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Adroddiad

Beth yw adroddiad?
Mae adroddiad yn cyflwyno 
gwybodaeth.  Rydyn ni’n gweld 
adroddiadau:
• mewn papur newydd

• mewn cylchgrawn

• ar y rhyngrwyd.

Rydyn ni hefyd yn clywed 
adroddiadau ar:

• y radio

• y teledu.

Rhaid i adroddiad ysgrifenedig 
ffitio i le arbennig.

Rhaid i adroddiad llafar ffitio i 
amser penodol.

Mae adroddiadau’n cael eu 
hysgrifennu ar gyfer:

• y teledu
• y we
• y radio
• papur newydd
• papur bro
• cylchgrawn.

Sut i baratoi adroddiad da

Rhaid:

• casglu gwybodaeth

• cynnwys digon o fanylion 

o Pwy?

o Beth?

o Ble?

o Pryd?

o Pam?

o Sut?

• ffeindio dyfyniadau a lluniau

• cynllunio’n ofalus

• dewis pennawd trawiadol 

• defnyddio is-benawdau

• paragraff newydd i bob pwynt

• dweud beth sy wedi digwydd yn syml ac yn glir.

Peidiwch â:

• mynegi barn

• defnyddio iaith liwgar sy’n cynnwys llawer o 
ansoddeiriau, cymariaethau a throsiadau.

Trefnu

yn gyntaf
yn ail
yn drydydd
yna
wedyn

Dyfynnu 
uniongyrchol

dywedodd
gofynnodd
pwysleisiodd
apeliodd
holodd

Ymadroddion defnyddiol

yn ôl llygad dyst
tyst/tystion
does dim amheuaeth
heb os nac oni bai
ym marn yr heddlu
mae tystiolaeth ...
mae ymchwiliad ar y gweill
ymholiadau pellach
fodd bynnag
yn sicr
dywedodd gohebydd
gwasanaethau brys
trychineb ofnadwy

Fel arfer mae adroddiad yn sôn am rywbeth sy 
wedi digwydd, felly rhaid ysgrifennu yn yr 
amser gorffennol.
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Adroddiad

print bras 
i’r pennawd

‘Mae’n rhyfedd meddwl bod dau sy wedi 
gwneud eu marc ym myd chwaraeon wedi 
bod yn yr un dosbarth – fi  a Matthew 
Stevens y chwaraewr snwcer.’

Stephen Jones 

Siôn Corn

Ond, roedd un person llawer pwysicach na 
Stephen Jones yn bresennol nos Wener.  
Eleni, cyrhaeddodd e ar feic modur!

Dywedodd e, ‘Ces i  amser ofnadwy y 
llynedd. Roedd y sled yn sownd yn y traffig 
am oriau ac roedd y ceirw’n anhapus iawn.  
Felly, heno des i  ar y beic modur.  Rydw i 
wrth fy modd ac mae’r ceirw’n cael hoe 
fach yn barod am y noson fawr.’

Roedd nos Wener 3 Rhagfyr yn 
noson bwysig iawn yn Ysgol y 
Dderwen, Caerfyrddin.  Roedd y 
Gymdeithas Rhieni wedi  trefnu Ffair 
Nadolig yn yr ysgol.

Roedd y rhieni  wedi gwahodd dau 
westai  arbennig iawn i  fod yn 
bresennol.  Y cyntaf i  gyrraedd oedd 
Stephen Jones. Fe oedd llywydd 
anrhydeddus y noson a’i  gyfrifoldeb 
ef oedd agor y ffair.

Stephen Jones

Yn ei  araith, dywedodd Stephen fod 
cael agor y ffair yn fraint ac yn 
anrhydedd iddo.  ‘Roeddwn i’n hapus 
iawn yn Ysgol y Dderwen,’  meddai, ‘ac 
rwy’n cofio’r amser yn glir iawn.

Siôn Corn yn cyrraedd ar ei feic modur

Ymwelwyr pwysig yn Ysgol y DderwenPryd?

Ble?

Beth?

Pwy?

is-bennawd

Sut?

dyfyniad

Pam?

llun
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Araith

Nodweddion araith

• cyfarch y gynulleidfa

• nodi’r ddadl yn glir yn y paragraff 
cyntaf

• pwynt i bob paragraff gyda dau neu dri 
rheswm neu ddarn o dystiolaeth i 
gefnogi’r ddadl

• rhoi dwy ochr y ddadl

• defnyddio ffeithiau i ddangos 
cryfderau un ochr y ddadl a 
gwendidau’r ochr arall

• gwneud i’r gynulleidfa feddwl 

•  siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa

• cynnwys y gynulleidfa – defnyddio ni, 
nid chi

• paragraff clo cryf

Ymadroddion defnyddiol

yn bendant
heb amheuaeth
does dim amheuaeth
yn ddiddadl
heb os nac oni bai
yn amlwg 
yn sicr
y prif reswm dros/yn erbyn
rheswm arall dros/yn erbyn
fodd bynnag
ar y llaw arall
mae’n hen bryd
mae’n anodd credu
rwy’n siwr eich bod yn cytuno
rwy’n credu’n gryf 
mae’n warthus
mae’n afresymol
cofiwch
credwch fi
rwy’n gwybod o brofiad
rwy’n hollol bendant
does bosib
beth petai ...
yn gyntaf
yn ail
yn olaf
i gloi, hoffwn bwysleisio ...

Sut i berswadio

• gofyn cwestiynau rhethregol

• rhoi digon o resymau a thystiolaeth i gefnogi’ch barn

• dangos y problemau gyda barn pobl sy’n anghytuno â chi

• gorliwio

• defnyddio ffeithiau ac ystadegau i gefnogi’r ddadl

• defnyddio sawl ansoddair yn dilyn ei gilydd

• apelio at deimladau ac emosiwn y gynulleidfa

• ailadrodd

• brawddegau byrion

• apelio at y gynulleidfa a gofyn i’r gynulleidfa gytuno gyda chi

• iaith sy’n cynhyrfu ac yn annog

•  byddwch yn bendant – peidiwch â dangos amheuaeth
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Barchus gadeirydd a chyd-ddisgyblion, 
Rwyf i  yma heddiw  i  ddweud wrthoch chi pam dylech 
chi  bleidleisio drosto i i’ch cynrychioli  chi  ar Gyngor yr 
Ysgol.   Fi  ydy’r ymgeisydd gorau achos mae gen i  lawer 
o brofiad.

Rwyf wedi  bod yn aelod o’r Cyngor am ddwy flynedd yn 
barod, ym Mlwyddyn 4 a Blwyddyn 5.  Yn ystod y ddwy 
flynedd, rwyf wedi  gwneud llawer i’ch helpu chi. Dyma 
rai  enghreifftiau.  Mae mwy o ddewis yn y ffreutur 
nawr.  Mae bwyd iach yno bob dydd ond rydym hefyd 
yn cael sglodion unwaith yr wythnos fel trît.  Hefyd, 
nawr, mae dŵr yn y coridor i  ni gael llenwi  potel ac 
rydym ni’n cael cadw dŵr ar y ddesg yn ystod ein 
gwersi.  Mae hyn yn help mawr iawn i wella’n bywyd ni 
yn yr ysgol, onid ydy?

Y peth nesaf bydda i’n gofyn amdano yw ffaniau yn y 
dosbarthiadau yn yr haf achos mae rhai  ystafelloedd 
yn boeth iawn.  Dywedodd cynrychiolydd Blwyddyn 6 y 
llynedd y byddai e’n gofyn am hyn ond does dim byd 
wedi digwydd.  Addewid gwag arall.  Ond nid 
addewidion gwag sy gen i.  Heb os nac oni  bai, rwyf i 
bob amser yn cadw at f’addewidion.

Mae llawer wedi  dweud eu bod wedi  cael llond bol ar 
wneud gwaith cartref.  Yn sicr, mae‘n rhaid i ni wneud

peth gwaith yn y nos er mwyn llwyddo ond bydda i’n 
gofyn i’r athrawon beidio â rhoi  gwaith cartref i  ni  ar 
nos Wener i ni gael mwynhau’r penwythnos.  

