiaethau Crefyddol yn arf hanfodol yn erbyn y broffwydoliaeth 
hunangyflawnol hon. Fel y nododd yr Arglwydd Evans, cyn-Bennaeth MI5, yn ddiweddar, 'Mae deall 
crefyddau gwahanol a safbwyntiau gwahanol am y byd, ac felly gallu deall y byd rydych chi'n byw ynddo, yn gorfod 
bod yn ddefnyddiol er mwyn rhoi'r pwer i bobl ystyried eu credoau eu hunain.'

Ai dim ond Cyfarwyddyd Crefyddol yw hyn yn y bôn?
Dydy Astudiaethau Crefyddol ddim yr un peth â'r Addysg Grefyddol neu hyd yn oed y Cyfarwyddyd 
Crefyddol a gafwyd yn y gorffennol. Nid yw'n ymwneud â throi myfyrwyr at grefydd benodol neu gael 
pobl i gredu yn hyn neu'r llall. Mae'n helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth, hyd yn oed os nad ydynt 
yn grefyddol eu hunain, bod crefydd wedi cael, ac yn parhau i gael, effaith aruthrol ar y gymdeithas 
maent yn byw ynddi. Nid yw'n bosibl i chi lwyr ddeall hanes, celf, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, y system 
gyfreithiol, cerddoriaeth, chwaraeon na gwyddoniaeth, heb werthfawrogi'r rôl mae crefydd yn ei chwarae 
ym mhob un o'r meysydd hyn.

Am nifer o flynyddoedd mae Astudiaethau Crefyddol wedi hyrwyddo safbwyntiau anghrefyddol ar draws 
y byd gan grwpiau megis seciwlariaid, dyneiddwyr ac anffyddwyr, i gael eu clywed a'u pwyso a'u mesur. Ym 
mhle bynnag rydych chi'n gweithio neu'n byw, mae crefydd yn chwarae rhan ym mywydau pobl. Drwy roi 
cyfle i fyfyrwyr astudio'r pwnc, does bosib ein bod yn eu grymuso i wneud eu penderfyniadau eu hunain 
ynghylch a yw crefydd yn bwysig ai peidio?  Yng ngeiriau cyn-fyfyrwraig Safon Uwch, Halima Sadia, "Mewn 
cymdeithas amlddiwylliannol, mae Astudiaethau Crefyddol yn bwysicach nag erioed. Rwy'n credu y gall ein gwneud 
yn fyfyrwyr gwell, yn feddylwyr gwell ac yn y pen draw yn bobl well."
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Bywyd Yr Esgob: Uned 2 Rhan B – 
Ymatebion Crefyddol i Themâu Moesegol 
(Materion yn ymwneud â Chydraddoldeb).
Roedd yn anrhydedd yn ddiweddar gan Adran Crefydd ac Athroniaeth Ysgol Uwchradd Caerdydd 
groesawu'r Esgob benywaidd cyntaf erioed yng Nghymru, y Gwir Barchedig Joanna Penberthy, a fu gynt 
yn Brif Ferch yn yr ysgol honno. Anerchodd yr Esgob Joanna lawer o'n dosbarthiadau TGAU Astudiaethau 
Crefyddol, yn ogystal â llawer o ddisgyblion ym mlynyddoedd 7, 8 a 9, gan sôn am ei thaith ffydd a 
ddechreuodd fel merch ifanc yn ei harddegau yn astudio yn Ysgol Uwchradd Caerdydd. 

Clywodd y disgyblion sut roedd Esgob Joanna, ar adeg pan nad oedd modd i fenywod ddod yn offeiriaid 
yn yr Eglwys Anglicanaidd, yn teimlo'n sicr bod Duw wedi ei galw i'r alwedigaeth hon a sut, yn y pen 
draw, y daeth yn bosibl i fenywod gael eu hordeinio fel offeiriaid ac y gallant bellach ddod yn esgobion 
hyd yn oed! Roedd yn ddiddorol iawn dysgu am yr heriau y mae Esgob Joanna wedi'u hwynebu fel 
esgob benywaidd cyntaf Cymru, yn ogystal â'i barn am rywedd a chydraddoldeb yn yr Eglwys ac o 
fewn cymdeithas yn gyffredinol. Roedd yn rhagarweiniad ardderchog i Uned 2 y cwrs TGAU 'Materion 
sy'n ymwneud â Chydraddoldeb', lle bydd myfyrwyr, fel rhan o'r maes astudio 'Rhywedd, Rhagfarn a 
Chamwahaniaethu' yn ystyried agweddau amrywiol o fewn Cristnogaeth tuag at rolau menywod a dynion 
ym maes addoli ac awdurdod. 

Daeth ein myfyrwyr at y casgliad cyfunol canlynol: 

"Mae'r Esgob Joanna yn dangos y gall merched gyflawni statws uchel yn yr Eglwys. Gan na fu hynny’n bosibl ers 
cyhyd, roedd ei thaith a’i hanes yn ysbrydoledig. Mae’n dangos crefydd fel rhan o fywyd go iawn ac mae’n graff 
iawn." 

Myfyrwyr Blwyddyn 10, Ysgol Uwchradd Caerdydd 

Cafodd yr Esgob Joanna ginio gyda'r staff a'r myfyrwyr yn y Caffi Athroniaeth yn yr ysgol, lle 
trafodwyd y cwestiwn 'A yw crefydd o fudd i fenywod?' mewn ffordd graff.    
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Cafwyd canu ar ddiwedd y dydd, gyda Blwyddyn 7 yn mynnu y dylai'r Esgob 
Joanna gyflwyno ychydig benillion o un o'i hoff emynau, er mwyn iddynt allu 
cyd-ganu! Yn anffodus, penderfynodd ein myfyrwyr TGAU eu bod yn rhy cwl i 
ganu! 

Darllenwch rywfaint o wybodaeth gefndir yma: 

https://stdavids.churchinwales.org.uk/bishopjoanna/ 

"Mae’r Esgob Joanna yn dangos ei bod yn bosibl i ferched fod mewn safle uchel 
yn yr Eglwys. Gan nad oedd hyn yn bosibl am gymaint o amser, roedd ei thaith a'i 
hanes yn ysbrydoliaeth. Mae hi'n dangos crefydd mewn bywyd go iawn ac mae'n 
graff iawn." [Myfyrwyr Blwyddyn 10]

 Myfyrwyr Blwyddyn 7 

 Caffi Athroniaeth  

Myfyrwyr Blwyddyn 10, rhai or grwp TGAU 
 

https://stdavids.churchinwales.org.uk/bishopjoanna/
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Ehangu ein Safbwyntiau ar Grefydd 
Damien Lane
A all fod gan grediniwr nad yw'n dilyn pob dysgeidiaeth sy'n rhan o'i grefydd byth fod â rheswm dilys dros 
wneud hynny? Ai safbwyntiau crefyddol uniongred yw'r unig safbwyntiau y dylai crediniwr eu dilyn? 

