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PECYN ADNODDAU I ATHRAWON
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CYFLWYNIAD
Doctor Who - The Doctor and the Dalek 
Gêm ydy hon sy’n cynnig cyfle i ddisgyblion hynaf yr ysgol gynradd 
a disgyblion ieuengaf yr ysgol uwchradd i ddysgu a chymhwyso 
ystod o gysyniadau rhaglennu, gan gynnwys ‘Dewis’ ac ‘Ailadrodd’. 
Bydd disgyblion yn defnyddio’r technegau rhaglennu hyn i reoli Dalek 
ac i gwblhau amryw o heriau y mae’r Doctor yn eu gosod. Bydd yr 
heriau datrys problemau hyn yn rhoi cyfle i ddisgyblion i ddysgu am 
gysyniadau rhaglennu a fydd yn eu helpu nhw i fewnosod gwybodaeth.

Defnyddio’r gêm yn yr ystafell ddosbarth
Cafodd y pecyn adnoddau i athrawon hwn ei ddylunio i’w ddefnyddio 
ar y cyd â’r gêm Doctor Who - The Doctor and the Dalek ar wefan 
CBBC: bbc.co.uk/cbbc/games/doctor-who-game .

Gellir chwarae’r gêm gyflawn drwy ddewis ‘Play’ ar y brif ddewislen,
neu mae’n bosibl cyfeirio at bwyntiau addysgol penodol yn y gêm drwy 
ddewis ‘TARDIS training’. Yn yr adran hon, gall y disgyblion gwblhau’r 
heriau unigol oddi mewn i’r gêm – mae’r pecyn adnoddau hwn yn 
darparu arweiniad.

Yn ogystal â’r heriau, gall y disgyblion ddefnyddio adran ‘Practice’ 
y ‘TARDIS training’ i brofi’r rhaglenni. Mae’r tri ‘byd ymarfer’, sy’n 
gallu cael eu defnyddio i roi cynnig ar algorithmau, yn defnyddio’r 
gorchmynion ‘Llosgi’, ‘Symud’ a ‘Llonyddu’.

http://www.bbc.co.uk/cbbc/games/doctor-who-game


© BBC 2bbc.co.uk/schoolscomputing

Mae’r pecyn adnoddau hwn yn cyflwyno pob un o’r cysyniadau 
rhaglennu sydd eu hangen i gwblhau’r heriau unigol, ac mae hefyd yn 
darparu gwybodaeth am sut y mae pob cysyniad yn cael ei ddefnyddio, 
o ddydd i ddydd ac mewn cyfrifiadureg. Ceir dolenni at adnoddau a 
fydd yn ymestyn dysgu’r disgybl ymhellach. Nid oes gan rai heriau 
adnodd addysgu cysylltiedig gan eu bod nhw’n gyfleoedd i ddisgyblion 
atgyfnerthu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu.

Her Y cysyniad a gyflwynir
1. TARDIS console tutorial Rheoli (Control)
2. Sequencing Creu dilyniant (Sequencing)
3. Variables Newidynnau (Variables)
4. Combine skills Atgyfnerthu sgiliau
5. Repeat command Ailadrodd (Repetition)
6. Burn command Data deuaidd (Binary data)
7. IF statements Dewis (Selection)
8. Combine skills Atgyfnerthu sgiliau
9. Boolean logic Rhesymeg Boole (Boolean logic)
10. Combine skills Atgyfnerthu sgiliau
11. Combine skills Atgyfnerthu sgiliau

Mae taflen waith ar gael ar y wefan ar gyfer pob her.

Er mwyn chwarae’r gêm, rhaid gosod Unity Web Player ar eich dyfais -  
bbc.co.uk/cbbc/faq/web-help-unity. Dylai cydlynydd TGCh yr ysgol allu 
eich helpu chi os byddwch yn cael trafferth lawrlwytho’r ategyn hwn.
 
Adnoddau pellach
Yn y pecyn adnoddau hwn ceir dolenni i wefannau’r BBC yn ogystal â 
chynnwys allanol. Awgrymir bod pob dolen yn addas ar gyfer disgyblion 
ysgol gynradd neu ysgol uwchradd, ond gallant fod yn addas ar gyfer 
ystod ehangach o ddisgyblion hefyd. Ni allwn sicrhau y bydd y dolenni 
hyn yn gweithio’n gyson ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros 
ddilysrwydd tudalennau’r dolenni.

Caiff rhaglen Scratch ei defnyddio yn rhai o’n henghreifftiau, a chaiff 
ei datblygu gan y Lifelong Kindergarten Group yn y MIT Media Lab. 
Gweler http://scratch.mit.edu.

http://www.bbc.co.uk/cbbc/faq/web-help-unity
http://scratch.mit.edu/
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TROSOLWG
Wrth chwarae’r gêm hon, bydd disgyblion yn dysgu am wersi pwysig 
am sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio dilyniant o orchmynion, ac yn 
cael profiad ymarferol o greu algorithmau. Byddant yn gallu dysgu 
cysyniadau rhaglennu allweddol fel ‘Dewis’, ‘Ailadrodd’ a ‘Newidynnau’. 
Bydd hefyd yn rhoi cyfle iddynt ddysgu am sut y gall cyfrifiaduron 
fodelu systemau ffisegol a sut gellir cynrychioli data mewn cyfres o 
ddigidau deuaidd.