Rwy’n siwr eich bod yn cytuno bod rhai  o’r athrawon yn 
yr ysgol yn edrych yn ddiflas iawn.  Mae polisi  ar bob 
math o bethau yma ond mae’n hen bryd i  ni gael polisi 
gwenu, mwynhau  a dim gweiddi  hefyd.  Polisi  i  bawb yn 
yr ysgol - y pennaeth, yr athrawon a’r disgyblion.  
Beth ydych chi’n feddwl?

Heb amheuaeth, fi yw’r person gorau am y swydd hon.  
Dim ond fi  all sicrhau ysgol iach, hapus a llwyddiannus. 
Dim gwaith cartref ar nos Wener.  Polisi   gwenu a 
mwynhau.  Ffaniau yn yr ystafell ddosbarth.  Dyma 
beth sydd eu hangen arnon ni.

Credwch fi, byddai ethol un o’r ymgeiswyr eraill yn 
drychineb.  Ydych chi wir yn meddwl byddan nhw’n 
cadw at eu gair?  Maen nhw’n addo popeth nawr ond 
does dim tystiolaeth gennych chi  y byddan nhw’n 
cyflawni.  Rwy’n gwybod hyn o brofiad.

I gloi  felly, hoffwn bwysleisio mai dim ond fi  all wneud 
y swydd hon.  Pleidleisiwch drosto i fory.  Diolch yn 
fawr.

Araith

cyfarch y gynulleidfa

nodi’r ddadl 
yn glir ar y 

dechrau

defnyddio 
ffeithiau i 

gefnogi dadl

dangos 
problem 
gyda’r 

ymgeiswyr 
eraill

gofyn 
cwestiwn 

rhethregol

brawddegau 
byrion

gofyn 
cwestiwn 

rhethregol

apelio at y gynulleidfa

5



Deialog

Deialog yw’r hyn mae pobl yn ei ddweud.
Mae deialog yn bwysig mewn: 

• sgript neu ddrama
• stori neu nofel.

Mae deialog yn help i’r cymeriadau ddod yn 
fyw. Mae’n dweud llawer wrthon ni  am 
bersonoliaeth, ymddangosiad a’r pethau mae’r 
cymeriadau’n eu gwneud.

Deialog mewn sgript neu ddrama
Cofiwch, rhaid: 

• gosod y sefyllfa cyn dechrau – dweud pwy sy 
yno a ble maen nhw

• rhoi  enwau’r bobl sy’n siarad ar y chwith, 
colon (:)  ar ôl yr enw

• ysgrifennu’r ddeialog wrth enw pob cymeriad 
– does dim angen dyfynodau

• rhoi  cyfarwyddiadau llwyfan - dweud wrth 
yr actorion sut i siarad a beth i wneud.

Mewn pob deialog, rhaid: 

• atalnodi ’n gywir – atalnod llawn, 
gofynnod neu ebychnod ar ddiwedd pob 
cyfraniad

• creu sgwrs ystyrlon gyda’r cymeriadau’n 
ymateb i’w gilydd  

• dangos sut mae’r cymeriad yn teimlo a 
sut mae’n teimlo tuag at y cymeriadau 
eraill

• sicrhau bod yr iaith yn addas i’r 
cymeriad a’r sefyllfa, e.e. mae iaith 
plant ar y buarth yn wahanol i’r iaith 
byddan nhw’n ei defnyddio yn ystafell y 
pennaeth!

Berfau
atebodd
bloeddiodd
chwarddodd
dywedodd
ebychodd
gofynnodd
gwaeddodd 
meddai
sibrydodd
taranodd

Adferfau
yn anghwrtais
yn dawel
yn garedig
yn feddylgar
yn groch
yn gwrtais
yn hapus
yn sbeitlyd
yn swrth
yn uchel
yn grac

Deialog mewn stori neu nofel

 Cofiwch, rhaid:

• defnyddio dyfynodau bob tro 
mae rhywun yn siarad

• dechrau llinell newydd os oes 
rhywun newydd yn siarad

• defnyddio coma o flaen dyfyniad
• defnyddio coma ar ôl y dyfyniad 

os nad yw’r dyfyniad yn gorffen y 
frawddeg neu’r cwestiwn.

Fel arfer, mae’r geiriau cyn neu ar ôl y 
dyfyniad yn dweud sut mae’r geiriau’n 
cael eu dweud.  Mae berfau ac adferfau’n 
bwysig, e.e. yn dawel, sibrydodd.
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Deialog

Mae hi’n noson oer a thywyll.  Mae Elis a Fflur 
yn cerdded yn y parc.  Maen nhw’n gwisgo 
cotiau cynnes, sgarffiau a menig. 

Mae hi’n noson oer a thywyll.  Mae Elis a Fflur 
yn cerdded yn y parc.  Maen nhw’n gwisgo 
cotiau cynnes, sgarffiau a menig. 

Elis: O, mae hi’n oer heno. Wyt ti’n meddwl 
bydd hi’n bwrw eira?

Fflur: (gan godi ei hysgwyddau ac edrych i 
ffwrdd) 

Dwn im.

Elis: Rwyt ti’n dawel heno. Beth sy’n bod?

Fflur: Dim.

Elis: (yn troi Fflur i’w wynebu ac yn gafael 
yn garedig yn eu hysgwyddau)

Tyrd rŵan, Fflur. Rwyt ti’n gwybod 
gelli di ddweud wrtho i. Mae’n amlwg 
bod rhywbeth yn dy boeni.

‘Hwnna yw’r crwtyn, ife?’ gofynnodd, gan 
wenu’n slei ar Meri.

‘Beth chi’n feddwl?’ atebodd yn swrth.

‘Y crwtyn dorrodd miwn i’ch tŷ chi.’

‘’Sa i’n gweud dim, Tom,’ meddai, gan 
ddal ei chot yn dynnach amdani. ‘Sneb 
yn mynd i ga’l gweud mod i’n neud 
cyhuddiade di-sail.’  

Agorodd Tom ei geg i’w hateb ond cyn 
iddo gael cyfle i dorri gair, sibrydodd yn 
gas yn ei glust, ‘Mindwch ych busnes 
Tom. Dyw hyn ddim i wneud â chi.’  
Trodd ar ei sawdl a cherddodd i ffwrdd 
yn gyflym.

Ond, doedd dim dianc i fod. Clywodd lais 
croch yn ei dilyn hi lawr y stryd.  
‘Watshwch chi fe.  ’Sdim dal beth neiff e 
nesa. Dyw e ddim yn dryst.  Mae pawb yn 
gwybod ’ny’.

Anwybyddodd e, ond doedd hi ddim yn 
gyfrinach  mwyach a Tom wedi gweiddi 
ar ei hôl.  Byddai pawb yn gwybod nawr!

Mae’r ddau ddarn yn 
cynnwys digon o 
fanylion addas.

enwau’r actorion 
ar y chwith.

gosod y 
sefyllfa – pwy 
sy yno a ble 
maen nhw

y ddeialog – 
dim dyfynodau

disgrifio 
cymeriad 
y person

sgwrs ystyrlon – 
y cymeriadau’n 

ymateb i’w gilydd

cyfarwyddiadau 
llwyfan – dangos sut 
mae Elis yn teimlo 

tuag at Fflur

dangos sut 
mae’r cymeriad 

yn teimlo

sgwrs ystyrlon – y 
cymeriadau’n 

ymateb i’w gilydd

rhywun newydd 
yn siarad – 

llinell newydd

coma o flaen 
dyfyniad

y ddeialog gyda 
dyfynodau

iaith addas i’r 
cymeriad a’r 

sefyllfa
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Disgrifio

Sut i ddisgrifio
Rhaid cynnwys digon o fanylion.  
Mewn disgrifiad da, mae’r 
darllenydd yn gallu dychmygu’r 
olygfa’n hawdd.  Rhaid apelio at y 
synhwyrau:

• gweld
• clywed
• teimlo
• arogli
• blasu

Mewn disgrifiad da o gymeriad, 
mae’r darllenydd:

• yn cydymdeimlo â’r 
cymeriad

• yn casáu’r cymeriad
• yn credu bod y cymeriad yn 

berson go iawn.

