Gwefannau Adolygu

http://neale-wade.cambs.sch.uk/revision/mindmapper.html (Mae’n eich galluogi i greu eich
mapiau bach meddwl eich hun ar-lein i'w hargraffu)
http://www.bbc.co.uk/schools/communities/onionstreet/skills/revision_guides.shtml (podcasts
gydag arweiniad ar adolygu - da ar gyfer dysgwyr clywedol)
www.s-cool.co.uk
www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/
http://www.revision-notes.co.uk/GCSE/
http://www.projectgcse.co.uk/
www.samlearning.com <http://www.samlearning.com (ID [Rhif Adnabod] yr ysgol yw GU2GC ac
eich cyfrinair a’ch enw defnyddiwr ill dau yw eich dyddiad geni a’ch llythrennau cyntaf (6 ffigwr e.e.
100691) ynghyd â’ch llythrennau cyntaf. (e.e. 100691HN)
Mae gan www.topmarks cysylltiadau â gwefannau adolygu eraill
www.revisiontime.com
http://lgfl.skoool.co.uk/examcentre.aspx?id=128 (ar gyfer Mathemateg a Gwyddoniaeth) Nodiadau
adolygu a chymorth arholiad.
Pwnc Benodol

Technoleg Dylunio:
www.technologystudent.co.ik
D&T Online www.dtonline.org/
www.conran.co.uk
Cynhwysfawr ac i’r pwynt - dim graffeg ffansi, ond gwybodaeth glir, gryno
www.howstuffworks.com
www.anglepoise.co.uk
Saesneg:
www.thesaurus.reference.com/
www.channel4.com/learning (chwiliwch am Simon Armitage a Carol-Ann Duffy, y beirdd rydych yn
eu hastudio)
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Atebion TGAU Novel Guide www.novelguide.com/
Mae ynddo penodau wedi eu crynhoi, proffiliau cymeriad, trosiad a dadansoddiadau thema, a
bywgraffiadau awdur. Gweithiau yn cynnwys ‘Lord of the Flies’, ‘1984’, ‘Animal Farm’, a dramâu
Shakespeare.
Atebion TGAU www.gcse.com/
Safle sydd wedi ennill gwobrau yn cynnig cyngor defnyddiol i fyfyrwyr ar ffurf sesiynau tiwtorial,
technegau arholiad ac awgrymiadau defnyddiol.
Spark Notes www.sparknotes.com/lit/.dir/
Casgliad o ganllawiau astudio ar gyfer testunau Llenyddiaeth TGAU cyffredin a Lefel W.
www.englishcornwallis.co.uk
Technoleg Bwyd:
www.foodtech.org.uk
www.nutrition.org.uk
www.foodforum.org.uk
www.bnf.co.uk
www.sainsburys.co.uk

Astudiaethau Busnes:
www.bized.ac.uk
100 Astudiaeth achos y Times
The Times 100 Case Studies
www.thetimes100.co.uk/welcome.html
Mae nifer o astudiaethau achos o gwmnïoedd ar-lein, a gallwch ddod o hyd i astudiaeth sy'n addas
i'ch anghenion trwy chwiliad pwnc. Yn cynnwys TGAU ac adrannau adolygu Safon Uwch.
Bank of England www.bankofengland.co.uk
Y newyddion ariannol diweddaraf yn ogystal ag adrannau ar arian papur, yr Ewro, polisi ariannol ac
ystadegau. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr TGAU sydd angen cadw i fyny gyda datblygiadau
ariannol cenedlaethol.

Daearyddiaeth:
Ar gyfer astudiaethau achos gwefannau newyddion megis www.bbc.co.uk neu bapur newyddion
megis www.guardian.co.uk
www.georesources.co.uk
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http://www.geobytesgcse.blogspot.com/

(yn dda ar gyfer astudiaethau achos)

www.geobytes.or.uk (mae’n cynnwys cardiau fflach adolygu y gellir eu lawr-lwytho a podcasts)
Cyfnewidfa daearyddiaeth www.zephyrus.demon.co.uklgeography/home.htmI
<http://www.zephyrus.demon.co.uklgeography/home.htmI> Mae’n cynnig dewis o dudalennau
gwe sy’n cynyddu, a grëwyd gan athrawon, gan gynnwys nodiadau adolygu, cwisiau a jôcs, a mwy
na 700 o gysylltiadau sydd wedi cael eu dewis yn ofalus, i
adnoddau gwe eraill ynglyn â daearyddiaeth.
Dysgu ar gyfer ‘Sustainable Future’.. Gweithgareddau Dosbarth
www.schoolnet.ca/future/content.html
Mae’n cwmpasu aer, bioamrywiaeth, cynefinoedd a seilwaith, systemau cynhyrchu a defnyddio,
systemau cymdeithasol, pridd a dŵr.
www.bennett.karoo/net/gcse/revision.html
Yn ogystal âg ‘archwiliad adolygu’ ac esiamplau o gerdyn adolygu a map meddwl, mae’r safle yma’n
cynnwys cwestiynau, taflenni marcio a chwisiau aml-ddewis ar gyfer lefel sylfaenol.
Hanes:
www.schoolhistory.org.uk/gcsehistoryrevision_medicinethoughtime.htm
www.bbc.co.uk/history
www.history.org.uk/
www.schoolhistory.co.uk/
Mae’n cynnwys hanes Prydain a’r byd gyda thaflenni gwaith, cwisiau a gwersi. Fe’i argymhellir yn
fawr.
www.activehistory.co.uk/
Mae’r ddau yn cynnwys canllawiau hygyrch a diddorol a gweithgareddau i ymdrin â'r prif bynciau a
astudir ar gyfer TGAU, megis meddygaeth drwy'r oesoedd. Bonws ychwanegol yw bod y ddau yn
cynnwys dolenni i wefan arall, lle bo hynny'n briodol, i ategu neu ymchwilio ymhellach.
www.historychannel.com
www.historygcse.org
www.schoolhistory.org.uk
www.revisioncentre.co.uk
www.revision-notes.co.uk/GCSE/History/
www.ilovehistory.co.uk
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www.toothill.notts.sch.uk/html/news.asp?id=1169051914