Mae'r cwestiwn hwn, fel y'i gwelaf, yn treiddio i'r holl faterion sy'n gysylltiedig â sut y dylem fod yn 
addysgu Astudiaethau Crefyddol wrth i'r unfed ganrif ar hugain fynd rhagddi. Mae cymaint o amrywiadau 
o fewn pob grwp ffydd ac mae hynny'n golygu bod angen i ni atgoffa ein hunain yn gyson y gall pobl 
honni eu bod yn ymlynu at ffydd, heb gydymffurfio'n llwyr, neu hyd yn oed i raddau weithiau, â chorff 
dysgeidiaeth cyfan y grwp hwnnw. Yn sicr, un enghraifft o'r ffenomenon hwn yw'r refferendwm ar 
briodasau rhwng pobl o'r un rhyw yng Ngweriniaeth Iwerddon yn 2015. Pleidleisiodd gwlad a gaiff ei 
chydnabod yn aml fel un o'r gwledydd mwyaf Catholig yn Ewrop 62% o blaid priodasau rhwng pobl o'r 
un rhyw ac, yn ddiweddarach, mae'r wlad hefyd wedi pleidleisio i gyfreithloni erthyliadau. 

Pan weithiais mewn coleg Catholig ym Mryste, addysgais fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol. Ond y 
thema gyffredin oedd eu bod yn derbyn y ddeddfwriaeth ar briodasau rhwng pobl o'r un rhyw. Gellid 
sôn am enghreifftiau eraill hefyd, gan mai dim ond un enghraifft yw priodasau rhwng pobl o'r un rhyw. 
Roedd y myfyrwyr wrthi'n cadarnhau eu credoau personol mewn byd cyfnewidiol. Roedd yn enghraifft 
o gyfaddawd Prydeinig cadarn ac yn dangos tystiolaeth o integreiddio. Wrth gwrs, nid yw pawb (o ffydd 
benodol neu heb ffydd o gwbl) o blaid priodasau rhwng pobl o'r un rhyw ac mae hawl gan bawb i'w farn. 
Yr amrywiaeth barn hon sy'n golygu y gall addysgu Astudiaethau Crefyddol fod mor foddhaus. 

Mae'r agwedd tuag at ferched yn enghraifft arall o'r amrywiaeth barn o fewn ffydd. Yn aml, dywedaf 
wrth fy myfyrwyr mai'r Mwslim cyntaf oedd gwraig gyntaf Muhammad, sef Khadijah. Wedyn dywedaf 
wrthynt ei bod yn feistr arno a'i bod 15 mlynedd yn hyn nag ef! Rhaid i ni geisio llunio barn gytbwys am 
bopeth a addysgir gennym. Yn achos Islam, mae hynny fwy na thebyg yn fwy perthnasol erioed o ystyried 
yr hinsawdd sydd ohoni. Yn Rhydychen, mae'n bosibl y byddai rhai yn disgrifio'r clerigwr Mwslimaidd, 
Taj Hargey, fel 'radical' (ac efallai y byddai hyd yn oed yn disgrifio ei hun felly). Fodd bynnag, mewn 
gwirionedd, nid yw'n radicalwr ystrydebol. Mae'n drueni bod y gair radicalwr, mewn perthynas ag Islam, 
wedi dod i olygu eithafwr.  (http://www.meco.org.uk) 

http://www.meco.org.uk
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Edrychwch ar y lluniau a'r testun isod er mwyn gweld rhai o'r newidiadau 'radical' y mae'r grwp hwn o 
Fwslimiaid Prydeinig yn eu cynnig. 

MWSLIMIAID RHYDYCHEN YN CYHOEDDI YMGYMHELLIAD DROS Y 
DYFODOL

MWSLIMIAID PRYDEINIG YN LANSIO YMGYRCH GENEDLAETHOL I 
WAHARDD UNIGOLION RHAG GWISGO MYGYDAU WYNEB YN 
GYHOEDDUS YN Y DU (GAN GYNNWYS BURQA/NIQAB) 

Meco yn Cynnal Rali Gwrth-ISIS 

Mae addysgu yn greiddiol i'r hyn a wnawn. Mae asesiadau ac arholiadau yn bwysig. Ond mae angen i ni 
sicrhau bod ein pobl ifanc yn meddu ar y cymwysterau a'r setiau sgiliau a fydd yn eu helpu i ymdopi â byd 
cyfnewidiol. 

Ein swyddogaeth ni yw eu haddysgu am grefydd a'r manteision a'r anfanteision cysylltiedig. Fodd bynnag, 
mae canfyddiadau am ddysgeidiaeth a thraddodiadau crefyddol yn newid dros amser ac o ganlyniad i 
amgylchiadau felly oni ddylem, fel athrawon, geisio cydnabod hyn? 
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TGAU – Cydran 1 (Eduqas) ac Uned 1 
(Cymru) 
Dechreuad y Bydysawd 
Mark Lambe

Am ddiwrnod ardderchog - bu'r haul yn gwenu, roedd y barbeciw, am unwaith, wedi coginio'r bwyd 
yn iawn (neb yn sâl!), bu ffrindiau'n chwerthin, bu'r plant (ar y cyfan) yn cyd-chwarae'n braf ac yn anad 
dim: enillodd Lloegr gêm bêl-droed dwy chwarae'n dda (ymddiheuriadau i ddilynwyr pêl-droed Cymru). 
Diwrnod i'r brenin. Fodd bynnag, ar ôl i bawb fynd adref, rhaid bwrw ati i dacluso'r ardd. Felly dyma fi, 
wrth iddi ddechrau nosi, â bag bin mewn un llaw, wrthi'n araf yn tacluso'r ardd. Fodd bynnag, rhaid i mi 
gyfaddef yn dawel fy mod wrth fy modd bod allan gyda'r nos, ar fy mhen fy hun, pan fydd awyr glir. Rwyf 
wrth fy modd yn edrych ar y sêr ac yn ceisio dirnad ehangder y bydysawd. 

Mae fy meddwl yn crwydro i'r dosbarthiadau Ysgol Sul yn yr eglwys leol yr oedd fy Mam yn arfer fy 
llusgo iddynt pan oeddwn yn blentyn. Rwy'n cofio dysgu sut y cafodd y bydysawd ei greu, o Genesis 1 
h.y. mai Duw a greodd y bydysawd mewn chwe diwrnod gan orffwys ar y seithfed. Rwy'n cofio unwaith 
i mi geisio holi ein harweinydd Ysgol Sul am syniadau amgen, gwyddonol ynghylch creu'r bydysawd – 
ond roedd yn llythrenolwr; ac yn credu mai disgrifiadau llythrennol, hanesyddol a ffeithiol o'r hyn a 
ddigwyddodd mewn gwirionedd oedd straeon y Beibl. Iddi hi, roedd Duw wedi creu'r bydysawd mewn 
chwe diwrnod, gan mai dyna a ddyweda'r Beibl, a dyna oedd ei diwedd hi. Gwrthododd fy nghwestiynau 
fel cwestiynau di-Feiblaidd. Gan feddwl am y peth nawr, mae'n hawdd gwrthod ei hymateb fel ymateb rhy 
benboeth ac ymateb llawer rhy syml. Fodd bynnag, rwy'n sylweddoli erbyn hyn nad yw ei safbwynt yn 
unigryw. 