Creu cymeriadau

a’i wynt yn ei ddwrn
nerth ei draed
crynu fel deilen
ar bigau’r drain
wrth ei fodd
mor hapus â’r gog
yn ei seithfed nef
trydanol

Creu naws lle

Roedd hi fel y fagddu
Rhuai’r gwynt
Curai’r glaw ar y ffenest
Disgleiriai’r haul
Roedd hi fel y bedd yno
pentref anghysbell
yn ddu fel bola buwch
heb siw na miw
ar doriad gwawr
yr awel ysgafn
awyrgylch trydanol

Sut i greu awyrgylch
Defnyddiwch fyd natur i’ch helpu.  Mae mynd am dro 
ar hyd llwybr yn y wlad yn hollol wahanol yn y 
sefyllfaoedd isod.

yr haf y gaeaf
dydd nos

tywydd braf tywydd stormus
cynnes oer
sych gwlyb

Yr un yw’r lle ond mae’r awyrgylch yn wahanol.

Defnyddiwch amrywiaeth o ansoddeiriau, 
cymariaethau ac idiomau addas.

Rydych yn gallu cyfleu naws hamddenol, braf drwy 
ddefnyddio brawddegau hir, e.e. 

‘Cerddodd ling di long drwy’r parc gwledig, gan 
fwynhau gwres haul y gwanwyn cynnar ar ei chorff 
ifanc.’  

Mae brawddegau byr yn gallu cyfleu cyffro, brys, 
ofn a thensiwn, e.e. 

‘Rhedodd nerth ei draed.  Oedd rhywun yn ei ddilyn? 
Gwrandawodd.  Na.  Roedd yn ddiogel. Ond yna, 
clywodd y sgrech!’
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Disgrifio

apelio at y 
synhwyrau – 
teimlo, gweld

gwrthgyferbynnu 
trwm ac ysgafn i 

greu effaith

cynnwys digon o 
fanylion addas

ymadroddion 
Cymraeg

brawddegau 
byr i greu 
tensiwn

cymhariaeth
Roedd yr haul yn disgleirio’n llachar yn yr awyr las ac roedd yr awel ysgafn yn eu hanwesu’n dyner.  Cerddon nhw ling di long i 
lawr y llwybr i’r traeth ac yna, daeth y môr i’r golwg.  Disgleiriai  fel grisial gwerthfawr o’u blaenau.  Roedd Tanwen yn ei 
seithfed nef.  Beth allai  fod yn well na threulio prynhawn yma yng nghwmni  Ben, myfyriwr mwyaf golygus y drydedd 
flwyddyn?

Tynnodd Tanwen ei  hesgidiau a rhedodd ar hyd y traeth cynnes, euraid.  Safodd Ben yn stond a’i  gwylio.  Roedd ei  gwallt 
tonnog yn hofran yn ysgafn yn yr awyr ond roedd golwg bell yn llygaid Ben.  Roedd ei  galon yn pwyso’n drwm.  Byddai’n rhaid 
iddo ddweud wrthi heddiw.  Ni fedrai osgoi’r mater yn hwy. Fyddai hynny ddim yn deg â hi.

Trodd hithau tuag ato. Roedd hi  ar fin gweiddi  arno i’w dilyn pan deimlodd yr awel oer ar ei  braich noeth.  Symudodd cwmwl 
yn llechwraidd dros wyneb yr haul gan achosi  i’r tymheredd ostwng yn sydyn.  Cyn iddi agor ei  cheg i  weiddi  arno, sylwodd ar 
yr olwg bell, oeraidd yn ei lygaid.  Beth oedd yn bod?  Oedd e wedi cael digon arni?  Oedden nhw wedi dod i ben y daith?

Suddodd ei chalon fel lwmp o garreg a rhewodd i’r fan.  Doedd hi ddim yn gallu clywed y tonnau’n torri  ar y traeth.   Doedd hi 
ddim yn gallu teimlo gwres yr haul ar ei  chorff.  Nid blas yr heli  oedd yn ei cheg nawr ond blas sur ac arswyd o’r hyn oedd i 
ddod. 

y tywydd, 
e.e. yr haul 
a’r awel yn 
adlewyrchu 
teimladau’r 
cymeriadau
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Dyddiadur

Beth yw dyddiadur?

Mewn dyddiadur rydyn ni’n: 

• 	
 ysgrifennu’r dyddiad ar y 
dechrau

• 	
 ysgrifennu am y pethau sy wedi 
digwydd i ni

• 	
 ysgrifennu am ein teimladau a’n 
barn wrth feddwl nôl am y 
pethau sy wedi digwydd

• 	
 ysgrifennu mewn trefn 
gronolegol 

• 	
 defnyddio paragraff newydd i 
bob pwynt

• 	
 cynnwys y prif bwyntiau’n unig – 
dim llawer o ddisgrifio hir

• 	
 defnyddio person cyntaf y ferf 
fel arfer, neu’r berfenw’n unig, 
e.e. yn lle dweud ‘Gwelais i’r gêm 
bêl-droed,’ rydyn ni’n dweud 
‘gweld gêm bêl-droed.’ 

• 	
 defnyddio iaith bob dydd yn 
hytrach nag iaith ffurfiol, e.e. 
‘heddi’, nid ‘heddiw’

• 	
 defnyddio brawddegau syml, 
heb ferf yn aml, e.e. ‘Gêm dda 
heno.’

Ysgrifennu’r dyddiadYsgrifennu’r dyddiad

1af y cyntaf

2il yr ail

3ydd y trydydd

4ydd y pedwerydd

5ed y pumed

6ed y chweched

7fed y seithfed

8fed yr wythfed

9fed y nawfed

10fed y degfed

11eg yr unfed ar ddeg

12fed y deuddegfed

13eg y trydydd ar ddeg

14eg y pedwerydd ar ddeg

15fed y pymthegfed

16eg yr unfed ar bymtheg

17eg yr ail ar bymtheg

18fed y deunawfed

19eg y pedwerydd ar bymtheg

20fed yr ugeinfed

21ain yr unfed ar hugain

22ain yr ail ar hugain

23ain y trydydd ar hugain

24ain y pedwerydd ar hugain

25ain y pumed ar hugain

26ain y chweched ar hugain

27ain y seithfed ar hugain

28ain yr wythfed ar hugain

29ain y nawfed ar hugain

30ain y degfed ar hugain

31ain yr unfed ar ddeg ar hugain

Dyddiadur dyddiol

ysgrifennu am bethau bob 
dydd, e.e. y tywydd, amser 
codi, diddordebau.

Dyddiadur achlysurol

ysgrifennu am ddigwyddiad 
arbennig, e.e. parti pen-
blwydd, trip, gwyliau.  Rhaid 
disgrifio’r digwyddiad yn 
ofalus. 

Dyddiadur hanesyddol 

ysgrifennu am ddigwyddiad mewn 
cyfnod arall, e.e. dyddiadur 
faciwî, dyddiadur plentyn ysgol 
adeg y Welsh Not, neu 
ddyddiadur person enwog. 
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Dyddiadur

Dydd Gwener, 23ain Tachwedd

Am ddiwrnod!  Glaw, glaw a mwy o law.  Dw i byth eisiau gweld diwrnod arall fel heddiw.

Doedd pethau ddim cynddrwg ben bore ond wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen, roeddwn i’n gallu gweld y llif yn y nant y tu draw i’r ardd gefn yn codi’n uwch ac yn 
uwch.

Canol y pnawn ac roedd y dŵr yn gorchuddio’r ardd.  Panicio! Ffonio’r Awdurdod Lleol i gael sachau llifogydd ond dim ar ôl.  