ICT:
www.guildfordcounty.surrey.sch.uk/GCSEICT (y manylion cwrs ar hyn o bryd ond hefyd bydd y
manylion adolygu yn cael eu hychwanegu yn fuan).
www.ictgcse.org.uk
www.gnviqictiessons.co.uk
www.ecornwallis.co.uk/cwebb
Mae’n cynnwys taenlenni, cronfeydd data, prosesu geiriau, DTP, tudalennau Gwe.
Ieithoedd:
www.rgshw.com/languagesonline
www.languagesonline.org.uk
www.reallyusefulgerman.co.uk
www.reallyusefulfrench.co.uk
www.Goethe.de
www.homeworkcentral.co.uk
www.languagesonline.org.uk
www.gut.languageskills.co.uk
www.2inflex.com
Bonjour! www.bonjour.org.uk
Ar gyfer myfyrwyr o Gyfnod Allweddol 3 hyd at Lefel A. Mae’n cynnwys geirfa, gwybodaeth iaith ac
ynganiad.
Adolygu Ffrangeg www.frenchrevision.co.uk/
Mae’n cynnwys ymarferion, papurau hen a chyngor ar ramadeg.
‘Really Useful French’
www.btinternet.comi~S.Glover/languagesite/Default.htm
‘Really Useful German’
www.atschool.eduweb.co.uk/halberg/reallyusefulge/default.htm
Mae’r safleoedd hyn yn union yr hyn y maent yn honni eu bod: yn ddefnyddiol iawn. Yn y safle
Ffrangeg ceir ardal o’r enw ‘Bol’ a gynlluniwyd ar gyfer pobl ifanc nad ydynt mewn gwirionedd
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eisiau adolygu, yn ogystal ag ymarferion ymarfer ysgrifennu TGAU, wedi'i rannu gan fyrddau arholi
a lefelau. Mae gan y safle Almaeneg yr un mathau o weithgareddau tebyg, yn ogystal â geirfa
ryngweithiol ac ymarferion gramadeg.

Mathemateg:
www.mathsrevision.net
www.subtangent.com
www.flashymaths.com (revision games)
www.cimt.plymouth.ac.uk
GCSE Answers www.gcse.com/
Safle sydd wedi ennill gwobrau yn cynnig cyngor defnyddiol ar ffurf sesiynau tiwtorial, technegau
arholiad ac awgrymiadau defnyddiol.
GCSE Guide www.gcseguide.co.uk
Safle syml gyda diagramau clir a chwestiynau arholiad enghreifftiol sy'n wych ar gyfer adolygu.
Gcsevise
www.gcsevise.com
Crynodeb manwl o'r gofynion gwybodaeth ar gyfer Mathemateg CA 4. Mae’n dda ar gyfer adolygu
ond rhaid talu i fod yn aelod i gael rhagor o wybodaeth.
www.ex.ac.uk/general/mathquid.htm
Wedi ei anelu at athrawon fwy na myfyrwyr, ond gallai darparu rhywfaint o ddolenni defnyddiol i
astudio agweddau o fathemateg yn ddyfnach neu o bersbectif gwahanol.
www.mathslessons.co.uk
Fel gyda safleoedd eraill a gynlluniwyd gan athrawon yn ymarfer wrth eu gwaith, mae hwn yn
adnodd ardderchog yn ogystal â sesiynau tiwtorial rhyngweithiol a phrofion, mae gemau hwyl i
ddysgu sy ddim yn anodd.
Atebion enghreifftiol – Maths
www.gcsemathspastpapers.com
Gellir gweld dros 300 o gwestiynau allan o hen bapurau diweddar - ac, felly, dros 300 o atebion
enghreifftiol. Mae pob cwestiwn yn ymddangos fel y byddai ar bapur arholiad, ond mae'n cynnwys
nodiadau a saethau o’i gwmpas i ddangos yn union beth sy'n digwydd a pham. Tra bod y
cwestiynau yn rhad ac am ddim i'w llwytho i lawr, codir tâl i lwytho i lawr yr atebion.
www.mathsnetgcse.com