Er enghraifft, yn y traddodiad crefyddol Gorllewinol (Cristnogaeth, Islam ac Iddewiaeth), ystyrir 
bod Duw yn hollalluog h.y. mai gan Dduw y mae'r pwer cyfan. Mae'n anodd i fodau dynol ddeall 
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y cysyniad o hollalluogrwydd; fodd bynnag, ar lefel sylfaenol, mae'n golygu y gall Duw wneud unrhyw beth 
e.e. gwneud i eliffant hedfan, tacluso fy ngardd drwy glicio Ei fysedd (gwyliwch ddiwedd y ffilm ardderchog 
'Dogma' (15) er mwyn gweld enghraifft dda iawn o hyn), sgorio gwell goliau na Gareth Bale (un i chi 
ddilynwyr pêl-droed Cymru!) neu greu'r bydysawd mewn chwe diwrnod - nid oes unrhyw beth y tu hwnt 
i bwer Duw. Felly, mae'n amlwg na fyddai gan Dduw hollalluog unrhyw broblem o gwbl yn creu bydysawd. 
Mae llawer o Gristnogion yn credu hyn ac yn Greadyddion. Maent o'r farn na ddylid cwestiynu'r Beibl 
gan y byddai gwneud hynny yn bwrw amheuon ar b'un ai Gair Duw ydyw. Pe byddech yn bwrw amheuon 
ar yr hyn a nodir yn Genesis, beth fyddai'n eich atal rhag amau sawl rhan arall ohono hefyd? 

Fodd bynnag, nid yw'r dadleuon hyn yn debygol o weithio ar unrhyw un sydd eisoes yn amau'r hyn y 
mae'r Beibl yn ei ddatgan. Yr hyn sydd ei angen arnom mewn gwirionedd yw tystiolaeth wyddonol i 
gefnogi'r syniad mai Duw a greodd y byd mewn chwe diwrnod. Hoffwn gyflwyno 'Damcaniaeth y Ddaear 
Ifanc' gan mai dyma'n union y mae'r ddamcaniaeth hon yn ceisio ei wneud. Cred cefnogwyr Damcaniaeth 
y Ddaear Ifanc nad yw'r ddaear mewn gwirionedd ond rhwng 6,000 a 10,000 oed. Yn wir, ceisiodd 
Archesgob Ussher yn yr 17eg ganrif gyfrifo union eiliad y cread drwy adio oedrannau'r bobl fel y'u nodir 
yn y Beibl at ei gilydd, gan ddod i'r casgliad mai am 9pm ar ddydd Sul 23 Hydref 4004 BCE y crëwyd y 
byd a bod yn fanwl gywir!  Felly, mae Damcaniaeth y Ddaear Ifanc yn gwadu y gallai'r Glec Fawr fod 
wedi creu'r bydysawd, fel y mae llawer o bobl bellach yn ei gredu, gan nad yw'r Ddaear yn ddigon hen i 
fod wedi deillio o'r digwyddiad cosmig hwn. 'Ble mae'r prawf ar gyfer y ddadl hon?' fe'ch clywaf yn gofyn. 
Wel, cynigiodd Damcaniaethwyr y Ddaear Ifanc rywfaint o brawf - mae un ddadl o'r fath yn ystyried y 
lleuad.  Darganfu George Darwin (mab Charles Darwin – yr eironi!) fod y lleuad yn symud oddi wrth 
y Ddaear ar bellter o 4cm y flwyddyn. Nid yw hyn i weld yn llawer ond os yw'r Ddaear yn 2 filiwn o 
flynyddoedd oed (fel yr awgryma Damcaniaeth y Glec Fawr), byddai'r lleuad yn agosach at Fawrth na'r 
Ddaear. Fodd bynnag, os mai dim ond 10,000 oed yw'r Ddaear, yna mae orbit presennol y lleuad fwy neu 
lai yn llygad ei le. Mae hynny'n dangos, felly, na all y Ddaear/Bydysawd fod yn fwy na 10,000 oed. Felly, 
ni all y bydysawd fod wedi deillio o'r Glec Fawr (na dynoliaeth, o ran hynny, o esblygiad - ond erthygl 
arall fyddai hynny). Felly, mae Damcaniaethwyr y Ddaear Ifanc o'r farn bod yr uchod yn cynnig prawf 
gwyddonol bod dechreuad y bydysawd yn gysylltiedig â'r straeon creu yn Genesis oherwydd oedran y 
bydysawd. 

Ond wir! Wrth i mi edrych ar yr awyr o'm gardd, ai dim ond 10,000 oed yw'r holl sêr a welaf? Byddai 
llawer o wyddonwyr cyfoes yn tagu ar eu byrgyrs barbeciw metafforaidd wrth glywed hynny. Mae 
'Damcaniaeth y Glec Fawr' iddyn nhw yn sicrwydd gwyddonol. Mae'r Glec Fawr yn ddamcaniaeth 
wyddonol, a ffefrir gan lawer o wyddonwyr, sy'n dadlau bod y bydysawd wedi'i greu tua 13.7 biliwn o 
flynyddoedd yn ôl pan ffrwydrodd cymysgedd bach iawn o fater â dwysedd a thymereddau uchel iawn. 
O'r ffrwydrad hwn, ffurfiodd y bydysawd yn raddol, â'i filiynau o alaethau. Ffurfiodd un blaned - y Ddaear 
- tua 2 filiwn o flynyddoedd yn ôl.  Mae'r bydysawd yn parhau i ehangu, hyd yn oed heddiw. Mae llawer 
o ddamcaniaethau a damcaniaethwyr gwyddonol i gefnogi hyn. Fodd bynnag, efallai mai'r ddamcaniaeth 
bwysicaf yw'r un a gyflwynir gan Stephen Hawking yn ei lyfr 'Grand Design' yn 2010. Mae'n cynnig 
esboniad cwbl fathemategol pam y daeth y bydysawd cyfan i fodolaeth ar ddechrau amser o ganlyniad 
i Glec Fawr ar hap. Fe'i datganodd yn ardderchog drwy ddweud: “The Big Bang was an inevitable 
consequence of the laws of physics, it is not necessary to create a God.”   Cred Hawking a'r rheini sy'n 
cytuno ag ef, nad oes angen Duw fel creawdwr er mwyn egluro bodolaeth y bydysawd. 

Ymddengys fod damcaniaethau Hawking yn gymharol ddamniol i unrhyw syniad mai Duw a greodd y 
bydysawd, ond a ydynt? Mae grwp o athronwyr crefyddol a hefyd llawer o wyddonwyr sy'n derbyn mai'r 
Glec Fawr oedd dechrau'r bydysawd; fodd bynnag, maent o'r farn mai dim ond dangos sut y creodd Duw 
y bydysawd a wna'r Glec Fawr. Cyfeirir atynt yn gyffredinol fel Creadyddion Blaengar. Maent yn credu mai 
llaw arweiniol y 'Dylunydd Deallus' (Duw) a dywysodd proses gyfan y 'Glec Fawr' (a'r broses esblygol). 
Byddent yn ystyried straeon Genesis mewn ffordd symbolaidd, anllythrennol ac yn eu gweld yn fwy o 
chwedl na ffaith. Byddent yn dweud bod y straeon hyn yn cynnwys gwirioneddau mawr heb fod 
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yn llythrennol wir. Mae gan Greadaeth Flaengar lawer o gefnogwyr ond ystyriaf gyfraniad Paul Davies. 
Mae Davies yn cynnig cyfatebiaeth i gefnogi Creadaeth Flaengar, yn seiliedig ar waith ymchwil gwyddonol 
gan wyddonydd enwog o'r enw Martin Rees. Cyfrifodd Rees y tebygolrwydd bod bydysawd sefydlog fel 
ein bydysawd ni (lle mae deddfau ffisegol, er enghraifft, megis graddiant bob amser yn gweithio ac mae'r 
haul bob amser yn codi yn y Dwyrain ac yn machlud yn y Gorllewin - edrychwch ar y Ddadl Ddylunio), 
yn deillio o Glec Fawr ar hap, fel 10 i bwer 60: hynny yw, 10 gyda 60 sero ar y diwedd. Mae'n rhif mawr 
– er mwyn rhoi cyd-destun iddo, byddai mwy o siawns y byddech yn ennill y Loteri Cenedlaethol 
1,000,000 gwaith a mwy yn olynol! Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud hi'n haws i'w ddeall, lluniodd Davis 
gyfatebiaeth i gyfleu cyfrifiad tebygolrwydd Rees.  Nododd Davies fod y tebygolrwydd y byddai'r 'Glec 
Fawr' yn creu'r amodau priodol ar gyfer bydysawd sefydlog, heb gymorth Dylunydd Deallus (Duw) 
yn cyfateb i saethwr yn bwrw targed un fodfedd o bellter o ugain biliwn o flynyddoedd golau i ffwrdd 
(rwy'n ei chael hi'n anodd bwrw bag bin agored â phecyn creision wedi'i wasgu o bellter o bum metr!). 
Daw Davies â'i ddamcaniaeth i ben drwy ddatgan fod annhebygolrwydd llwyr yr uchod yn brawf fod 
angen esboniad dyfnach na dim ond y Glec Fawr dros sut y crëwyd y bydysawd h.y. Dylunydd Deallus 
(Duw). Felly, mae Davies yn awgrymu bod angen y Glec Fawr a Duw er mwyn rhoi esboniad cydlynus o 
ddechrau'r bydysawd. 