John a fi wedyn yn ceisio symud y pethau gwerthfawr i’r llofft.  Lisa’n brwsio’r dŵr nôl lawr llwybr yr ardd ond roedd hi’n colli’r dydd. Roedd y dŵr brwnt yn dod 
yn nes ac yn nes at y drws cefn.  Yn y diwedd, collodd hi’r dydd a daeth y dŵr i mewn i’r tŷ a gorchuddio llawr y gegin.

Newid tacteg wedyn. Yn lle ceisio brwsio’r dŵr allan drwy’r drws cefn, ei frwsio i mewn i’r tŷ, drwy’r cyntedd ac allan drwy’r drws ffrynt.  O’r diwedd, rhywbeth 
yn gweithio.  Teils ar lawr y gegin a phren ar lawr y cyntedd felly roedd brwsio’n weddol hawdd.  Arbed y carped yn y lolfa.  Dim ond y chwe modfedd isa wedi ei 
heffeithio yn y gegin a’r cyntedd – diolch byth.

Ond pam roedd rhaid i hyn ddigwydd?  Rwy’n grac ac wedi blino’n lân.  Pam mae’r Cyngor yn gadael i bobl daflu sbwriel i mewn i’r nant?  Pam dydyn nhw ddim yn ei 
glanhau?  Mae’n warthus.

Gwely nawr, ond ben bore fory rhaid ffonio Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Awdurdod Lleol.  All hyn ddim digwydd eto.

y dyddiad

brawddeg 
seml heb ferf

brawddeg seml heb ferf

trefn 
gronolegol

paragraff 
newydd i 

bwynt newydd person cyntaf y ferf

mynegi 
teimladau 

a barn
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Llythyr 
anffurfiol

Trefn llythyr anffurfiol

paragraff 1

meddwl am y darllenydd, e.e. gofyn sut mae 
e neu beth mae wedi bod yn ei wneud

paragraff 2

cyflwyno newyddion, e.e. dweud am 
rywbeth rydych chi wedi bod yn ei wneud

paragraff 3

cyflwyno mwy o newyddion, e.e. dweud am 
rywbeth rydych chi’n mynd i’w wneud

paragraff clo

gofyn cwestiynau am beth mae’r darllenydd 
wedi bod yn ei wneud, neu’n mynd i’w wneud

Nodweddion llythyr anffurfiol
*  eich cyfeiriad chi ar y dde
*  y dyddiad o dan y cyfeiriad
*  dechrau gyda chyfarchiad, e.e. Annwyl
*  gorffen drwy ffarwelio, e.e.  Cofion
*  cyflwyno newyddion personol, teimladau, profiadau
*  digon o hwyl a hiwmor
*  iaith anffurfiol, e.e. ta beth, o wel, cer mla’n, Wel 
 Wel!
*  iaith fywiog, fyrlymus
*  defnyddio’r amser gorffennol yn aml achos rydych 
 chi’n siarad am bethau rydych chi wedi eu gwneud
*  defnyddio enw cyntaf fel arfer, neu Anti Mair, 
 Nain ac ati
*  gofyn cwestiynau i gael y newyddion diweddaraf

Ymadroddion clo

Hwyl
Hwyl fawr
Cofion cynnes
Cofion gorau
Wela i ti
Hwyl a fflag
Swsus lu
Ta ta tan toc
I fyny bo’r nod
Cariad mawr
Cymer ofal
Pob hwyl
Bihafia!

Ymadroddion defnyddiol

Doeddwn i ddim yn gallu credu
Chredi di fyth
Am lanast!
Glywaist ti am ...?
Roeddwn i wrth fy modd
Gyda llaw ...
Wedi’r cyfan ...
Dyna beth oedd hwyl
Siomedig iawn
Newyddion ardderchog
Beth yn y byd sy’n bod arni?
O ddifrif rŵan/nawr 
Does bosib
Mae’n anodd credu
Pam fi?

Ymadroddion agoriadol

Helo
Shwmae?
Sut hwyl?
Annwyl
Haia!
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56 Heol y Bwlch
Brynglas
Llanaber
Ll23 2BR

3ydd Ionawr 2012
Annwyl Siôn Corn

Rwy’n ysgrifennu i ddweud diolch yn fawr am yr 
anrhegion Nadolig.  Rwy wrth fy modd gyda’r tŷ 
bach twt.

Mae’r dillad hefyd yn wych ac mae popeth yn 
ffitio’n berffaith.  Mae’r bŵts mor cŵl.  Diolch yn 
fawr i ti.

Wyt ti wedi blino nawr?  Rwyt ti wedi gweithio’n 
galed iawn.

Diolch eto.

Cariad mawr
Ceri xx

23 Heol Newydd
Aberglo

Treforgan
TR13 3AB

21ain Medi 2012
Annwyl Mari,

Helo, sut wyt ti a sut mae’r ysgol newydd yn mynd?  
Sut rai ydy’r athrawon newydd?  Ydyn nhw’n 
garedig?

Rwyf i wedi newid ysgol hefyd ac mae’r athrawon 
yma’n wych. Rydym yn cael llawer o hwyl yn y gwersi, 
ac mae un ohonyn nhw, Miss Daniels, yn ddoniol dros 
ben.  Mae ganddi wallt pinc a glas ac mae hi’n gwisgo 
teits streipiog pinc, coch a gwyrdd!  Mae hi’n dysgu 
mathemateg i ni.

Wythnos nesa, rydym yn mynd ar drip gyda’r 
dosbarth hanes.  Rydym yn mynd i Gastell Henllys i 
weld hen gaer Geltaidd.  Byddwn ni’n gweld sut 
roedd y Celtiaid yn byw.  Rwy’n edrych ymlaen yn 
ofnadwy.

Beth wyt ti wedi bod yn ei wneud yn dy ysgol newydd 
di?  Wyt ti’n mynd ar dripiau hefyd?  Ysgrifenna yn 
ôl yn fuan i ddweud beth sy’n digwydd.

Hwyl a fflag
Rhian

Llythyr 

anffurfiol

cyfeiriad y person sy’n anfon y llythyr

dyddiad

cyfarchiad

paragraff agoriadol - meddwl am y 
darllenydd - diolch iddo / holi amdano

cyflwyno newyddion neu 
wybodaeth bersonol

gofyn cwestiynau i ddangos 
diddordeb yn y darllenydd

ffarwelio

enw’r person sy’n anfon y llythyr
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Llythyr 
Ffurfiol

Trefn llythyr ffurfiol

paragraff 1

egluro pwrpas y llythyr, e.e. cwyno, gofyn am 
rywbeth, mynegi barn, cynnig am swydd

paragraff 2

datblygu a rhoi mwy o wybodaeth am y 
pwynt ym mharagraff 1

paragraff 3

cyflwyno agwedd arall ar y pwnc, e.e. 
diogelwch, pris, tegwch

paragraff clo

crynhoi’r wybodaeth a dweud beth rydych 
chi eisiau i’r derbynnydd wneud

Nodweddion llythyr ffurfiol
*  eich cyfeiriad chi ar y dde
* cyfeiriad y person rydych chi’n ysgrifennu 
 ato ar y chwith
*  rhaid cynnwys y dyddiad
*  dechrau gydag ‘Annwyl ...’
*  gorffen gydag ‘Yr eiddoch yn gywir’
*  ysgrifennu’r swydd o dan yr enw
*  cyflwyno ffeithiau a barn
* dim malu awyr
* iaith ffurfiol
* defnyddio ‘syr’, ‘madam’ neu’r cyfenw – dim 
 enw cyntaf
*  mae gofyn cwestiwn yn gallu bod yn 
 effeithiol achos bydd rhaid i’r darllenydd 
 ateb y cwestiwn pan fydd yn ysgrifennu nôl

yn gyntaf
yn ail 
yn drydydd
yn olaf

Ymadroddion defnyddiol

Ysgrifennaf atoch ...
Credaf ...
Amgaeaf ...
Hyderaf ...
A fyddech mor garedig â ...
Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ...
yn ogystal ...
o ganlyniad ...
yn fy marn i ...
Hoffwn gadarnhau ...
Nid yw hyn yn dderbyniol o gwbwl.