Wrth ddysgu dylunio algorithm, mae’n bwysig bod disgyblion yn cofio 
nad ydynt wedi methu os nad ydy eu halgorithmau’n gweithio yn iawn 
y tro cyntaf. Yn aml iawn gall algorithmau gynnwys gwallau sy’n cael eu 
galw yn nam, neu bug. Rhaid profi’r algorithmau hyn er mwyn canfod 
a chywiro’r namau – yr enw ar y broses hon ydy dadfygio. Mae profi 
algorithmau a chanfod gwallau yn sgìl bwysig iawn mewn cyfrifiadureg, 
sy’n golygu bod yn rhaid i ddisgyblion weithio drwy eu halgorithm 
yn rhesymegol er mwyn ceisio darganfod y problemau. Anogwch y 
disgyblion i arbrofi ac i roi cynnig ar eu halgorithmau i weld yr hyn maen 
nhw’n ei wneud. Yna, dylent allu fireinio’u halgorithm drwy arsylwi ei 
ymddygiad.

Mae’n bwysig cofio hefyd fod mwy nag un ffordd o ddatrys yr un 
broblem. Gall gwahanol algorithmau gynhyrchu’r un canlyniad, ond 
efallai y bydd rhai’n daclusach, neu’n fwy effeithlon nag eraill. Er mwyn 
creu cod yn effeithlon, rhaid ein bod ni’n sicrhau nad oes unrhyw 
gamau diangen. Arfer da ydy ailddefnyddio rhannau o algorithm, 
er enghraifft defnyddio dolen (loop) i gael gwared ar unrhyw god 
diangen. Rheswm arall dros gael cod effeithlon ydy y bydd yn rhedeg 
yn gyflymach. Nid ydy hyn yn swnio’n bwysig iawn o ran problemau 
bychain, ond unwaith mae problemau mwy yn codi mae’n dod yn 
bwysig iawn.
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Bydd y ddau algorithm uchod yn llunio sgwâr. Fodd bynnag, mae’r 
ail fersiwn yn haws ei ddarllen, ac yn haws ei addasu i siapiau eraill 
(triongl, er enghraifft) dim ond drwy newid rhai o’r rhifau yn y cod.

Mae gallu cynllunio algorithm cyn ei roi ar waith mewn iaith raglennu 
yn sgìl ddefnyddiol hefyd. Mewn ysgolion, ffordd boblogaidd o wneud 
hyn ydy defnyddio siartiau llif. Gall hyn hefyd fod yn ffordd ddefnyddiol 
o gyflwyno algorithmau i ddisgyblion, oherwydd gallwch ddefnyddio 
siartiau llif i ddisgrifio gweithgareddau o ddydd i ddydd, yn ogystal â 
rhai cyfrifiadurol.

Cynradd
• BBC Bitesize – What is computer science? 
 - bbc.co.uk/guides/zxgdwmn
• BBC Bitesize – What is debugging? - bbc.co.uk/guides/ztkx6sg
• BBC Bitesize – What is an algorithm? - bbc.co.uk/guides/zqrq7ty
• BBC Bitesize – How do we get computers to do what we want? 
 - bbc.co.uk/guides/z23q7ty
Uwchradd
• Hwb
 - resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/computing/164/index.html

http://www.bbc.co.uk/guides/zxgdwmn
http://www.bbc.co.uk/guides/ztkx6sg
http://www.bbc.co.uk/guides/zqrq7ty
http://www.bbc.co.uk/guides/z23q7ty
http://resources.hwb.wales.gov.uk/VTC/ngfl/computing/164/index.html
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CYSYNIAD: RHEOLI
Yn aml, caiff cyfrifiaduron eu defnyddio i reoli ein 
hamgylchedd, neu i fodelu systemau bywyd go  
iawn er mwyn profi sut y gallant weithio.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Caiff llawer o bethau o’n cwmpas eu rheoli gan gyfrifiaduron, gan 
gynnwys drysau awtomatig, baryn maes parcio a thermostatau.

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Gall cyfrifiaduron ddefnyddio amryw o synwyryddion sy’n casglu 
mewnbwn o’u hamgylchedd. Er enghraifft, gall baryn maes parcio 
ddefnyddio synhwyrydd pwysau neu fotwm gwasgu i benderfynu 
pryd i agor neu godi. Bydd drws awtomatig yn defnyddio synhwyrydd 
mudiant i agor ar yr adeg gywir, a bydd thermostat yn defnyddio 
synhwyrydd er mwyn cyrraedd y tymheredd cywir.