Felly, beth yw fy nghasgliad ar gyfer yr uchod? Wel, i mi, mae'n golygu dau beth: 

Yn gyntaf, nid wyf yn credu y caf byth wybod mewn gwirionedd sut y dechreuodd y bydysawd ond efallai 
na ellir priodoli'r ateb yn llwyr i wyddoniaeth (o leiaf nid ar hyn o bryd). Rwy'n amau bod Gwyddoniaeth 
(ac yn arbennig Hawking) yn gwybod hynny. Roedd Hawking yn enwog am ei synnwyr digrifwch 
drygionus ac roedd wrth ei fodd yn tynnu coes, felly pan wrthododd Dduw hollalluog, nid wyf yn gwbl 
siwr ei fod yn gwneud hynny o ddifrif. Yn ail, hoffwn petawn innau'n hollalluog – byddai'n llawer haws 
tacluso'r ardd 'ma!!

Mae Mark Lambe yn arweinydd cwrs ac arholwr Astudiaethau Crefyddol profiadol, sydd nawr yn 
ysgrifennu canllawiau adolygu ar gyfer AC TGAU a Safon Uwch ac mae'n cynnig ymweld â chanolfannau 
er mwyn cynnig arweiniad ar unrhyw agwedd o gynnwys y cwrs, ynghyd â strwythur cwestiynau/
traethodau a sesiynau adolygu ar gyfer athrawon a myfyrwyr ledled Lloegr a Chymru. mark.
lambe1972@ntlworld.com

mailto:mark.lambe1972%40ntlworld.com?subject=
mailto:mark.lambe1972%40ntlworld.com?subject=
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'Love Island', Dillad Nofio, Rhyw, Arian a .....
Duw!

'Defnyddiwch deledu sothach i addysgu deunydd TGAU' dywed Dr. Gregory Barker 

Daeth fy merch â'r newyddion drwg ataf yn ystod ei hwythnos gyntaf gartref ar ôl dychwelyd o'r 
brifysgol: mae'n un o ddilynwyr Love Island. Gafaelais yn fy nghalon mewn ing, syrthiodd fy mhen a 
gofynnais, 'Pam?!' 

Ni allwn gredu'r peth: 'Pam, ar ôl astudio Athroniaeth am flwyddyn y byddet yn ymostwng i ymbleseru 
ym mywydau'r rheini nad oes ganddynt unrhyw beth i'w ddweud - ac a gaiff eu hannog i fynd yn groes 
i foeseg ddiwinyddol Aristotle (yn wir, unrhyw foeseg) yn feunyddiol? Onid dathliad trist o'r dibwys a'r 
diystyr ydyw?' 

Rhaid i mi gyfaddef nad wyf erioed wedi gwylio'r sioe. Rwy'n gwybod rhyw ffordd neu'i gilydd ei bod yn 
ymwneud â phobl ifanc sy'n gwisgo dillad nofio a microffonau, wrth i'r byd wylio cyfres o arferion cyplu 
melodramatig. 

Wrth gwrs, athro Addysg Grefyddol ydych chi, ac rydych felly'n rhy brysur yn hel meddyliau ffroenuchel i 
wylio'r fath beth. Felly, mae'n rhaid eich bod chi'n gwybod cyn lleied am y sioe â minnau (er fy mod wedi 
clywed rhai ohonoch yn cyfaddef i'r gwrthwyneb). 

Fodd bynnag, mae'n bosibl y bydd gan eich myfyrwyr TGAU wybodaeth a dealltwriaeth helaeth o Love 
Island - a'u bod hyd yn oed o bosibl yn meddwl am linellau'r plot yn ystod eich gwersi. A oes unrhyw 
gydberthynas rhwng eu cyfaredd a'r hyn sydd gennych chi i'w addysgu iddynt eleni? 
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Oes. 

Wrth i mi drafod y rhesymau pam ei bod yn mwynhau'r sioe gyda'm merch, gwnaethom sylweddoli beth 
oedd yn achosi i unigolion fynd yn gaeth i'r sioe:

Hollwybodolrwydd.

Mae Love Island yn rhoi profiad 'tebyg i Dduw' i unigolion. Caiff y byd ei leihau i faint ynys a gallwch chi'r 
gwyliwr glywed pob sgwrs, a chael mynediad arbennig at wybodaeth nad oes unrhyw un ar yr ynys yn 
meddu arni. 

Rydym yn ysu am brofiadau o'r fath – yn enwedig pan fyddwn yn wynebu dryswch ac ansicrwydd 
yn ein bywyd. Dyma Love Island i achub y dydd! Down yn dduwiau. Gellir defnyddio ein teimlad o 
hollwybodolrwydd wrth wylio'r sioe i addysgu'r briodwedd hon y mae rhai credinwyr ond yn ei phriodoli 
i Dduw.

Hollalluogrwydd. 

Mae Love Island hefyd yn rhoi ymdeimlad o bwer a rheolaeth i unigolion!  Gallwch eistedd yn barnu'r 
dramâu sy'n datblygu (er enghraifft, pan ddywedodd Idris wrth Laura fod Jack wedi cusanu Georgia [...
dysgais am hyn drwy un o benawdau newyddion y BBC. Ni ddarllenais y manylion amheus, cofiwch! Na, 
na, dywedaf eto, na, ni wnes hynny...]) 

Os nad ydych yn hoffi cymeriad, gallwch bleidleisio iddynt adael yr ynys! (Allan o Ardd Eden?) Mae'r cyfle 
i farnu pobl, eu hymddangosiad, eu hymddygiad, y cydberthnasau rhyngddynt, a'u deallusrwydd, yn rhoi 
ymdeimlad o bwer i ni - rydym ar lefel foesol uwch. Mae hyn yn arbennig o ddeniadol pan na fyddwn o 
bosibl yn teimlo ein bod yn meddu ar y rhinweddau hyn fel rhan o'n bodolaeth gyffredin.

Hollradlonrwydd.

Er gwaethaf ei enw, nid ymddengys fod llawer o'r elfen hon yn y sioe - nac yn ein byd. Efallai bod 
angen rhywfaint ohoni ar Love Island? Mewn Cristnogaeth, caiff cariad ei ddiffinio amlaf fel agape - 
gweithredoedd anhunanol o aberthu er budd eraill. A oes enghreifftiau o hyn ar Love Island? Os na, pa 
werthoedd sy'n amlwg yn lle hynny - gwagedd, trachwant, blys, hunanoldeb...? 