Brawddegau agoriadol

Ysgrifennaf atoch ynglŷn â ...  
Ysgrifennaf i’ch hysbysu ...
Rwy’n ysgrifennu atoch i gwyno am ...
Hoffwn eich hysbysu ...
Diolch am eich llythyr dyddiedig ...

Brawddegau clo

Edrychaf ymlaen at glywed ...
Diolchaf ymlaen llaw am eich 
cydweithrediad/cymorth
I gloi hoffwn eich atgoffa ...
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Llythyr 
Ffurfiol

4a Heol y Nant
Tretomos
Aberheli

SA34 3BR
18fed Gorffennaf 2012

Y Cynghorydd Gwenan Rees
43 Heol Albert
Cwmdu
Aberheli
SA34 4TT

Annwyl Ms Rees,

Ysgrifennaf atoch i gwyno am y traffig y tu 
allan i’r ysgol bob bore a nos.  Mae’r holl 
draffig yn beryglus iawn.  Nid yw hyn yn 
dderbyniol o gwbwl.  

Mae arwydd ugain milltir yr awr y tu allan i’r 
ysgol ond mae’r ceir yn rasio heibio’n gyflym 
iawn.  Yn fy marn i, mae rhai’n gwneud dros 
dri deg milltir yr awr.

Yn ogystal, mae llinellau melyn dwbl y tu allan 
i’r ysgol ar ddwy ochr y stryd ond nid yw hyn yn 
rhwystro pobl rhag parcio yno.  Hefyd, mae 
rhai ceir yn parcio ar y palmant. Wedyn, does 
dim lle i ni gerdded i’r ysgol.  

Chi ydy ein cynghorydd ni ac rydw i a’r 
disgyblion sydd ar gyngor yr ysgol eisiau i chi 
ein helpu ni i wneud yr ysgol yn fwy diogel.  
Mae’n rhaid stopio pobl rhag parcio ar y 
llinellau dwbl ac mae’n rhaid arafu’r traffig neu 
bydd damwain yn digwydd rhyw ddydd.

Diolchaf ymlaen llaw i chi am eich cymorth a 
hyderaf y bydd modd i chi ddatrys y broblem 
yn y dyfodol agos.

Yr eiddoch yn gywir

Joshua Thomas

Joshua Thomas
Ysgrifennydd y Cyngor Ysgol

cyfeiriad y 
person sy’n 

anfon y llythyr

dyddiad

enw a chyfeiriad 
y person sy’n 

derbyn y llythyr

cyfarchiad

egluro pwrpas 
y llythyr

datblygu a rhoi  
mwy o 

wybodaeth

cyflwyno agwedd 
arall ar y pwnc

crynhoi’r 
wybodaeth a 
dweud beth 

rydych chi eisiau

cloi’r llythyr

gorffen y llythyr

llofnod y person 
sy’n anfon y llythyr

enw’r person sy’n 
anfon y llythyr

swydd
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Portread

Beth yw portread?

Mewn portread rydym yn disgrifio 
person.  Rydym yn:

• cyflwyno’r person:

o enw
o oed
o cartref
o teulu
o gwaith

• disgrifio pryd a gwedd y person:

o wyneb
o gwallt
o llygaid
o corff
o dillad

• disgrifio cymeriad y person:

o diddordebau
o hiwmor
o allblyg neu fewnblyg
o teimladau

• dweud beth sy’n arbennig am y 
person:

o hanesyn diddorol
o atgofion.

tal
tenau
hen

byr
tew
ifanc
pen moel

gwallt
hir
tywyll
coch
cyrliog
anniben
tenau

byr
golau
brith
syth
taclus
trwchus

llygaid
glas
gwyrdd
disglair
hapus
drygionus

brown
llwyd
pŵl
trist

wyneb
crwn
bochgoch
croen rhychiog

hirgrwn
siâp calon
croen llyfn

llawen
llon
caredig
drygionus
gweithgar
tawel
taclus
sbeitlyd
pryfoclyd
swil
dymunol
annwyl
caredig

trist
serchus
cas
direidus
diog
swnllyd
anniben
amyneddgar
doniol
swnllyd
annymunol
dauwynebog
hunanol

Cymariaethau

fel bwgan brain

fel tas wair

fel botymau

fel eirin gwlanog

Cofiwch gynnwys 
digon o fanylion.

Disgrifio cymeriad

Disgrifio pryd a gwedd
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Portread

Dyma Dad.  

Mae Dad yn byw gyda fi  a Mam yn Llanglas.  
Does dim llawer o wallt gyda fe ond mae 
llygaid mawr, brown gyda fe.  Mae e bob 
amser yn gwenu ac yn edrych yn hapus.

Postmon ydy Dad ac yn ei  amser sbâr mae e’n 
hoffi chwarae rygbi.  Mae e’n ymarfer bob nos 
Fercher ac mae e’n chwarae ar y penwythnos.  

Hoff fwyd Dad ydy cinio dydd Sul, ond mae’n 
gas ganddo fe baratoi’r llysiau.  

Rwy’n hoffi  Dad achos mae e’n chwarae gyda 
fi bob nos.

Nain

Enw fy nain ydy Myfanwy Jones.  Mae hi’n saith deg 
oed. Mae hi’n eitha tal, pum troedfedd a phedair 
modfedd ac mae hi’n byw  efo Taid yn Llanllwch.  
Cafodd ei geni a’i magu yn Llanllwch hefyd.

Gwallt tywyll oedd ganddi  pan oedd hi’n ifanc.   Gwallt 
tywyll sy ganddi  rŵan hefyd achos mae hi’n ei  liwio.  
Dydy hi ddim eisiau i  neb wybod ei  bod yn britho!    Mae 
Nain bob amser yn gwisgo’n smart ac yn ffasiynol iawn 
achos dydy hi  ddim eisiau i bobl feddwl ei bod hi’n hen.  
Weithiau, mae hi’n benthyg dillad fy chwaer!   Ei  hoff 
ddillad ydy top streipiog dros  legins ac esgidiau uchel.

Mae Nain wedi  ymddeol rŵan ond roedd hi’n gweithio 
fel dynes ginio yn yr ysgol pan oedd hi’n ifancach.  Mae 
hi’n dweud bod gweithio gyda phlant yn help i gadw’n 
ifanc.

Dw i  wrth fy modd yn mynd i aros efo Nain ar y 
penwythnos achos mae hi  mor ddoniol.   Mae hi’n dda 
iawn am ddweud jôcs ac weithiau rydyn ni’n chwarae 
triciau ar bobl hefyd.

Dw i’n hoffi Nain.  Mae hi’n ffrind da iawn i fi.

cyflwyno’r person – 
enw, oed ac ati

disgrifio golwg y person

disgrifio golwg y person

disgrifio 
cymeriad y person

dweud beth sy’n 
arbennig am y person

disgrifio cymeriad 
y person

Mae’r ddau ddarn yn cynnwys digon o 
fanylion addas i’n helpu i ‘weld’ y person.

dweud beth sy’n 
arbennig am y person
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Stori

Beth yw stori?

Adroddiad am rywbeth sy wedi 
digwydd yw stori. Fel arfer mae hi 
yn y gorffennol.
Rydych chi’n gallu cael:

•  stori antur
•  stori ddoniol
•  stori ddirgelwch
• stori ffug wyddonol
•  stori ffantasi  
•  stori dditectif

Mewn stori dda, rhaid cael:
• 	
dechrau, canol a diwedd
• 	
agoriad sy’n dal sylw’r darllenydd
• 	
paragraffau i roi trefn ar y gwaith
• 	
digwyddiadau sy’n dilyn ei gilydd yn 

drefnus
• 	
disgrifiadau effeithiol
• 	
 lleoliad addas
• 	
cymeriadau bywiog a diddorol
• 	
deialog
• 	
diweddglo cofiadwy

Er mwyn cynnal diddordeb y darllenydd, gallwch:
• 	
 amrywio hyd brawddegau
• 	
 cynnwys idiomau
• 	
 creu cymeriadau diddorol
• 	
 cynnwys problem i’w datrys
• 	
 creu tensiwn a chyffro
• 	
 cyflwyno digwyddiad annisgwyl

Fel arfer, mae stori’n cael ei  hadrodd yn 
yr amser gorffennol, e.e. ‘Gwelodd darw 
yn y cae a rhedodd nerth ei draed.’