Yna, bydd y cyfrifiadur yn prosesu’r data mewnbwn (ac yn gwneud 
cyfrifiadau o bosibl) er mwyn cynhyrchu allbwn. Gallai’r allbwn hwn 
gynnwys modur i agor drws neu i godi baryn, i ganu larwm neu i 
gynnau neu ddiffodd gwresogydd.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Yn y gêm, caiff y Dalek ei reoli gan orchmynion y chwaraewr. 
Bydd y chwaraewr yn ysgrifennu rhaglen drwy lusgo gwahanol 
orchmynion at y llinell amser.

Gall y Dalek ryngweithio â’i amgylchedd drwy synhwyro’r pethau sydd 
o’i amgylch a thrwy gyflawni gweithred fel symud, troi a siarad. Mae 
rhai o’r heriau yn y gêm yn defnyddio pontydd sy’n cael eu rheoli gan 
switshis.

Yn her TARDIS Console Tutorial, caiff y chwaraewr ei arwain gan y 
Doctor i newid ymddangosiad y Dalek ac i ddewis beth dylai’r Dalek ei 
ddweud.

AllbwnProsesMewnbwn
HE
R
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Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Gellir gofyn i ddisgyblion ddisgrifio’r mewnbwn, y broses a’r allbwn 
sy’n digwydd er mwyn rheoli systemau ffisegol. Rhai enghreifftiau ydy 
goleuadau stryd a systemau larwm lleidr. Os oes offer ar gael yn yr 
ysgol, gellir gwneud hyn ar y cyd ag arddangosiad ffisegol.

Byddai gosod hyn yng nghyd-destun chwarae gêm gyfrifiadurol yn gallu 
bod yn ddefnyddiol. Pan fydd disgyblion yn chwarae gemau, gallan roi 
mewnbwn i’r cyfrifiadur mewn sawl ffordd megis pwyso bysell, tapio 
sgrin, symud neu chlicio llygoden, gwneud ystumiau neu drwy leferydd. 
Bydd y cyfrifiadur yn defnyddio’r mewnbynnau hynny i benderfynu 
beth i’w wneud nesaf; gwneud i’r chwaraewr symud neu neidio, neu 
chwarae sain er enghraifft.

Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• BBC Bitesize – Controlling physical systems 
 - bbc.co.uk/guides/zxjsfg8
• BBC Bitesize – What are input and output devices? 
 - bbc.co.uk/guides/zx8hpv4

http://www.bbc.co.uk/guides/zxjsfg8
http://www.bbc.co.uk/guides/zx8hpv4
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CYSYNIAD: CREU DILYNIANT
Er bod cyfrifiaduron yn ymddangos yn alluog, dilyn 
cyfarwyddiadau a roddwyd iddynt maen nhw’n ei wneud  
– cyfarwyddiadau a ysgrifenwyd i gyflawni nod penodol.  
Caiff set o gyfarwyddiadau sy’n cael ei hysgrifennu i gyrraedd nod 
penodol ei galw’n algorithm, a gellir defnyddio gwahanol setiau o 
gyfarwyddiadau (algorithmau) i gael yr un canlyniad.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Rydym yn dilyn algorithmau o ddydd i ddydd. Wrth bobi cacen, rydym 
yn dilyn cyfarwyddiadau (y rysáit) mor agos ag y gallwn er mwyn 
cyrraedd nod penodol (y gacen). Mae gwau sgarff yn enghraifft arall – 
rydym yn dilyn cyfarwyddiadau (y patrwm gwau) er mwyn cyrraedd nod 
(y sgarff). Rydych hefyd yn dilyn algorithm pan fyddwch yn darllen ac 
yn canu cerddoriaeth.

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Mae rhaglenni cyfrifiadurol yn rheoli popeth o ffonau symudol a cheir, i 
glociau larwm a pheiriannau golchi. Set o gyfarwyddiadau ydy rhaglen 
gyfrifiadurol wedi ei ysgrifennu mewn iaith y mae’r cyfrifiadur yn ei deall.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Bydd y Dalek yn dilyn yr algorithm a roddir iddo, gan gwblhau pob 
gorchymyn yn ei dro. Trwy gyfuno tasgau penodol yn y drefn gywir, gall 
y chwaraewr gyflawni’r dasg a chwblhau’r her. Yn yr her Sequencing, 
disgwylir i chwaraewyr lonyddu’r Cyberman a tharo’r switsh (golau 
coch) er mwyn gostwng y bont.

HE
R
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Her heb ei ddatrys

Her wedi’i chwblhau
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Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Ffordd dda o gyflwyno’r pwnc hwn ydy gofyn i ddisgyblion ysgrifennu 
dilyniant o gyfarwyddiadau i dasg y maen nhw’n gyfarwydd â hi eisoes, 
fel brwsio eu dannedd neu wneud brechdan. Gallai gofyn i rywun arall 
ddilyn eu halgorithm yn union fel y mae wedi’i ysgrifennu dynnu sylw 
at broblemau, ac amlygu’r ffaith fod angen bod mor fanwl gywir â sy’n 
bosibl. Mae hefyd yn werth nodi ei bod yn bosibl bod disgyblion wedi 
ysgrifennu algorithmau gwahanol i roi’r un canlyniad, er enghraifft rhoi’r 
cyfarwyddiadau mewn trefn wahanol.