O, ac os hoffech ddiffiniad da o hollradlonrwydd, beth am wrando ar bregeth 13 munud yr Esgob 
Michael Curry yn ystod priodas frenhinol Tywysog Harry a Meghan Markle  -  https://www.youtube.com/
watch?v=OhV0PL49d3Y&t=9s 

Oni fyddai'n fuddiol i drigolion Love Island brofi 'tân' hollradlonrwydd fel y mae'n ei ddisgrifio?  

Wel, gallwn bob amser weddïo...

Mae Gregory A Barker, sy'n Gymrawd ym Mhrifysgol Caerwynt, yn gyflwynydd DPP sy'n cynnal 
digwyddiadau adolygu ar gyfer myfyrwyr ac athrawon mewn ysgolion ledled y Deyrnas Unedig.  Ymhlith 
ei gyhoeddiadau, mae Jesus Beyond Christianity: The Classic Texts gan Wasg Prifysgol Rhydychen. greg@
gregbarker.education

https://www.youtube.com/watch?v=OhV0PL49d3Y&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=OhV0PL49d3Y&t=9s
mailto:greg%40gregbarker.education?subject=ReConnect%20-%20Issue%202
mailto:greg%40gregbarker.education?subject=ReConnect%20-%20Issue%202
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Hen Gwrs – Manyleb B

4451 – Crefydd a 
Materion Bywyd

Iau 10fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau

4452 – Crefydd a'r Profiad 
Dynol 

Llun 14eg Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau

Hen Gwrs – Manyleb A

Papur Dyddiad yr Arholiad Dyddiad Cynhadledd yr 
Arholwyr 

4441 – Cristnogaeth  Mawrth 8fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4442 – Cristnogaeth drwy'r 
Efengylau 

Mercher 16eg Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4443 – Catholigiaeth Rufeinig 
1

Mawrth 8fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4444 – Catholigiaeth Rufeinig 
2

Llun 14eg Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4445 – Athroniaeth 
Gristnogol a Moeseg

Llun 14eg Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4446 – Hindwaeth  Iau 10fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4447 – Islam Iau 10fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

4448 – Iddewiaeth Gwener 18fed Ionawr Y gynhadledd yn dibynnu ar nifer y 
cofrestriadau 

Dyddiadau Pwysig Arholiadau – TGAU
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Papur Newydd Cymru

Uned 1 - Crefydd a 
Themâu Athronyddol

Llun 13eg Mai Sadwrn 25ain Mai

Uned 2 - Crefydd a 
Themâu Moesegol

Llun 20fed Mai Gwener 7fed Mehefin

Uned 3 - Cristnogaeth 
Gatholig a Themâu 
Moesegol

Iau 23ain Mai Mawrth 18fed Mehefin



Paratowch i lwyddo 
TGAU Astudiaethau Crefyddol CBAC
Yn eich arholiadau rhaid i chi ddangos eich gallu i wneud y canlynol:

DIFFINIO
y cwestiynau a. 
2 farc

Mae’r cwestiynau hyn yn gofyn i chi 
ddiffinio un o’r cysyniadau allweddol 
ac ychwanegu enghraifft i ddangos eich 
bod yn deall ystyr y gair yn iawn.

DISGRIFIO
y cwestiynau b. 
5 marc

Ar gyfer y cwestiynau hyn bydd angen 
i chi ddisgrifio digwyddiad, cred, 
dysgeidiaeth, agwedd neu ymarfer. 
Cofiwch gynnwys iaith grefyddol dda a 
ffynonellau o ddoethineb ac awdurdod 
yn eich disgrifiad. Os yw’n briodol i’r 
cwestiwn, dylech hefyd ystyried sut 
mae cred grefyddol yn effeithio neu’n 
dylanwadu ar gredinwyr.

ESBONIO
y cwestiynau c.
8 marc

Y tro hwn, mae’r cwestiwn yn gofyn i chi 
esbonio digwyddiad, cred, dysgeidiaeth, 
agwedd neu ymarfer. Mae cwestiynau 
‘esbonio’  yn gofyn i chi ddarparu 
esboniad manwl nid yn unig o ‘beth’ 
ond hefyd ‘pam’. Mae defnyddio’r gair 
‘oherwydd’ yn ffordd dda i wneud hyn.

Unwaith eto, rhaid i chi gynnwys 
iaith grefyddol dda a ffynonellau o 
ddoethineb ac awdurdod yn eich ateb 
a dylech hefyd ystyried sut mae cred 
grefyddol yn effeithio neu’n dylanwadu ar 
gredinwyr, os yw’n briodol i’r cwestiwn.

TRAFOD 
y cwestiynau ch. 
15 marc 

Mae’r cwestiynau hyn yn gofyn i chi 
drafod y datganiad a roddir. Darllenwch 
y datganiad yn ofalus, dadansoddwch 
y cwestiwn a’i ystyried o fwy nag un 
safbwynt. Mae angen i chi werthuso pa 
mor wir neu ddilys yw’r datganiad yn ôl 
gwahanol safbwyntiau ac yna dod i farn 
ar ba mor wir neu ddilys ydyw.

Rhaid i chi gynnwys iaith grefyddol 
dda a ffynonellau o ddoethineb ac 
awdurdod yn eich ateb a dylech hefyd 
ystyried sut mae cred grefyddol yn 
effeithio neu’n dylanwadu ar gredinwyr.

Dysgwch fwy am 
y gofynion asesu 

drosodd

Allweddi  
Llwyddiant

Diffinio a rhoi enghraifft

 Disgrifio a GDFfI

Esbonio a GDFfI

 Trafod a GDFfI BA

G  = Gwybodaeth a Dealltwriaeth

D =  Dylanwad cred (os yw’n briodol 

i’r cwestiwn)

Ff  =  Ffynonellau o ddoethineb ac 

awdurdod

I  = Iaith grefyddol arbenigol

B  = Barn/gwerthuso

A = Barn Arall

Allwedd yr  
Allweddi Llwyddiant

Cyngor gwerthfawr  

Bydd defnyddio ffynonellau perthnasol 
o ddoethineb ac awdurdod neu 
destunau sanctaidd i gefnogi eich 
ateb yn helpu i wella eich marciau. 
Does dim angen i chi gofio’r union 
eiriau neu gyfeiriadau, ond nodwch 
yn eich geiriau eich hun beth mae’r 
ffynonellau hyn yn ei ddweud a sut 
mae credinwyr yn eu dehongli.

Cyngor gwerthfawr  

Gallwch gael marciau ychwanegol 
am sillafu, atalnodi a gramadeg yng 
nghwestiynau ch. cyntaf Unedau 1 
a 2/3 felly ceisiwch ddefnyddio eich 
Cymraeg neu Saesneg gorau wrth ateb 
y cwestiynau hyn.

 Cofiwch 
Yng nghwestiynau c. Rhan B (Materion 
Athronyddol a Moesegol) rhaid i chi 
gofio esbonio barn dwy grefydd 
wahanol: Cristnogaeth a’r ail grefydd 
rydych chi wedi’i hastudio. Peidiwch â 
chynnwys credoau anghrefyddol yma.

 Cofiwch 
Cofiwch gynnwys barn credinwyr 
anghrefyddol yn y cwestiwn ch. 
‘Bywyd a Marwolaeth’.