Cyn dechrau ysgrifennu, rhaid cynllunio.  
Rhaid meddwl am:

• 	
 ble mae’r stori’n digwydd
* tu fewn neu tu allan
* yng Nghymru neu dramor
* yn y wlad neu’r dref

• 	
 pryd mae’r stori’n digwydd
* presennol
* dyfodol
* gorffennol
* dydd neu nos
* pa dymor

• 	
 pwy ydy’r cymeriadau
* pa fath o bobl ydyn nhw
*beth sy’n digwydd iddyn nhw

• 	
 pa fath o stori ydy hi

• 	
 y diweddglo
* hapus neu drist
* dirgelwch neu esboniad

Ymadroddion defnyddiol i 
symud y stori yn ei blaen
yn sydyn 
yr eiliad nesaf
yna
wedyn
cyn hir
cyn pen dim
yn hwyrach
o dipyn i beth
ymhen hir a hwyr
mewn chwinciad
ar unwaith
heb oedi dim

Defnyddiwch baragraff newydd 
ar gyfer pob syniad newydd.
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Stori

Wedi’r cyrch awyr

Yn sydyn, torrodd sgrech y seiren drwy’r awyr lwyd gan dorri ar y distawrwydd llonydd. Bob yn dipyn, dechreuodd pobl 
ymddangos o’u cuddfannau gan symud o gwmpas yn llechwraidd ac yn ofnus.

Roedd llanast ym mhobman; pentyrrau o rwbel, darnau o bren, briciau wedi’u chwalu, dodrefn a dillad yn hofran yn yr awel.  
Camodd Jayne yn ofalus drwy’r rwbel.  Symudai fel petai mewn breuddwyd ac roedd golwg bell yn ei llygaid.

‘Dw i  ddim yn gallu ffeindio fy mabi,’ sibrydodd.  Ond chymerodd neb sylw  ohoni.   Roedd gan bawb ei  ofid ei hun.  Yn sydyn, 
clywodd Jayne floedd o rywle.

‘Dw i ddim yn gallu ffeindio fy mabi!’  Ai ei llais hi oedd hwn?  Roedd yn swnio mor bell i ffwrdd.  Ai breuddwyd oedd hyn i gyd?

Cyn pen dim, roedd sain aflafar cerbydau’r gwasanaethau brys yn llenwi’r lle. Roedd pobl yn rhedeg ar hyd y lle fel ynfydion yn 
chwilio am berthnasau a ffrindiau. Roedd hi  fel ffair. Ond roedd Jayne yn sefyll yn stond.  Fedrai  hi  ddim symud modfedd 
achos yno, o’i  blaen, safai  dyn tân cydnerth yn ei  lifrau du. Yn ei  gôl, roedd bwndel bychan claerwyn.  Teimlodd yr ias yn mynd i 
lawr ei chefn a dechreuodd grynu’n aflywodraethus.

agoriad sy’n dal sylw

deialog

defnydd o 
ymadrodd

amrywio hyd 
brawddegau – y 

brawddegau byr yn 
help i greu tensiwn

disgrifio 
effeithiol

dirgelwch yn y diweddglo

paragraffu a 
digwyddiadau 
sy’n dilyn ei 

gilydd yn 
synhwyrol
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Geirfa
ailadrodd
bardd, beirdd
barddoniaeth
cerdd, cerddi
cwpled
cyflythreniad
cynghanedd
cymhariaeth, cymariaethau
delwedd, delweddau
englyn
limrig
llinell, llinellau
odl fewnol
odl, odlau
odli
patrwm,  patrymau
pennill, penillion
rhythm
sillaf, sillafau
soned
trosiad
techneg, technegau

Yn y pennill cyntaf ...
Yn yr ail bennill ...
Yn y trydydd pennill ...
Yn y pennill olaf ...
Mae’r bardd yn dechrau drwy ...
Ar ddiwedd y pennill cyntaf ...
Ar ddechrau’r ail bennill ...
Mae’r bardd yn mynd ymlaen i ddweud ...
Mae’r bardd yn gorffen drwy ...

Yn y gerdd yma mae llawer o ansoddeiriau
llawer o ddisgrifio
llinellau byr
penillion hir
llawer o hapusrwydd
cymariaethau
cyflythreniad
cynghanedd
geiriau byr
geiriau cas
geiriau hapus

Cwestiynau
• Sut mae’r bardd yn teimlo yn y gerdd?
• Beth ydy agwedd y bardd?
• Pa fath  o iaith mae’r bardd yn defnyddio?
• Pa fath o eiriau mae’r bardd yn defnyddio?
• Oes odl yn y gerdd? Beth ydy patrwm yr odl?
• Sawl sillaf sy mewn llinell?
• Oes penillion?  Sawl un?
• Beth ydy neges y gerdd?
• Beth ydy enw’r gerdd?
• Pwy ydy’r bardd?
• Am beth mae’r gerdd yn sôn?
• Oes cymariaethau yn y gerdd? Beth ydyn nhw?  

Ydyn nhw’n effeithiol?
• Wyt ti’n hoffi’r gerdd?  Pam?
• Beth ydy’ch hoff linell chi yn y gerdd? Pam?
• Pa bennill yw’r gorau yn eich barn chi? Pam 

rydych chi’n dweud hyn?

Mae’r bardd yn sarcastig
grac/yn flin
feirniadol
ddoniol
negyddol
mynegi teimlad
gwneud i ni feddwl
gofyn cwestiynau
sôn am ...
tynnu sylw at ...
pwysleisio ...
disgrifio ...

Thema’r gerdd ydy

byd natur
henaint
ieuenctid
ofn
cariad

Mae’r gerdd 

yn drist
yn hapus
yn ddoniol
yn llawn cyffro

Trafod
Barddoniaeth

20



Trafod
Barddoniaeth

Enw’r bardd ydy ...
Enw’r gerdd ydy ... Rwy’n hoffi’r gerdd achos ...

Dw i ddim yn hoffi’r gerdd achos ...
Rwyf i’n hoffi’r gerdd ‘Lliwiau’  gan Hedd ap Emlyn.  
Chwe chwpled eitha syml ydy’r gerdd ac mae pob 
cwpled yn odli.  Yn y pennill cyntaf, mae’r bardd yn 
dweud bod glas, gwyn, gwyrdd a du yn lliwiau pwysig 
yn ei gartref ef, ond dyw e ddim yn dweud pam.  

Yn y pedwar pennill nesaf, mae’r bardd yn dweud pa 
eitemau bob dydd sy’n cysylltu â’r lliw, e.e. mae e’n 
dweud yn yr ail bennill bod eitemau papur yn mynd i 
mewn i’r sach glas.

Rydym yn casglu, felly, bod y bardd yn trafod 
ailgylchu.  Dydy e ddim yn defnyddio’r gair ond mae 
digon o awgrymiadau yn y gerdd.  Mae pennill yr un ar 
gyfer gwyrdd, gwyn a du ac er nad yw’r bardd yn 
defnyddio’r geiriau sach neu fagiau plastig, mae’r 
rhestr o eitemau sy’n cael eu henwi’n awgrymu hynny.  

Fy hoff bennill i  ydy’r trydydd. Rwy’n hoffi’r ffordd 
y mae’r bardd yn defnyddio’r ansoddair trist i 
ddisgrifio’r planhigyn. Mae’n awgrymu bod y planhigyn 
yn dechrau gwywo.  Rwyf hefyd yn hoffi’r syniad bod 
rhywbeth da yn gallu dod o rywbeth sy wedi gweld 
dyddiau gwell.  Yn ail linell y cwpled, mae’r bardd yn 
esbonio bod y dail, y gwair a’r hen blanhigion yn 
gwneud compost ardderchog ymhen tipyn.