Yna, gall disgyblion symud ymlaen at ysgrifennu rhaglen gyfrifiadurol 
i gyrraedd nod fel arwain Dalek allan o ddrysle (maze). Gellir cyfuno 
gorchmynion megis ‘Ymlaen’, ‘Yn ôl’, ‘I’r chwith’ ac ‘I’r dde’ i greu 
rhaglen sy’n datrys y drysle.

Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• Computing at School – Introducing algorithms

- computingatschool.org.uk/index.php?id=introducing-algorithms-
to-children-in-reception-class

• BBC Bitesize – What is an algorithm? - bbc.co.uk/guides/zqrq7ty
• BBC Bitesize – How do we get computers to do what we want? 
 - bbc.co.uk/guides/z23q7ty
Uwchradd
• BBC Bitesize – Sequencing 
 - bbc.co.uk/education/guides/zsf8d2p/revision

http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=introducing-algorithms-to-children-in-reception-class
http://www.computingatschool.org.uk/index.php?id=introducing-algorithms-to-children-in-reception-class
http://www.bbc.co.uk/guides/zqrq7ty
http://www.bbc.co.uk/guides/z23q7ty
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zsf8d2p/revision
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CYSYNIAD: NEWIDYNNAU
Data sy’n gallu cael eu newid, eu trin a’u storio ydy newidyn. 
Mewn rhaglenni cyfrifiadurol, gall y data fod yn rhif, yn 
destun, neu’n rhestr hyd yn oed.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Mewn arbrawf gwyddonol, ffactor sy’n gallu cael ei newid neu ei 
haddasu ydy newidyn. Gall newid y newidyn hwn achosi canlyniad 
gwahanol i’r arbrawf. Er enghraifft, gall newid faint o ddŵr sy’n cael ei 
ddefnyddio i ddyfrio hedyn effeithio ar faint o amser mae’n cymryd iddo 
egino. Yn yr un ffordd, mae rhoi rhifau gwahanol i mewn i fformiwla 
fathemategol yn rhoi atebion gwahanol. Mae hyn yn wir wrth bobi 
hefyd. Caiff bara, cacennau, bisgedi a bwydydd eraill eu creu drwy 
ddefnyddio gwahanol faint o’r un cynhwysion. 

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Fel rysáit neu arbrawf gwyddonol, bydd algorithmau yn cynhyrchu 
allbynnau gwahanol os ydy gwerth y mewnbynnau’n amrywio. Os 
ydy rhaglen yn defnyddio’r un data bob tro, yna bydd yn cynhyrchu’r 
un canlyniad bob tro. Mewn cyfrifiadureg, caiff darn o ddata y mae’r 
rhaglen yn ei storio ei enwi’n ‘Newidyn’. Er enghraifft, bydd gêm 
gyfrifiadurol yn defnyddio newidyn i storio safle cyfredol y chwaraewr 
yn ogystal â’u sgôr a sawl bywyd sydd ganddo’n weddill. Mae’r rhaglen 
yn defnyddio’r gwerthoedd sydd wedi’u storio i bennu beth i’w wneud. 
Gellir addasu gwerthoedd y newidynnau hefyd, er enghraifft, adio 1 at 
bob newidyn bob tro y bydd ceiniog yn cael ei chasglu.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Mae’r gorchmynion yn y gêm yn defnyddio data, rhif er enghraifft, 
yn rhan o’r gorchymyn. Er enghraifft, caiff rhif ei ddefnyddio gyda’r 
gorchymyn ‘Symud’, i ddweud wrth y Dalek pa mor bell i symud.  
Mae’r gorchymyn i ‘Siarad’ yn enghraifft arall o hyn, ac mae’n galluogi’r 
chwaraewr i amrywio’r hyn y mae’r Dalek yn ei ddweud. Mae newid 
data’r gorchmynion hyn yn newid ymddygiad y Dalek.

Nod yr her Variables ydy cyrraedd pen y llwybr ac osgoi’r Cybermats.  
Y gorchmynion sydd eu hangen ydy ‘Symud’ ac ‘Aros’.

HE
R
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Mae amseru yn rhan bwysig o ddatrys yr her hon. Mae’n bwysig bod 
disgyblion yn dysgu na fyddan nhw’n meddwl am ddatrysiad drwy 
edrych ar y broblem yn unig. Yn aml bydd angen iddynt roi cynnig ar  
eu syniadau, gweld y canlyniadau ac yna addasu’r algorithm yn unol  
â hynny. 

Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Gallwch ofyn i’r disgyblion feddwl am bwysigrwydd amseru pan 
fyddant yn defnyddio croesfan i gerddwyr. Gallai’r disgyblion feddwl am 
yr oedi sy’n digwydd rhwng y camau; meddwl am ba mor hir y dylai’r 
dyn gwyrdd/coch ddangos. Efallai y bydd angen cynnig a gwella er 
mwyn dod o hyd i’r rhifau delfrydol.