Am ragor o wybodaeth ac i brynu copïau ar-lein: 
www.hoddereducation.co.uk/WJEC-GCSE-RS

Dysgwch y cynnwys a pherffeithio eich techneg 
arholiad gydag adnoddau gan Hodder Education
Gyda sylw clir, manwl i’r wybodaeth a’r cysyniadau allweddol, mae ein 
gwerslyfrau a’n canllawiau adolygu’n eich arwain drwy’r cynnwys mae 
angen i chi ei wybod ar gyfer eich arholiadau.



Y gofynion asesu: 
Beth mae angen i chi ei wybod
ü	Mae cwestiynau a. yn ymwneud â’r wyth neu ddeuddeg cysyniad allweddol yn unig

ü	Mae’n rhaid i gwestiynau c. Rhan B gynnwys barn o ddwy grefydd h.y. Cristnogaeth a’r ail grefydd. Nid  
oes angen mwy na dwy ac nid yw safbwyntiau anghrefyddol yn briodol ar gyfer y cwestiwn hwn

ü	Cwestiwn ch. yw’r unig gwestiwn sy’n targedu amcan asesu 2 (dadansoddi a gwerthuso)

ü	Mae’n rhaid i chi gynnwys credoau anghrefyddol yn Uned 1 Rhan B Cwestiwn 1ch. (‘Bywyd a 
Marwolaeth’)

ü	Mae pob cwestiwn ch. yn gallu cynnwys credoau anghrefyddol os yw’n briodol i’r cwestiwn a ofynnir

ü	Gall atebion i gwestiynau ch. gynnwys dadleuon o blaid ac yn erbyn y gosodiad, ond nid oes rhaid 
iddynt. Ond mae’n rhaid cael gwerthusiad clir o’r mater neu’r dadleuon sy’n ymwneud â’r materion  
dan sylw

ü	Bydd ymatebion personol sydd hefyd yn bodloni un neu ragor o’r meini prawf yn y bandiau marcio yn 
ennill marciau

ü	Bydd ymatebion nad ydynt yn cynnwys barn bersonol yn ennill marciau cyn belled â bod yr ymateb yn 
dal i ddangos gwerthusiad clir

ü	Bydd cyfeiriadau perthnasol a chywir at ffynonellau o ddoethineb ac awdurdod nad ydynt yn y fanyleb 
hefyd yn ennill marciau

ü	Nid oes angen cyfeiriadau at ddarnau penodol (e.e. Ioan 1:14) ac ni fyddant yn ennill marciau 
ychwanegol

ü	Nid oes angen dyfynnu dysgeidiaethau a thestunau’n uniongyrchol; bydd aralleiriad cywir, a ddefnyddir 
yn briodol, yr un mor deilwng

ü	Nid oes angen llenwi’r llinellau; mae safon y gwaith bob amser yn bwysicach na’i hyd neu gynnwys nifer 
penodedig o bwyntiau. Dylid defnyddio inc du, ond derbynnir inc glas  hefyd

ü	Defnyddir dull marcio cadarnhaol: caiff cynnwys anghywir neu amherthnasol mewn atebion ei 
anwybyddu yn hytrach na’i gosbi

ü	Bydd marciau sillafu, atalnodi a gramadeg (SAG) yn gymwys i gwestiynau ch. cyntaf Unedau 1 a 2/3, 
(h.y. Rhan A – Credoau neu Arferion Cristnogol/Catholig) yn unig.

Adnoddau gan  
Hodder Education

Dysgwch y cynnwys a deall y gofynion asesu 
gyda’n gwerslyfrau ar gyfer Uned 1 ac Uned 2. 
Gyda sylw clir, manwl i’r cynnwys ac arweiniad 
ar sut i ymdrin â chwestiynau arholiad gwahanol, 
mae’r gwerslyfrau hyn yn eich helpu i ddatblygu a 
chryfhau eich gwybodaeth er mwyn i chi fynd i’r 
arholiad yn hyderus.

Mae ein Llyfrau Myfyrwyr Uned 1 ac Uned 2 ar gael 
mewn fformat eWerslyfr.

Targedu cyflawniad ym maes CBAC TGAU 
Astudiaethau Crefyddol gyda’r fformiwla lwyddiannus 
hon ar gyfer adolygu effeithiol a strwythuredig; 
mae cynnwys allweddol yn cael ei gyfuno â thasgau 
arholiad ac awgrymiadau ymarferol i greu canllaw 
adolygu y gallwch ddibynnu arno i adolygu a chryfhau 
a phrofi eich gwybodaeth.

Canllaw adolygu Uned 1:

Cynnwys:  
• Cristnogaeth
• Islam
• Iddewiaeth
• Bywyd a Marwolaeth
• Daioni a Drygioni

Canllaw adolygu Uned 2:

Cynnwys:  
• Cristnogaeth  
• Islam  
• Iddewiaeth  
• Perthnasoedd  
• Hawliau Dynol

Nodwch nad yw teitlau Fy Nodiadau Adolygu wedi’u cymeradwyo gan CBAC.

Unedau 1 a 2 (neu 3): 
• Rhan A = Credoau, Dysgeidiaeth ac Arferion 
• Rhan B = Themâu Moesegol/Athronyddol

Am ragor o wybodaeth ac i brynu copïau ar-lein:  
www.hoddereducation.co.uk/WJEC-GCSE-RS

 Fy Nodiadau Adolygu 

  Llyfrau Myfyrwyr

Paratowch i lwyddo 
TGAU Astudiaethau Crefyddol CBAC

Cymeradwywyd 
gan CBAC

I ddod
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Adnoddau Digidol diweddar ar gyfer TGAU AC

 
Beth, dim stabl? Gweithgareddau meithrin 

sgiliau
Cylchgrawn REconnect - Rhifyn 1

https://bit.ly/2NOa00X https://bit.ly/2EeIpSe https://bit.ly/2C75aFb

Cymhwyso Credoau Cristnogol 
at Themâu Athronyddol a 
Moesegol
https://bit.ly/2IQlUSr

Mae'n bosib bydd anoddau AC yn cael eu ychwanegu yn y dyfodol, felly ewch i: 

http://resources.wjec.co.uk/Pages/SearchResources.aspx

http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=682
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=681
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=680
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=679
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=678
http://resources.eduqas.co.uk/Pages/ResourceSingle.aspx?rIid=677
http://resources.wjec.co.uk/Pages/SearchResources.aspx
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Map Google TGAU AC CBAC wedi'i ail-lansio.   O ganlyniad i'r rheoliadau GDPR newydd, bu'n rhaid i ni 
gael gwared â'n map blaenorol a oedd yn un llwyddiannus iawn. Cwblhewch yr holiadur yma os gwelwch 
yn dda os byddai gennych chi ddiddordeb mewn sefydlu map newydd a fyddai'n eich galluogi i gysylltu â 
chanolfannau eraill er mwyn rhannu syniadau ac adnoddau addysgu a dysgu.  -  https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSf-B_dwPuiekojB-gcQitwfwcR9lWmYsIgI2zdZ0dhBzwc-wQ/viewform

Ydych chi'n teimlo eich bod yn gorfod cyfiawnhau bodolaeth Astudiaethau Crefyddol byth a beunydd 
wrth ddysgwyr, rhieni a hyd yn oed yr UDA? Gweler isod erthygl ddiweddar sy'n esbonio pam mae AC 
yn llawn haeddu ei le'n deilwng ar y cwricwlwm ysgol:   

Dolenni defnyddiol eraill - TGAU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-B_dwPuiekojB-gcQitwfwcR9lWmYsIgI2zdZ0dhBzwc-wQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-B_dwPuiekojB-gcQitwfwcR9lWmYsIgI2zdZ0dhBzwc-wQ/viewform


Reconnect Rhifyn 2 Tudalen 36 

Ydy Astudiaethau Crefyddol yn parhau i fod 
yn berthnasol i'r ystafell ddosbarth?
Yma bydd Andrew Pearce a Lynda Maddock, Swyddogion Pwnc Astudiaethau Crefyddol yn CBAC, yn trafod pam y 
dylai astudio crefydd barhau i fod yn rhan ganolog o'r cwricwlwm, a sut y gallai diystyru'r pwnc hwn arwain at ofn, 
anwybodaeth a rhagfarn.