Mae llawer o fagiau lliwgar yng nghartref y bardd.  
Dyma’r bagiau ailgylchu.  Dydy’r gerdd ddim yn anodd 
ac mae’r bardd yn ailadrodd y pennill cyntaf ar y 
diwedd.  Mae hyn yn help i  bwysleisio’r neges, sy’n 
bwysig iawn iddo fe.  Mae e’n dweud bod rhywbeth 
sy’n ddiwerth yn gallu bod yn ddefnyddiol unwaith 
eto.

Lliwiau
Glas a gwyrdd a gwyn a du ...
Lliwiau pwysig yn tŷ ni.

Glas:
Papurau newydd mawr a bach
Cylchgronau drud i mewn i’r sach.

Gwyrdd:
Planhigion trist a gwair a dail
I’w troi yn gompost heb ei ail.

Gwyn:
Poteli plastig dŵr a lla’th 
Poteli plastig o bob math.

Du:
Poteli gwydr – gwin a phop
Tuniau bach a mawr o’r siop.

Glas a gwyrdd a gwyn a du – 
Lliwiau pwysig yn tŷ ni.

Hedd ap Emlyn
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Trafod
Ffuglen

Rwy’n hoffi’r llyfr  achos ...
Dw i ddim yn hoffi’r stori achos ...

Geirfa
llyfr antur
llyfr lliwgar
chwedl
stori gyffrous
llyfr dirgelwch
nofel dditectif
stori arswyd
nofel wyddonias
llyfr doniol
stori gartŵn 
ffantasi

Enw’r awdur ydy ...
Enw’r arlunydd ydy...

Mae’r llyfr yn ddiddorol.

Mae’r plot yn araf.

Mae’r cymeriadau yn ddiflas.

Mae’r lluniau yn lliwgar.

Dydy’r lluniau ddim yn dda.

Dydy’r llyfr ddim yn gyffrous.

Dydy’r digwyddiadau ddim yn realistig.

Mae’r awdur yn disgrifio yn grefftus.

Cwestiynau
Beth ydy enw’r llyfr?
Pwy ydy’r awdur?
Beth ydy enw’r arlunydd?
Wyt ti’n hoffi’r llyfr?
Pwy ydy dy hoff gymeriad di?
Pwy rwyt ti’n hoffi orau?  Pam?
Beth rwyt ti’n meddwl fydd yn digwydd nesa? 
Pam rwyt ti’n dweud hyn?
Sut mae’r cymeriadau’n teimlo erbyn y diwedd?
Ydy hi’n stori drist?
Pa luniau rwyt ti’n hoffi?
Pa fath o lyfr ydy e?
Beth yw dy hoff ran di o’r stori?
Beth yn y llyfr rwyt ti’n hoffi orau?
Beth ydy dy hoff air di?
Ble mae’r stori’n digwydd?
Beth rwyt ti’n meddwl fydd yn digwydd nesa?
Beth sy’n digwydd ar y dechrau?
Beth sy’n digwydd yn y canol?
Beth ddigwyddodd ar y diwedd?

Mynegi barn
Rydw i wrth fy modd gyda’r llyfr.
Mae’n gas gen i’r stori.
Dw i ddim wedi mwynhau darllen ...
Y clown ydy fy hoff gymeriad.
Y ci rydw i’n hoffi orau.
Ann Iben ydy fy hoff lyfr i.
Rydw i’n hoffi’r lluniau cartŵn achos 
maen nhw’n ddoniol.
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Trafod
Ffuglen

Gwerthfawrogiad o ‘Tacsi i’r Tywyllwch’

Stori  dditectif neu stori  antur yw ‘Tacsi  i’r 
Tywyllwch’ gan Gareth F Williams.  Maen 
nhw’n ffeindio dau gorff wedi  eu llosgi’n 
ddrwg mewn dau dân gwahanol.  Ond, y peth 
mwyaf rhyfedd yw  bod y plismyn yn ffeindio 
llaw  rhywun arall ar bwys un o’r cyrff!  Yn y 
llyfr, mae’r plismyn yn trio ffeindio’r llofrudd.

Rwy’n hoffi’r llyfr achos mae’r plot yn symud 
yn gyflym ac roeddwn i  eisiau darllen ymlaen 
drwy’r amser, ond gorffennodd y stori’n rhy 
gyflym, achos roeddwn i’n mwynhau.  Yn fy 
marn i, dydy’r portread o’r plismyn yn y stori 
ddim yn dda iawn a dydy’r ffordd maen nhw’n 
ffeindio’r llofrudd ddim yn realistig o gwbwl.

Un peth da iawn yn y nofel ydy’r ffordd y 
mae’r awdur yn creu tensiwn.  Roeddwn i  ar 
bigau’r drain drwy’r amser.  Llyfr byr ydy 
hwn, felly doedd dim amser i ddatblygu 
cymeriadau cymhleth.  Fy hoff gymeriad i 
oedd Ffion, y fam sengl.  Roedd hi’n 
benderfynol iawn.  Ffion ydy’r arwr yn fy 
marn i.

Os ydych chi’n hoffi  stori antur neu stori 
dditectif sy’n symud yn gyflym, dylech chi 
ddarllen ‘Tacsi  i’r Tywyllwch’  ond cofiwch, 
dydy’r iaith yn y llyfr yma ddim yn addas i 
blant.

Gwerthfawrogiad o ‘Y corrach crac a’r hwyaden hapus’

Rwyf i wedi darllen ‘Y corrach crac a’r hwyaden hapus’. Enw’r awdur ydy 
Non ap Emlyn.  Mae’r corrach a’r hwyaden yn byw yn yr ardd.

Rwy’n hoffi’r hwyaden achos mae hi’n hapus ond dw i ddim yn hoffi’r 
corrach achos mae e bob amser yn edrych yn gas.

Mae’r lluniau yn y llyfr yn lliwgar iawn. Rwy’n hoffi  cael llun ar bob 
tudalen.  Rwy’n hoffi’r llyfr achos dydy’r geiriau ddim yn rhy anodd ac 
mae’r lluniau’n help i ddeall y stori.
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Trafod Testun 
Ffeithiol

Mae’r erthygl yn ddiddorol.

Mae’r adroddiad yn drefnus.

Mae’r wefan yn ddiflas.

Mae’r testun yn llawn 
gwybodaeth.

Dydy’r papur bro 
ddim

yn dda.

Dydy’r llyfr ddim yn gyffrous.

Dydy’r delweddau 
ddim

yn synhwyrol.

Dydy’r map ddim yn glir.

Mae’r awdur yn 
disgrifio

yn grefftus.

Mae’r golygydd yn graff.

Mae’r drefn yn ddryslyd.

Mae’r wybodaeth yn gymysglyd.

Mynegi barn
Rydw i wrth fy modd gyda’r erthygl.
Mae’r neges yn glir iawn.
Mae’r wybodaeth yn drefnus iawn.
Mae rhai ffeithiau’n gymysglyd.
Mae’r delweddau’n help i ddeall y testun.
Mae’r is-benawdau’n help i roi trefn ar yr 
wybodaeth.
Rydw i’n hoffi’r lluniau cartŵn achos maen 
nhw’n esbonio’r digwyddiadau.

Mae’r adroddiad 
yn dda  achos ...
Dw i ddim yn 
hoffi’r dudalen 
yma achos ...

Geirfa
adroddiad
awdur
capsiwn
colofn
delwedd
diagram
erthygl
ffurf
golygydd
gwefan
gwerslyfr
llyfr gwybodaeth
map
pennawd
is-benawdau

Os nad yw’r awdur yn siwr pwy sy’n gyfrifol 
am y digwyddiad bydd yn defnyddio’r 
amhersonol, e.e. Honnir bod y pennaeth wedi  
derbyn pedwar plentyn newydd i’w ysgol.