Gallwch hefyd roi rhaglen syml i’r disgyblion a gofyn iddyn nhw newid 
gwerthoedd newidynnau’r rhaglen i weld sut maen nhw’n effeithio 
ar yr allbwn. Er enghraifft, gallai rhaglen sy’n ffurfio siâp gynnwys 
newidynnau o’r enw ‘ochrau’ a ‘hyd’. Bydd newid gwerth ‘ochrau’ i 3 yn 
llunio triongl, a byddai ei newid i 5 yn llunio pentagon.
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Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• BBC Bitesize – How do computer programs use variables? 
 - bbc.co.uk/guides/zw3dwmn
• Code Club – ‘Balloons’ - jumpto.cc/scratch-var
Uwchradd
• Code Club – ‘The Year 2025’ Python project - jumpto.cc/pyth-var

http://www.bbc.co.uk/guides/zw3dwmn
http://jumpto.cc/scratch-var
http://jumpto.cc/pyth-var
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CYSYNIAD: AILADRODD
Dolen ydy’r enw ar unrhyw god sy’n cael ei ailadrodd  
sawl gwaith o fewn rhaglen. Caiff ei defnyddio i wella  
effeithlonrwydd rhaglen, neu pan nad oes modd gwybod o  
flaen llaw sawl gwaith y mae’n rhaid ailadrodd rhan o god.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Wrth wneud ymarfer corff, gallai’r hyfforddwr ofyn i chi wneud 10 naid 
seren. Yn yr achos hwn, rydych yn ailadrodd y weithred o wneud un 
naid seren 10 gwaith. Weithiau, nid ydym yn gwybod sawl gwaith y 
mae’n rhaid ailadrodd rhywbeth, felly caiff cyflwr stopio ei ddefnyddio 
i bennu pryd y dylid stopio. Er enghraifft, efallai bod rysáit yn dweud: 
‘Cymysgwch nes bod y siwgr wedi hydoddi’. Yn yr achos hwn, mae’r 
weithred ‘Cymysgu’ yn cael ei hailadrodd nes bod y siwgr wedi 
hydoddi.

Cymysgu

DECHRAU

STOPIO

Siwgr wedi
hydoddi?

NADDO

DO

HE
R
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Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Mewn cyfrifiadureg, mae ailadrodd yn bwysig i wneud cod yn fwy 
effeithlon. Er enghraifft, yn hytrach nag ysgrifennu yr un cod 100 
o weithiau, gallwch ddweud wrth y rhaglen i ailadrodd yr un set o 
orchmynion 100 o weithiau. Enghraifft arall o hyn ydy rhaglen stopwats; 
mae angen iddi gyfrif i lawr dro ar ôl tro nes bod yr amserydd yn 
cyrraedd 0.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Yn y gêm, gellir gosod gorchmynion tu mewn i floc ‘ailadrodd’ er mwyn 
eu rhedeg sawl gwaith. O fewn i’r her Repeat command benodol hon, 
yn hytrach na gorchymyn y Dalek i ddringo pedair gris drwy ychwanegu 
‘Symud’ a ‘Chodi’ dro ar ôl tro, gellir defnyddio bloc ailadrodd.  
Bydd defnyddio’r gorchymyn ‘ailadrodd’ yn symleiddio’r datrysiad gan 
ei gwneud yn haws creu a golygu heb newid yr hyn mae’r algorithm yn 
ei wneud.

Aros
1 eiliad

Gostwng
1

Amserydd = 30

Seinio Larwm

Ydy’r
amserydd

ar 0?
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Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Nid ydy cyfrifiaduron yn diflasu ar wneud tasgau ailadroddus, ond 
rydym ni. Wrth i nifer yr ailadrodd gynyddu, mae’n dod yn llawer iawn 
mwy eglur pam mae’r cysyniad yn un mor bwysig. Mae’n syniad da 
atgoffa’r disgybl cymaint yn anoddach y byddai hi i raglennu rhywbeth i 
gyflawni gweithred filoedd o weithiau heb y gorchymyn ‘ailadrodd’.

Dechreuwch drwy geisio cael y disgyblion i ganfod pethau sy’n 
ailadrodd o ddydd i ddydd, fel dyddiau’r wythnos neu rannau o gân. 

Gall y disgyblion ysgrifennu rhaglenni gan ddefnyddio dolenni i lunio 
nifer o siapiau cymhleth yn ddidrafferth.

Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• BBC Bitesize – How do we get computers to do what we want? 
 - bbc.co.uk/guides/z23q7ty
• Code Club – ‘Lost in Space’ - jumpto.cc/scratch-loop
Uwchradd
• Code Club – ‘Turtle Power’ Python project - jumpto.cc/pyth-loop

http://www.bbc.co.uk/guides/z23q7ty
http://jumpto.cc/scratch-loop
http://jumpto.cc/pyth-loop
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CYSYNIAD: DATA DEUAIDD
Mae cyfrifiadur yn storio pob data mewn cyfres o werthoedd 
1 a 0. Yr enw ar y rhain ydy digidau deuaidd neu ddidau 
(bits). Gall pob data gael eu cynrychioli gan ddidau, boed yn ddelwedd, 
tudalen gwe, ffeil sain neu’n ap symudol.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Rydym wedi bod yn amgodio negeseuon a data mewn sawl ffurf am 
amser maith. Mae Cod Morse yn enghraifft gynnar dda o hyn. Mewn 
Cod Morse, caiff pob un o lythrennau’r wyddor eu cynrychioli gan 
gyfres o ddotiau a llinellau toriad unigryw sy’n cael eu defnyddio i 
amgodio neges. Gellir anfon y neges hon at y derbynydd, fel signalau 
trydanol neu fflachiadau golau, a fydd yn datgodio’r neges yn destun  
a’i darllen.