O ganlyniad i'r cynnydd a welir mewn seciwlariaeth o fewn cymdeithas, ynghyd â thwf cyflym Anffyddiaeth 
Newydd, gwelir cynnydd yn y teimlad bod Astudiaethau Crefyddol yn bwnc amherthnasol a'i fod hyd yn 
oed yn hen ffasiwn.  Gallai amheuwyr ddadlau ei fod yn bwnc sy'n llawn o chwedlau megis duwiau â phen 
eliffant yn achub tywysogesau ac y dylai bellach fod yn destun mewn llyfrau hanes yn unig. Serch hynny, 
nid yw hyn yn gwneud cymwynas o gwbl â'r pwnc ei hun, y rhai sy'n ei addysgu na'r rhai sy'n ei astudio.  
Gall agwedd mor gul mewn cymdeithas amlddiwylliannol, sydd hefyd yn datblygu'n un gynyddol seciwlar, 
o ganlyniad i ddiffyg gwybodaeth a dealltwriaeth am grefydd, arwain at anwybodaeth a rhagfarn.  

Mae'r farn a ddywed nad yw Astudiaethau Crefyddol mor bwysig â phynciau eraill yn cael ei hamlygu 
mewn adroddiad diweddar gan Gymdeithas Genedlaethol Athrawon Addysg Grefyddol (NATRE) 
sy'n awgrymu nad yw llawer o ysgolion yn cydnabod pwysigrwydd y pwnc nac yn cwrdd â'r gofynion 
cyfreithiol o safbwynt yr amser a gaiff ei neilltuo ar ei gyfer yn y cwricwlwm.  Ar hyn o bryd, mae ysgolion 
yn gosod llawer iawn o bwyslais ar bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), 
gan wthio pynciau eraill i'r cyrion, gan gynnwys Astudiaethau Crefyddol. Felly yng ngeiriau'r digrifwyr 
gwych hynny, Monty Python:

"Beth y gall Astudiaethau Crefyddol eu gwneud i ni?"
Mae digonedd o dystiolaeth sy'n profi'r manteision academaidd a welir pan fydd myfyrwyr yn dilyn 
cyrsiau Astudiaethau Crefyddol. Mae prifysgolion y Russell Group yn cydnabod bod Astudiaethau 
Crefyddol Safon Uwch yn 'Bwnc Hwyluso', gan ei fod yn datblygu sgiliau meddwl yn feirniadol ymhlith 
myfyrwyr. Drwy astudio crefydd, mae myfyrwyr yn cael eu hannog i feddwl yn feirniadol ac mae'n rhoi 
iddynt y sgiliau i ddatblygu, dadansoddi a phwyso a mesur dadleuon rhesymegol a chyflwyno'r rhain 
mewn fformatau amrywiol.

Er hyn, nid yw manteision astudio Astudiaethau Crefyddol wedi eu cyfyngu i'r ystafell ddosbarth; mae 
hefyd yn annog myfyrwyr i ddatblygu fel unigolion.  Mae'n rhoi cyfle i fyfyrwyr benderfynu beth maen 
nhw'n ei gredu a chwestiynu'r rhesymau am hynny.  Mae'n rhoi cyfle iddynt drafod eu safbwyntiau ar 
amryw o faterion moesegol, o faes geneteg i faes rhyfela. Cyn bwysiced â dim, mae'n annog myfyrwyr 
i ddangos empathi tuag at rai sydd â safbwyntiau gwrthwynebol neu wahanol i'w rhai eu hunain.  Yn ôl 
myfyriwr Astudiaethau Crefyddol TGAU yn Ysgol Uwchradd Caerdydd, "Rhoddodd Astudiaethau Crefyddol 
gyfle i mi ddysgu am ddiwylliannau eraill a'm galluogi i ddeall a gwerthfawrogi nifer o grefyddau na fyddwn i wedi 
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gwybod amdanynt fel arall. Roedd yn ddiddorol iawn gweld safbwyntiau llawer o bobl ar fywyd a sut dylem ei 
fyw."

Ymhellach, rhaid gwahaniaethu'n ofalus rhwng cynnydd mewn seciwlariaeth mewn cymdeithasau penodol 
a chynnydd yn gyffredinol. Erys y ffaith bod dau draean o boblogaeth y byd yn dilyn ffydd grefyddol. Yn wir, 
hyd yn oed yn y DU, mae dros hanner y boblogaeth yn honni bod ganddynt gredoau crefyddol. Byddai 
anwybyddu'r ffaith hon yn gyfystyr ag anwybyddu un o egwyddorion sylfaenol bodolaeth yr hil ddynol a'r 
garreg sylfaen i'r ffordd mae llawer o bobl yn adeiladu eu bywydau.

Gall crefydd feithrin tosturi, parch, goddefgarwch, caredigrwydd a chymdeithas decach.  Gall gynnig 
gobaith, cwmnïaeth a chysur.  Gall ysbrydoli a chynnig arweiniad ar sut i fyw bywyd yn dda. Yn yr 
un modd, gall achosi dioddefaint a dinistr difrifol. Gall orthrymu, gwthio pobl i'r cyrion ac arwain at 
greulondeb. Gall gyfiawnhau trais enbyd a gall ddinistrio gobaith ac urddas.  Gwae ni os byddwn yn 
anwybyddu grym mor bwerus â hyn.  Diniwed, ar y gorau, fyddai cymryd arnom nad yw'n bodoli, neu 
ddymuno na fyddai'n bodoli. Byddai cymryd cipolwg sydyn ar bapur newydd yn eich argyhoeddi ynghylch 
ei bwer a'i ddylanwad.

Mae angen i fyfyrwyr fynd i'r afael â'r pwnc hwn yn llawn a deall ei gymhlethdodau a'i ddylanwad ar 
gredoau, arferion, safbwyntiau ac agweddau pobl. Dyma yw nod Astudiaethau Crefyddol - nid yw erioed 
wedi bod mor bwysig - a dylid rhoi cyfran deg o amser cwricwlwm iddo, ynghyd â'r adnoddau i'w 
addysgu'n iawn. Gall diffyg gwybodaeth am gredoau pobl eraill, fel rydym wedi'i weld yn hanesyddol, 
arwain at ofn a gwahaniaethu.  Mae Astudiaethau Crefyddol yn arf hanfodol yn erbyn y broffwydoliaeth 
hunangyflawnol hon. Fel y nododd yr Arglwydd Evans, cyn-Bennaeth MI5, yn ddiweddar, 'Mae deall 
crefyddau gwahanol a safbwyntiau gwahanol am y byd, ac felly gallu deall y byd rydych chi'n byw ynddo, yn gorfod 
bod yn ddefnyddiol er mwyn rhoi'r pwer i bobl ystyried eu credoau eu hunain.'