Cwestiynau
Beth yw pwnc yr erthygl?
Pwy yw’r awdur?
Pwy ysgrifennodd yr erthygl?
Beth yw ffurf y darn?
Wyt ti’n hoffi’r testun?  Pam?
Sut wyt ti’n teimlo erbyn i ti gyrraedd 
diwedd y darn?
Ydy’r wybodaeth yn glir?  Pam rwyt ti’n 
dweud hyn?
Pa ddelweddau sy’n helpu? 
Beth ydy bwriad yr awdur?
Beth yw pwrpas y darn?
Beth yw teitl y darn?
Ydy’r teitl yn addas?
Pa mor bwrpasol yw’r lluniau?
Beth wyt ti’n ei feddwl o’r capsiwn o dan y 
llun?
Oes iaith bwerus yma? Rhowch 
enghreifftiau.
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Trafod Testun 
Ffeithiol

Dihirod Diflas a Chymeriadau Chwithig gan Catrin Stevens

Dyma gyfrol arall yn y gyfres Hanes Atgas.

Rwy’n arbennig o hoff o’r llyfr hwn oherwydd mae’r arddull tafod yn y foch yn gweddu’n berffaith.  Wrth gwrs, mae hyn yn debyg i’r gyfres Saesneg Horrible 
Histories ond mae Catrin Stevens wedi llwyddo i  greu naws hollol Gymreig i’r drafodaeth.  Mae hi’n edrych ar yr holl ddigwyddiadau o bersbectif Cymreig yn 
hytrach nag un Prydeinig.

Mae dyluniad y clawr yn ddeniadol ac yn awgrymu bod Catrin Stevens yn ymdrin â’i  phwnc â dogn go lew  o hiwmor.  Yn wir, mae’r arddull yn llawn hiwmor ac mae’n 
braf gweld bod tystiolaeth mewn amrywiaeth o ffurfiau’n cael ei  chynnwys.  Mae yma ddyddiaduron, adroddiadau, sgyrsiau a llythyrau.  Mae’r arlunwaith hefyd yn 
cyfrannu at lwyddiant y gyfrol arbennig hon. Mae cartwnau Graham Howells yn ychwanegu at y testun ac yn help i’w wneud yn gofiadwy.

Mae yma hanesion o bob cwr o Gymru a thu hwnt.  Ymhlith y cymeriadau sy’n cael sylw y tro hwn mae Barti Ddu, Murray the Hump, aelod o giang Al Capone yn 
Chicago, smyglwyr Llanddona, Howard Marks, Howel Harris a Dewi Sant.  Ymhlith y merched sy’n cael sylw mae Mary Morgan o Lanandras, Ruth Ellis a  Buddug. 

Mae hwn yn llyfr diddorol iawn sy’n cynnig golwg newydd ar rai o hanesion Cymru. Hwyrach na fyddwch yn cytuno â phob un o ddehongliadau Catrin Stevens ond o 
leiaf,  bydd wedi gwneud i  chi  feddwl.  Mae Catrin Stevens yn awdur talentog iawn. Mae hi  wedi llwyddo i drosglwyddo gwybodaeth a difyrru ar yr un pryd.  
Llongyfarchiadau mawr iddi.
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Ymson

Beth yw ymson?

Mewn ymson 

• 	
 rydyn ni’n ysgrifennu’r hyn sy’n 
mynd drwy’n meddwl ni

• 	
 rydyn ni’n dweud sut rydyn ni’n 
teimlo am wahanol 
ddigwyddiadau

• 	
 dydyn ni ddim yn ysgrifennu 
mewn trefn gronolegol – rydyn 
ni’n neidio o un peth i’r llall

• 	
 rydyn ni’n dechrau pwynt newydd 
mewn paragraff newydd

• 	
 rydyn ni’n defnyddio person 
cyntaf y ferf fel arfer, e.e. ‘Rwy 
wedi cael llond bol arno fo.’

• 	
 rydyn ni’n gofyn cwestiynau 
rhethregol, e.e. ‘Pam mae popeth 
yn digwydd i fi?’

• 	
 rydyn ni’n defnyddio iaith bob 
dydd yn hytrach na iaith 
ffurfiol, e.e. ‘heddi’, nid ‘heddiw’

• 	
 rydyn ni’n gallu defnyddio 
brawddegau syml heb ferf, e.e. 
‘gwers ddiflas arall’.

Yn aml, mae’n meddwl ni’n crwydro pan rydyn 
ni’n ddiflas neu’n bôrd. Ymson ydy’r meddyliau 
yma.

Rydyn ni hefyd yn hel meddyliau pan rydyn ni’n 
hapus neu’n drist iawn. Dyma fwy o ymsonau.

Ymadroddion defnyddiol

Rwy wedi cael llond bol ar ...
Rwy ar bigau’r drain.
Rwy wrth fy modd.
O na! Ddim nawr!
Pam fi?
Tybed beth fydd yn digwydd nesa?
Does neb yn poeni amdana i.
Rwy mor unig yma.
Pe bawn i’n cael fory yn ôl, byddwn i’n ...
Does neb yn deall.
Nid fi oedd ar fai.
Pam mae pawb yn meddwl y gwaetha?
Dyw bywyd ddim yn deg!
O’r diwedd!
Diolch byth!
Am ddiwrnod bendigedig!
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Ymson

Pam?  Pam gwnes i  fo?  Y bore ‘ma, ro’n i mor hapus â’r gog yn cerdded i’r ysgol ond yn awr mae nhraed i  mor drwm â phlwm yn llusgo tuag 
adra.  

Heddi’, ces i  chwarae dros dîm pêl-droed yr ysgol am y tro cyntaf. Dim ond un hogan arall sy yn y tîm ac mae hi wedi sgorio pum gôl i’r ysgol 
yn barod eleni.  Anwen ydy sgoriwr gorau’r tîm ac mae’r hogiau wrth eu bodd yn ei chael fel aelod o’r tîm.  

Dw i ddim mor boblogaidd.  Amddiffynnwr dw i a does dim cymaint o gyfle i  sgorio.  Munud o ffolineb! Na, dim ond eiliad! A rŵan, dim 
gobaith chwarae dros y tîm fyth eto.  Pam, o pam gwnes i fo?

Gwelais i’r bêl yn dod tuag ata i.   Es i  amdani ond llithrais i  ar y borfa wlyb.  Glaniais yn drwm ar fy mhen ôl – roedd fy siorts gwyn yn fwd i 
gyd.  Ro’n i’n teimlo’n gymaint o ffŵl.  Pan godais, dechreuodd rai o’r hogiau chwerthin am fy mhen.  Ro’n i’n gallu teimlo’r dagrau’n pigo, ond 
pam roedd rhaid i fi golli fy limpyn?

Ro’n i’n benderfynol o beidio â chrio o’u blaen a heb feddwl estynnais gic at John – fo oedd yn digwydd bod agosa.   Thrawais i  mo’no fo’n 
galed.  Frifodd o ddim ond y peth nesa dw i’n cofio ydy cerdded oddi ar y cae.  Cael f’anfon i ffwrdd o’r cae yn fy gêm gyntaf!  Am embaras! 

Y gêm gyntaf a’r gêm olaf i gyd yn digwydd ar yr un diwrnod. Pam mae pethau fel hyn o hyd yn digwydd i fi?

dangos 
teimladau

iaith bob 
dydd brawddeg 

heb ferf

person 
cyntaf y 

ferf

cwestiynau 
rhethregol

27


	tudgynnwysMatiauRhan2
	MatiauRhan2
	Adroddiad
	Araith
	Deialog
	Disgrifio a Chreu Awyrgylch
	Dyddiadur
	Llythyr Anffurfiol
	Llythyr Ffurfiol
	Portread
	Stori
	Trafod Barddoniaeth
	Trafod Ffuglen
	Trafod Testun Ffeithiol
	Ymson