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Mae cyfrifiaduron yn gweithio trwy ddefnyddio signalau electronig sydd 
un ai ‘ymlaen’ neu ‘i ffwrdd’. Caiff y cyflyrau hyn hefyd eu hadnabod fel 
1 a 0. Mae pob math o ddata yn gallu cael eu hamgodio a’u datgodio 
yn gyfres o 1 a 0. Er enghraifft, gallwch feddwl am ddelwedd ddidfap o 
sgwâr fel cyfres o bicselau, sydd un ai ‘ymlaen’ neu ‘i ffwrdd’.

1111
1001
1001
1111

1 1 1 1

1 0 0 1

1 0 0 1

1 1 1 1
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Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Ar gyfer yr her Burn command hon, rhaid i’r chwaraewr ail-greu’r 
ddelwedd sydd ar y wal ar y teils llawr drwy ddefnyddio’r gorchymyn 
‘Llosgi’. Gellir meddwl am bob teilsen ar y llawr fel un picsel o 
ddelwedd, sydd un ai mewn cyflwr normal (0) neu wedi llosgi (1).

Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth? 
Ar ôl cael eu cyflwyno i God Morse, gallai’r disgyblion anfon negeseuon 
at ei gilydd. Gallai’r negeseuon hyn gael eu hanfon drwy ddefnyddio 
papur, fflachlamp neu swnyn. Bydd hyn yn atgyfnerthu’r pwynt nad 
ydy cyfrwng cynrychioliadol y neges yn effeithio ar ei hystyr. Gellir rhoi 
i’r disgyblion y cynllun amgodio testun ‘ASCII’ - bbc.co.uk/education/
guides/zp73wmn/revision/5 - y mae cyfrifiaduron yn ei ddefnyddio er 
mwyn cwblhau’r un dasg. Gallai disgyblion anfon delweddau sydd wedi 
eu darlunio ar bapur sgwariau gwag at ei gilydd hefyd.

Gallai disgyblion sy’n hyderus mewn mathemateg edrych ar 
nonogramau hefyd, sef posau rhesymeg lle mae’n rhaid creu llun drwy 
ddefnyddio cyfres o rifau.

Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• BBC Bitesize – What is digital data? - bbc.co.uk/guides/zx3q7ty
Uwchradd
• BBC Bitesize – Binary - bbc.co.uk/education/guides/z26rcdm
• Code.org – Using binary sequences to represent letters  
 - learn.code.org/unplugged/unplug1.pdf

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp73wmn/revision/5
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zp73wmn/revision/5
http://www.bbc.co.uk/guides/zx3q7ty
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z26rcdm
http://learn.code.org/unplugged/unplug1.pdf
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CYSYNIAD: DEWIS
Caiff ‘dewis’ ei ddefnyddio pan mae’n rhaid i algorithm 
wneud penderfyniad. Bydd y cyfrifiadur yn penderfynu pa lwybr 
i’w ddilyn yn seiliedig ar amod – a ydy rhywbeth yn wir neu gau?

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Yn ein bywydau, rydym yn gwenud penderfyniadau trwy’r adeg. Er 
enghraifft, cyn gadael y tŷ efallai bod angen dewis mynd ag ymbarél ai 
peidio. Er mwyn penderfynu beth i’w wneud, byddwn yn gofyn i ni ein 
hunain, “Ydy hi’n bwrw glaw?”. Bydd ein gweithred yn dibynnu ar yr 
ateb i’r cwestiwn hwnnw.

Mynd ag
ymbarél

Gadael yr
ymbarél gartref

Ydy
hi’n bwrw

glaw?

NAC YDY

YDY

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Mae rhaglen sydd wedi’i hamddiffyn gan gyfrinair yn penderfynu a 
ydy’n rhoi mynediad i ddefnyddiwr neu ddim. Dim ond y cyfrinair cywir 
sy’n rhoi mynediad i weddill y rhaglen. Caiff ‘Dewis’ ei ddefnyddio 
wrth chwarae gêm gyfrifiadurol hefyd. Er enghraifft, mae’n rhaid i’r 
gêm ddefnyddio’r nifer penodol o fywydau sydd ar ôl er mwyn dewis 
a fydd y chwaraewr yn cael ailddechrau’r lefel. Wrth raglennu, caiff 
penderfyniadau fel hyn eu henwi gyda datganiadau OS, YNA ac ARALL 
(IF, THEN, ELSE).

