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Asesiad dan Reolaeth

Dydd Mawrth, Mai 14eg
Dydd Iau, Mai 16eg
Dydd Mercher, Mai 22ain
Ionawr 28ain – Chwefror 8fed

Adnoddau & Cymorth
Sesiynau Adolygu yn yr ysgol – Dydd Iau 3:15 – 4:30 - Bydd nifer o aelodau’r adran
wyddoniaeth ar gael yn ystafell Mr Wilson i roi cymorth gyda’ch holl waith Gwyddoniaeth..
Gwerslyfrau CBAC - Hodder Education
Gwobr Ddwbl
WJEC GCSE Science Double Award
Gwyddoniaeth Driphlyg WJEC GCSE Biology
WJEC GCSE Chemistry
WJEC GCSE Physics

ISBN
ISBN
ISBN
ISBN

978-1-4718-8359-0
978-1-4718-8350-7
978-1-4718-8353-8
978-1-4718-8356-9

Gwefan – gwefan CBAC www.wjec.co.uk/qualifications/science/gcse
Canllawiau Adolygu AM DDIM ar wefan Prifysgol Bangor:
http://www.bangor.ac.uk/ccm/gcserevision
Apiau - WJEC GCSE Science review – maent hefyd yn gwneud rhai Bioleg, Cemeg a Ffiseg.
Quizlet - Lawrlwythwch yr ap am ddim ac ewch i Miss Gill-Taylor’s study sets ar gyfer cardiau
fflachio ar-lein Bioleg a Chemeg.

Technegau Adolygu
Yn gyntaf, BYDDWCH YN DREFNUS! Gwnewch yn siŵr bod gennych blygell/waled ar gyfer pob
pwnc rydych yn ei astudio, eich bod yn gwybod eu henwau ac ym mha lyfr ysgrifennu mae’r
gwaith. Yna, ar gyfer pob pwnc, gweithiwch trwy’r camau canlynol nes y gallwch ateb pob
cwestiwn yn gywir.
1. Edrychwch ar y fanyleb a gwnewch 1 tudalen o nodiadau adolygu cryno ar bob
pwynt/cysyniad gan ddefnyddio llyfrau ysgrifennu a chanllawiau adolygu.
2. Rhowch gynnig ar gwestiynau (papurau/pecynnau arholiad/bitesize/unrhyw rai eraill y
gallwch ddod o hyd iddynt)
3. Marciwch gwestiynau a chywirwch unrhyw atebion anghywir.
4. Mae unrhyw rai anghywir yn cael eu hychwanegu at nodiadau adolygu ar ffurf ffaith neu
ateb model – chwiliwch am gymorth os nad ydych chi’n gwybod o ble y daeth yr ateb!
5. Ailadroddwch nes bydd POB cwestiwn yn gywir.
6. Symleiddiwch y nodiadau adolygu dros amser gan dynnu’r cynnwys rydych chi’n ei wybod
a gadael y pethau y mae angen i chi barhau i weithio arnynt.
DECHREUWCH YN AWR – RHOWCH Y CYFLE GORAU I CHI’CH HUN!!

Mr Simon Wilson – Pennaeth Gwyddoniaeth