Ai dim ond Cyfarwyddyd Crefyddol yw hyn yn y bôn?
Dydy Astudiaethau Crefyddol ddim yr un peth â'r Addysg Grefyddol neu hyd yn oed y Cyfarwyddyd 
Crefyddol a gafwyd yn y gorffennol. Nid yw'n ymwneud â throi myfyrwyr at grefydd benodol neu gael 
pobl i gredu yn hyn neu'r llall. Mae'n helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth, hyd yn oed os nad ydynt 
yn grefyddol eu hunain, bod crefydd wedi cael, ac yn parhau i gael, effaith aruthrol ar y gymdeithas 
maent yn byw ynddi. Nid yw'n bosibl i chi lwyr ddeall hanes, celf, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth, y system 
gyfreithiol, cerddoriaeth, chwaraeon na gwyddoniaeth, heb werthfawrogi'r rôl mae crefydd yn ei chwarae 
ym mhob un o'r meysydd hyn.

Am nifer o flynyddoedd mae Astudiaethau Crefyddol wedi hyrwyddo safbwyntiau anghrefyddol ar draws 
y byd gan grwpiau megis seciwlariaid, dyneiddwyr ac anffyddwyr, i gael eu clywed a'u pwyso a'u mesur. Ym 
mhle bynnag rydych chi'n gweithio neu'n byw, mae crefydd yn chwarae rhan ym mywydau pobl. Drwy roi 
cyfle i fyfyrwyr astudio'r pwnc, does bosib ein bod yn eu grymuso i wneud eu penderfyniadau eu hunain 
ynghylch a yw crefydd yn bwysig ai peidio?  Yng ngeiriau cyn-fyfyrwraig Safon Uwch, Halima Sadia, "Mewn 
cymdeithas amlddiwylliannol, mae Astudiaethau Crefyddol yn bwysicach nag erioed. Rwy'n credu y gall ein gwneud 
yn fyfyrwyr gwell, yn feddylwyr gwell ac yn y pen draw yn bobl well."
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Tudalen(nau) Saesneg Term blaenorol Term newydd Sylwadau ychwanegol

7 + 9 image of God delwedd o Dduw delw Duw I gyd-fynd â'r adnod yn y Beibl

7 + 9 + 56 Jesus yr Iesu / â’r Iesu Iesu Heb y fannod; arddull ty

7 + 9 atonement cymod yr Iawn Ond ‘Dydd y Cymod’

7 Divine command… awdurdod dwyfol gorchymyn dwyfol

7 + 9 Treasures on earth / 
in heaven

Trysorau ar y ddaear / yn 
y nefoedd

Trysorau ar y ddaear / yn y nef I gyd-fynd â'r adnod yn y Beibl

8 + 9 interfaith dialogue deialog rhyng-ffydd deialog rhwng crefyddau Cysoni, ond cadw Cyngor Rhyng-
ffydd Cymru, enw mudiad

10 Sacred place Man sanctaidd Mannau sanctaidd

11 immanence
beneficience

mewnfodaeth
haelioni

mewnfodol
hael

Cysoni, gwneud pob rhinwedd yn 
ansoddeiriau

11 submission ufudd-dod ymostwng Dilyn cyngor arbenigwyr iaith, 
cyfateb i’r cysyniad

11 Greater Jihad Jihad Uwch Jihad Mwyaf Cyfateb i Jihad Lleiaf

11 Prayer Gweddi Gweddïo

Newidiadau i fanyleb TGAU Astudiaethau Crefyddol
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11 + 41 diet diet deiet

14 prediction rhagweliad rhagfynegiad

14 life in palace bywyd mewn palas bywyd yn y palas

14 sickness gwaeledd salwch

14 right understanding
right intention
right speech
right action
right livelihood
right effort
right mindfulness
right concentration

dealltwriaeth briodol
bwriad priodol
siarad yn briodol
gweithredoedd priodol
bywoliaeth briodol
ymdrech briodol
ystyriaeth briodol
canolbwyntio priodol

deall cywir
bwriad cywir
siarad cywir
gweithredu cywir
bywoliaeth gywir
ymdrechu cywir
meddylgarwch cywir
canolbwyntio cywir

Wedi ymgynghori ag arbenigwyr 
– dyma’r termau agosaf ati.

14 insight meditation myfyrdod treiddgar myfyrio i gael mewnwelediad

14 Parinirvana Day Diwrnod Parinirvana Dydd Parinirvana

14 PARANIRVANA PARANIRVANA PARINIRVANA Cysoni

15 etc. (+ global) Atheists Anffyddwyr Atheïstiaid (Anffyddwyr) Cyflwyno ‘Athëist/Atheïstiaid’ yn 
araf deg. Dim cosb i ymgeiswyr 
am ddefnyddio ‘Anffyddiwr/
Anffyddwyr’.
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15 etc. 'Planned' Evolution Esblygiad 'Cynlluniedig' Esblygiad 'wedi'i Gynllunio'

15 etc. Humanists for a 
Better World

Dyneiddwyr o blaid Byd 
Gwell

Dyneiddwyr dros Fyd Gwell

21 Muslim burial Claddedigaeth Fwslimaidd Defodau claddu Mwslimaidd

27 The cycle of decay, 
death and rebirth of 
worlds

Cylch pydredd, 
marwolaeth ac aileni 
bydau

Cylch pydru, marw ac aileni

27 (+ global) Right Action Gweithredoedd Priodol Gweithredu Cywir

27 realms of existence cylchoedd bodolaeth teyrnasoedd bodolaeth

29 ‘soul-making’ ‘creu enaid’ ‘creu eneidiau’

29 Middle Path Y Llwybr Canol Y Ffordd Ganol Cysoni

30 (x2) Pope John Paul Y Pab Ioan Pawl Y Pab Ioan Paul

36 marital vows llwon priodasol addunedau priodasol

36 VOWS CYFAMODAU ADDUNEDAU

36 (x2) Bedydd Esgob 
(Conffyrmasiwn)

Conffyrmasiwn (Bedydd 
Esgob)

41 Impermanence Anhydreiddwch Byrhoedledd
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42 Five Primary 
Precepts

Pum Argymhelliad 
Cynradd

Pum Gofyniad Cynradd ‘Gofyniad’ yw precept yng 
nghyd-destun Moeseg (ond 
‘argymhelliad’ yng nghyd-destun 
Bwdhaeth)

42 second Primary 
Precept

ail Argymhelliad Cynradd ail Ofyniad Cynradd

57 Second Precept Ail Argymhelliad Ail Ofyniad

55 + 59 (x2) belief credo/gredo/chredo cred/gred/chred belief = cred
creed/credo = credo

55 (x2) Stations of the 
Cross

Ffordd y Groes Gorsafoedd y Groes

56 (x3) veneration dwysbarchu mawrygu
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Clawr + Tudalennau cynnwys - Kaaba Mecca - prmustafa / getty images
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Tudalen 5 + 23 - Astudio'r Beibl - Pureradiancephoto / Getty images

Tudalen 6 + 24 - Muslim/MECO images /  ......© Meco (Muslim Education Centre of 
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Tudalen 7 - Tocyn Loteri - payphoto / getty images

Tudalen 10 - Athrawes - skynesher / getty images

Tudalen 16 + 35 - Technoleg gysylltiedig - Vijay Kumar / getty images 
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Tudalen 25 - Gofod - pixelparticle / getty images
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Credydau Delweddau
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