HE
R
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Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Bydd Sontarans yn ymddangos ar hap yn her IF Statements, a bydd 
y Dalek ond yn gallu eu llonyddu nhw nifer penodol o weithiau. Mae 
angen y gorchymyn ‘OS ydy’n wynebu’r gelyn’ neu ‘IF facing enemy’ 
yn yr her hon er mwyn caniatáu i’r Dalek benderfynu pryd i ‘Lonyddu’ 
gelyn a phryd i chwilio am ragor o elynion.

Sylwch nad ydy’r penderfyniad yn cael ei osod y tu mewn i ddolen 
‘Ailadrodd’ fel bod y Dalek yn gallu gofyn, “Ydw i’n wynebu’r gelyn?” 
dro ar ôl tro.

Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Gall y disgyblion ddechrau drwy feddwl am benderfyniadau maen 
nhw’n eu gwneud bob dydd ac yna llunio siartiau llif i gynrychioli’r 
penderfyniadau hyn. Gellir ymestyn y dasg hon drwy ofyn i ddisgyblion i 
feddwl am benderfyniadau y mae systemau cyfrifiadurol yn eu gwneud. 
Er enghraifft, llunio siart llif ar gyfer thermostat neu olau stryd.

Yna, gall y disgyblion ddefnyddio ‘Dewis’ i raglennu cymeriad 
rhyngweithiol sy’n siarad. Bydd ymateb y cymeriad yn dibynnu ar 
atebion y defnyddiwr.
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Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Cynradd
• BBC Bitesize – How do we get computers to do what we want? 
 - bbc.co.uk/guides/z23q7ty
• Code it – Playground games as flowcharts 

- code-it.co.uk/unplugged/playgroundgames/playgroundoverview.html
• Code it – Maths quiz 
 - code-it.co.uk/scratch/mathsquiz/mathsquizoverview.html
• Code Club – ‘ChatBot’ - jumpto.cc/scratch-if
Uwchradd
• Code Club – ‘Quiz’ Python project - jumpto.cc/pyth-if
• BBC Bitesize – Selection - bbc.co.uk/education/guides/zy3q7ty

http://www.bbc.co.uk/guides/z23q7ty
http://code-it.co.uk/unplugged/playgroundgames/playgroundoverview.html
http://code-it.co.uk/scratch/mathsquiz/mathsquizoverview.html
http://jumpto.cc/scratch-if
http://jumpto.cc/pyth-if
http://www.bbc.co.uk/education/guides/zy3q7ty
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CYSYNIAD: RHESYMEG BOOLE
Mae amod Boole yn unrhyw fath o ddatganiad codio 
sy’n gallu bod yn wir neu’n gau. Caiff rhesymeg Boole 
ei defnyddio i gyfuno amodau drwy ddefnyddio’r 
gweithrediadau AC, NEU, NAD (AND, OR, NOT).

Gweithrediad Disgrifiad
AC (AND) Gwir, dim ond os ydy'r ddau amod yn wir.
NEU (OR) Gwir os ydy'r naill amod neu'r llall yn wir.
NAD (NOT) Gwir os nad ydy'r amod yn wir.

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y byd go iawn?
Bydd plentyn dim ond yn barod i fynd i’w wely pan fydd wedi newid i’w 
byjamas AC (AND) wedi brwsio ei ddannedd. Rhaid i’r ddau amod hyn 
fod yn wir cyn bod y plentyn yn barod i fynd i’w wely.
Bydd yn rhaid i ddisgyblion ddod i mewn o’u hamser egwyl pan fydd 
y gloch yn canu NEU (OR) pan fydd athro yn dweud wrthynt am ddod 
i mewn. Os bydd y naill un neu’r llall yn digwydd, bydd yn rhaid i’r 
disgyblion ddod i mewn.

Sut mae cyfrifiaduron yn defnyddio’r cysyniad hwn?
Mae rhaglenni cyfrifiadur yn defnyddio rhesymeg Boole yn aml. 
Dychmygwch eich bod chi’n ceisio codi arian o dwll yn y wal. Bydd y 
cyfrifiadur yn gwirio eich rhif adnabod AC (AND) yn gwirio a oes digon 
o arian yn eich cyfrif cyn rhyddhau’r arian. Os na fydd y ddau amod hyn 
yn wir, ni fyddwch chi’n cael arian! Mae defnyddio algebra Boole gyda 
dau neu fwy o amodau yn ein galluogi ni i wneud ein rhaglen yn llawer 
iawn mwy effeithlon. Mae hyn yn golygu y bydd yn cymryd llai o amser i 
weithio a bydd ein cod ni’n haws o lawer i’w ddarllen.
 
Er enghraifft, dychmygwch fod gêm gyfrifiadur yn ailddechrau lefel 
pan fydd amser neu iechyd y chwaraewr yn darfod. Mae’r ddau ddarn 
o god isod yn cyflawni’r un dasg, ond mae’r un ar y chwith yn gorfod 
ailadrodd y cyfarwyddyd ‘restart level’, tra bod y llall yn defnyddio 
rhesymeg Boole i osgoi ailadrodd.

