O ddisgrifiad i ddadansoddiad i werthusiad (enghreifftiau)
Gadewch i ni ddechrau drwy ddiffinio’r termau uchod.

Disgrifiad = “Mae cwestiwn sy’n gofyn i chi ddisgrifio rhywbeth yn disgwyl i chi ddweud sut a pham mae
rhywbeth yn digwydd. Efallai fod gofyn i chi roi disgrifiad manwl ohono hefyd.”
Ffynhonnell: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/study-guides/essay-terms.php.cy

Mae hyn yn golygu nad oes trafodaeth, fel y cyfryw, yn digwydd yma.

Dadansoddiad = “Mae ‘dadansoddi’ rhywbeth yn golygu ei rannu’n ddarnau. Edrychwch ar bob rhan yn
fanwl gan ddisgrifio’r dadleuon a’r dystiolaeth o blaid ac yn erbyn pob un. Rhowch sylw hefyd i’r berthynas
rhwng y gwahanol rannau.”
Ffynhonnell: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/study-guides/essay-terms.php.cy

Mae modd ystyried y weithred o ddadansoddi fel math ar gymharu. Hefyd, mae angen nodi’r berthynas
rhwng naill ai’r wybodaeth a gyflwynwyd gennych neu’r ffynonellau rydych chi’n dewis eu cynnwys yn eich
trafodaeth. Mae nodi’r tebygrwydd rhwng dau neu fwy elfen yr un mor bwysig â nodi’r gwahaniaethau
rhyngddynt.

Gwerthusiad = “Meddyliwch am y term ‘gwerthuso’ fel mater o bwyso a mesur rhywbeth. Bydd llawer o
gwestiynau traethodau’n gofyn i chi ‘werthuso’n feirniadol’ hefyd. Mae gwneud hyn yn golygu esbonio i ba
raddau mae gosodiad neu ddarganfyddiad mewn darn o waith ymchwil yn wir, ac esbonio i ba raddau
rydych chi’n cytuno â’r gosodiad neu’r darganfyddiad. Edrychwch ar amryw o wahanol ffynonellau er
mwyn casglu tystiolaeth sy’n ategu dadl, a thystiolaeth sy’n gwrth-ddweud y ddadl. Ffurfiwch eich casgliad
terfynol eich hun, gan seilio’ch penderfyniad ar y ffactorau rydych chi’n eu gweld fel y rhai pwysicaf.
Cofiwch gyfiawnhau eich dewis.”
Ffynhonnell: https://www.bangor.ac.uk/studyskills/study-guides/essay-terms.php.cy

Dyma pryd rydych chi’n dehongli ac yn gweddnewid y wybodaeth a gyflwynwyd gennych i’ch dibenion eich
hun, er enghraifft:
•
•
•

er mwyn datrys rhan o’r broblem, neu fynd i’r afael â’r mater sy’n deillio o’ch cwestiwn ymchwil
er mwyn cyfeirio yn ôl at amcanion a phwrpas y bennod neu’r adran benodol honno sydd wedi’u
hamlinellu gennych eisoes yn eich rhagarweiniad
er mwyn crynhoi a gwneud synnwyr o ran o’r drafodaeth sydd ynghlwm â’ch pennod neu’ch adran

Dyma amlinelliad sy’n cyd-fynd â’r termau uchod. Fel y gwelwch, mae’n dechrau drwy ofyn y cwestiynau
sy’n deillio o ‘ddisgrifio’ ac yn ymhelaethu er mwyn cynnig ‘dadansoddiad’:

Disgrifiad
Beth yw hwn?
Ymhle?

Pryd?

Pwy ai
ddefnyddiodd?

O ddisgrifiad i ddadansoddiad
Llestr bridd fach â
dolen.
Ar safle Fila
Rhufeinig (ai’r
gegin neu’r
ystafell fyw oedd
hwn?).

Beth oedd ei
bwrpas?

Gallai fod wedi
cynnwys hylif.

Sut fyddai’n
gweithio?

Siâp y fowlen yn
dal hylif ac yn atal
unrhyw beth rhag
arllwys ohono.