Cerddoriaeth:
(Gwybodaeth yn hytrach nag adolygiad yn benodol)
www.hnh.com/intro.htm <http: (Cyflwyniad i gerddoriaeth glasurol)
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www.hnh.com/mgloss.htm (rhestr termau ar-lein)
www.filmmusic.com (cronfa ddata o wybodaeth ar gerddoriaeth ffilm)
http://worldmusic.miningco.com

Addysg Gorfforol:
www.physicaleducation.co.uk/GCSE/gcse.htm
www.arrowvale.worcs.sch.uk/sportscollege/pe.htm
www.sportsinjuryclinic.net/
www.brianmac.demon.co.uk/
www.sportengland.org/
www.teachpe.com
www.physicaleducation.co.uk

Addysg Grefyddol:
www.tsas-re.freeserve.co.uk
www.rsweb.org.uk/
www.religioustolerence.org/glossary.htm
www.education.guardian.co.uk/netclass/schools/links/
Gwasanaeth gyfnewid Addysg Grefyddol www.re-xs.ucsm.ac.uk
Hen ffefryn, mae’r porth gwych hwn yn llawn gwybodaeth, ac yn hawdd iawn i'w defnyddio. Mae
yna ddolen-gyswllt i'r safle adolygu AG TGAU.
www.paulhopkins.org.uk/revision/intro.html
Ochr yn ochr ag ymdriniaeth gynhwysfawr o grefyddau'r byd, gyda gwybodaeth a phrofion, gall
defnyddwyr gael cyngor adolygu gan neb llai na Snoopy.

Gwyddoniaeth:
www.ase.org.uk
www.sciencenet.org.uk
www.aqa.org.uk (chwiliwch am Gwyddoniaeth modiwlaidd dyfarniad Dwbl a chwiliwch am hen
bapurau)
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Bioleg:
GcseVise
www.gcsevise.com
Crynodeb manwl o'r gofynion gwybodaeth ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 4 o’r
Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n dda ar gyfer adolygu ond rhaid i chi dalu i fod yn aelod i gael
rhagor o wybodaeth.
Bioleg Gondar Design www.purchon.com/biologylindex.html
Nodiadau adolygu crynodol a diagramau yn ymdrin â Bioleg Cyfnod Allweddol 4 o’r Cwricwlwm
Cenedlaethol. Mae’n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio’r pwnc sengl TGAU. Mae’n
ardderchog er mwyn adolygu ar gyfer arholiad olaf.

Cemeg:
Chemistry Central
www.users.senet.com.au/rowanb/chem/
Gwybodaeth sylfaenol atomig, bondio cemegol a chopi o'r tabl cyfnodol.
Gcsevise www.gcsevise.com
Crynodeb manwl o'r gofynion gwybodaeth ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 4 o’r
Cwricwlwm Cenedlaethol. Mae’n dda ar gyfer adolygu ond rhaid i chi dalu i fod yn aelod i gael
rhagor o wybodaeth.
www.antoine.frostburg.edu/chem/senese/101/tutorials/index.shtmi/
Er bod hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr Americanaidd, mae’r gwefan hon yn cynnwys sesiynau tiwtorial
ac ymarferion ar feysydd allweddol Cemeg ar gyfer myfyrwyr sy'n wynebu arholiadau.

Ffiseg:
Atebion TGAU www.gcse.com/
Safle sydd wwedi ennill gwobrau sy’n cynnig cyngor defnyddiol i fyfyrwyr trwy tiwtorialau,
technegau arholiad ac awgrymiadau defnyddiol.
www.gcsevise.com
Crynodeb manwl o'r gofynion gwybodaeth ar gyfer Gwyddoniaeth yng Nghyfnod Allweddol 4.
Mae’n dda ar gyfer adolygu ond rhaid i chi dalu i fod yn aelod i gael rhagor o wybodaeth.
Rhestr Termau ‘Physics Factory’
www.fp.physics.fg.co.uk/glossary/index.htm
Diffiniadau'r wyddor o'r holl dermau Ffiseg TGAU bydd myfyrwyr erioed yn debygol o fod eu
hangen. Defnyddiol ar gyfer gwaith cartref neu adolygu.

www.fp.physics.f9.co.uk/gcse.htm
Mae hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr TGAU. Mae ganddi nodwedd sy’n cael ei diweddaru'n rheolaidd
gydag erthygl ynghyd â phrawf. Mae yna hefyd cwestiynau enghreifftiol ac atebion. Pwynt gwerthu
unigryw yw’r arbedwr sgrin hafaliadau TGAU, sydd yn fflachio'r hafaliadau sydd eu hangen arnoch i
wybod ar gyfer yr arholiad bob 20 eiliad yn y gobaith y byddant yn suddo i mewn yn y pen draw.
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