HE
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Mae rhesymeg Boole yn cael ei defnyddio mewn basau data pan 
fydd canlyniadau’n cael eu hidlo. Er enghraifft, pe baech yn defnyddio 
chwiliad manwl ar wefan siopa er mwyn dod o hyd i bob pâr o esgidiau 
sydd o dan £40, byddai’n rhaid gofyn i’r bas data chwilio am esgidiau 
yn unig, AC (AND) sydd o dan £40, NAD (NOT) ydynt wedi’u gwerthu 
i gyd. Isod, mae enghraifft o sut byddai’r cais hwnnw yn edrych mewn 
iaith gyfrifiadurol o’r enw SQL.

SELECT * FROM products
WHERE type = ‘Shoes’ AND price < 40 AND NOT out_of_stock;

Sut rydym yn defnyddio’r cysyniad hwn yn y gêm?
Yn her Boolean logic, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio rhesymeg Boole i 
wirio a ydy’r amodau’n wir. Trwy gyfuno’r amodau AC, NEU neu NAD 
gyda’r gweithredyddion Boole, gellir rhaglennu’r Dalek i ymddwyn 
mewn ffyrdd newydd gan ddefnyddio llawer llai o orchmynion. 

Bydd y cod canlynol yn llonyddu unrhyw Dalek gwyn NEU wyrdd mae 
Dalek y chwaraewr yn ei wynebu. Dim ond un o’r ddau ddatganiad hyn 
sydd angen bod yn wir er mwyn i Dalek y chwaraewr lonyddu rhywbeth 
arall.

Mae ychwanegu NOT at ddechrau’r gorchymyn hefyd yn gallu cildroi’r 
ystyr a gall fod yn ddefnyddiol pan gaiff ei gyfuno â gorchmynion AND 
ac OR.
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Yn y cod canlynol bydd Dalek y chwaraewr yn symud ymlaen os NAD 
ydyw’n wynebu gelyn AC os ydyw’n wynebu drws. Ni wnaiff y Dalek 
symud onibai fod y ddau ddatganiad yn wir.

Sut gallwn ni ymgymryd â hyn yn yr ystafell ddosbarth?
Mae gofyn cwestiynau yn defnyddio A, NEU ac NAD yn ffordd dda o 
gyflwyno’r pwnc hwn.
Er enghraifft, rhowch eich llaw i fyny os:
 • cawsoch chi frecwast y bore ‘ma AC (AND) os cerddoch  

chi i’r ysgol
 • ydych chi’n gwisgo hosanau gwyn NEU (OR) sbectol
 • NAD (NOT) ydy’ch pen-blwydd chi ym mis Rhagfyr

Defnyddiwch yr atebion i’r cwestiynau hyn i feddwl am reolau sy’n 
egluro ystyr pob un o’r geiriau. Gall diagramau Venn fod yn ddefnyddiol 
iawn wrth egluro hyn, os ydynt wedi cael eu cyflwyno yn y gwersi 
Mathemateg eisoes.

Gellir cyfuno’r syniad o ddefnyddio’r cysyniad hwn gydag addysgu  
am fasau data. Dull da o fynd ati i’w addysgu ydy gosod tasg i  
ddatrys dirgelwch neu ymchwiliad heddlu. Gellir cyflwyno cliwiau i’r 
disgyblion fel eu bod nhw’n gallu defnyddio bas data er mwyn dod o 
hyd i’r troseddwr.

Gadewch i ni ddychmygu bod gan yr heddlu ddatganiadau gan  
lygad-dystion yn disgrifio’r troseddwr a bas data o’r holl bobl a oedd yn 
bresennol ar y diwrnod hwnnw. Gellir hidlo’r wybodaeth sydd yn y bas 
data i ddod o hyd i bob person sy’n fyrrach na 1.7m AC (AND) sydd â 
gwallt brown, ac NAD (NOT) ydynt yn gwisgo sbectol. Byddai hynny’n 
help mawr i’r heddlu o ran cyfyngu ar eu hymchwiliad. Gwelir enghraifft 
o’r gêm hon yma: http://primary.naace.co.uk/activities/whodunnit/
private/start.htm.

http://primary.naace.co.uk/activities/whodunnit/private/start.htm
http://primary.naace.co.uk/activities/whodunnit/private/start.htm
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Gellir chwilio am luniau ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio’r termau ‘cat 
AND dog’ a ‘cat OR dog’. Yna, cymharwch y canlyniadau (nodwch fod 
y defnydd o briflythrennau’n bwysig i’r rhan fwyaf o beiriannau chwilio, 
ac mae’n rhaid i eiriau allweddol Boole fod mewn priflythrennau). Bydd 
y lluniau sy’n ymddangos ar y chwiliad OR yn dangos rhai lluniau o 
gathod yn unig a rhai o gŵn yn unig, ond bydd y lluniau yn y chwiliad 
AND yn dangos lluniau o gŵn a chathod gyda’i gilydd!

Ble gallaf i ddod o hyd i enghreifftiau eraill?
Uwchradd
• BBC Bitesize – Boolean logic - bbc.co.uk/education/guides/zqp9kqt

http://www.bbc.co.uk/education/guides/zqp9kqt