Y cyfnod
Rhufeinig –
oddeutu 300 OC?
Tŷ mawr – efallai
teulu cefnog?

Pam y maint a’r
siâp penodol
hwn?
Pam fod ganddo
ddolen?

Hawdd yfed
ohono.
Gellir ei afael a’i
gario.

A dyma barhad o hynny, sy’n ein cymryd ymhellach, o ddadansoddiad i werthusiad:

Dadansoddiad
Sut cafodd ei
wneud?
Sut cafodd ei
addurno?

Pam ei fod yma?
Pam ei fod yn
gyfan?

O ddadansoddiad i werthusiad
Y cylchoedd yn
profi y cafodd ei
wneud ar olwyn.
Wedi’i loywi (ei
sgleinio) gyda
llinellau tonnog
nodweddiadol o’r
cyfnod Rhufeinig?
Y gegin neu’r
ystafell fyw?
Wedi’i gadw
mewn pridd
meddal. Gwydn.

Beth nesa’?

Angen cymharu’r
dyluniad a’r
addurniad gyda
gwrthrychau
tebyg er mwyn
gwirio ei oedran.

Beth felly?

Digwyddiad prin
canfod llestr sy’n
gyfan –
darganfyddiad
hynod
arwyddocaol a
gwerthfawr.

Addaswyd a chyfieithwyd o: ‘Critical Thinking’, Learning Development, Plymouth University (2010), sydd ar gael yma:
https://www.plymouth.ac.uk/uploads/production/document/path/1/1710/Critical_Thinking.pdf

Isod ceir dwy enghraifft a godwyd o Gwerddon, ac un enghraifft Saesneg (fydd o bosib o gymorth ar gyfer
eich gwaith darllen). Maent yn dangos sut mae strwythur cadarn o fewn paragraff, sy’n adeiladu fesul
brawddeg yn ffordd effeithiol o gynnig dadansoddiad a gwerthusiad.
Enghraifft 1:

Cyflwyno’r
pwnc/paragraff.

Dadansoddiad,
neu drafodaeth,
sy’n creu
cysylltiadau
(nodi’r
berthynas)
rhwng
ffynonellau a
syniadau.
Gwerthusiad o’r
drafodaeth, i
gynnig eich
dehongliad chi.

Ffynhonnell: Siân Wyn Siencyn, ‘Darpariaeth Gymraeg i blant ifanc: hanes a heriau datblygiad addysg feithrin yng Nghymru’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 7–38

Enghraifft 2:

Nodi sut mae Bowers a
Swanson yn perthyn i’r
ffynonellau blaenorol a
gyfeiriwyd atynt.
Gwerthuso i grynhoi’r
drafodaeth hyd yma.
Cynnwys rhagor er mwyn
ymhelaethu ar y
drafodaeth.
Cloi drwy grynhoi
pwyntiau a gwerthuso,
yn seiliedig ar y
drafodaeth flaenorol.

Ffynhonnell: Manon Jones, 'Seiliau seicolegol darllen yn rhugl: adolygiad', Gwerddon, 18, Medi 2014, 41–54

Enghraifft 3:

Cyflwyno’r pwnc/paragraff.

Dilyniant fesul brawddeg i gynnal llif y
drafodaeth ac i nodi cysylltiadau rhwng y
dadleuon a gyflwynwyd, yn hytrach na
chyflwyno gwybodaeth a ffynonellau yn unig
(e.e. Dywed X... Honna Y... ayyb, heb gyfleu os
yw’r naill neu’r llall yn cynnig gwybodaeth
debyg neu i’r gwrthwyneb i’r llall).

Gwerthusiad yma ac acw (sef rhannau o’r
frawddeg nad ydynt yn cynnwys cyfeirnodau)
er mwyn i’r darllenydd glywed
‘llais’/dehongliad yr awdur.

Ffynhonnell: Jane Thomas a Sally Holland, ‘Representing Children's Identities in Core Assessments’, The British Journal of Social Work, 40/8, 1 Rhagfyr 2010,
2617–2633

