
Math o destun: 

GWYBODAETH
• yn dweud wrthym sut mae pethau, neu

sut oedd pethau
• yn delio â ffeithiau, nid barn 
• yn trefnu ffeithiau yn gategorïau 
• wedi’i hysgrifennu mewn brawddegau 

cymharol syml

• yn defnyddio paragraffau ac isbenawdau
• yn defnyddio termau technegol 
• yn defnyddio amser y presennol (heblaw

am ddigwyddiadau hanesyddol)
• yn dechrau o’r mawr a’r cyffredinol ac yn

gweithio i lawr i’r manwl a’r penodol

mewn llyfrau gwybodaeth/gwyddoriaduron a gwefannau

Enghreifftiau

Cysyllteiriau defnyddiol
[Achos] o ganlyniad; felly; gan fod; cyhyd â; pryd bynnag; oherwydd; gan hynny; yn y pen draw

[Cymharu] yn yr un modd; o gymharu â; yn debyg; ond; fodd bynnag; er gwaethaf hyn; ar wahân i;
er hynny; serch hynny; yn hytrach

Amser presennol Sut oedd pethau
Llosgfynyddoedd
Yn gyffredinol, caiff llosgfynyddoedd 
eu rhannu’n bedwar prif fath: 
conau lludw; cromenni 
lafa a llosgfynyddoedd 
cyfansawdd.

1. Conau Lludw
Ffurfir conau lludw o
smotiau (‘lludw’) o lafa 
ceuledig a deflir o un agoriad.
Mae’r rhain yn ffurfio pentwr...           

Yn nghyfnod y Tuduriaid, 
roedd y bobl gyfoethog yn 
bwyta cig a bara gan fwyaf 
ac ychydig iawn o lysiau.

Mae Siciaeth yn grefydd bwysig yn y byd

Dechreuodd y grefydd Sicaidd gyda
dysgeidiaethau deg athro, o’r enw Gwrwaid

Y Gwrw cyntaf oedd Gwrw Nanak

Ganed Gwrw Nanak ym 1469 i deulu
Hindŵaidd

Is-bennawd

Mae’n 
dechrau o’r
mawr ac yn
gweithio i’r

penodol 
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Math o destun:

CYFARWYDDIADAU
• yn dweud wrthym sut i wneud pethau

• yn dechrau gyda nod neu bwrpas

• yn rhoi rhestr o bethau y mae eu
hangen

• yn gosod camau yn nhrefn amser

• yn defnyddio pwyntiau bwled neu rifau

• yn aml yn defnyddio un frawddeg ar
gyfer pob cam

• yn aml yn dechrau pob cam gyda berf:
Rhoi, Ychwanegu, Tywallt

• yn defnyddio adferfau i wneud pethau’n
gliriach: yn dynn, yn ofalus

• yn defnyddio diagramau neu luniau
weithiau

mewn ryseitiau, taflenni, llawlyfrau, gwerslyfrau

Enghreifftiau

Cysyllteiriau defnyddiol
[Amser] yn gyntaf; wedyn; cyn; nesaf; yn raddol; yn y cyfamser; unwaith; ar ôl; pan; tra; yn olaf

[Ychwanegu] a; yn ogystal â; hefyd; ar ben hynny; eto; yn ychwanegol

Nod neu bwrpas
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Sut i wneud ysgytlaeth banana
Mae angen:
1 banana
2-3 llond llaw o’ch hoff ffrwyth 
1 gwydr peint o iâ 
285 ml o hufen sengl
Hylifwr
2 wydr coctel

• Rhowch y banana a’r ffrwyth i 
mewn i hylifwr

• Cymysgwch am 30 eiliad
• Ychwanegwch iâ a hufen
• Rhowch y caead yn ôl yn dynn
• Gwasgwch fotwm yr hylifwr ychydig weithiau ymlaen ac i

ffwrdd, i dorri’r iâ
• Cymysgwch nes bod yr hylif yn eithaf meddal, fel ysgytlaeth
• Tywalltwch yn ofalus i’r ddau wydr

Ysgrifennu ac anfon neges testun
1. Gwasgwch Menu yn y modd standby, yna dewiswch

Messages a Write message

2. Ysgrifennwch eich neges. Trwy wasgu Options,
gallwch gael gweithrediadau i’ch helpu i ysgrifennu’r
neges 

3. Pan fydd y neges yn barod, 
gwasgwch Options i gael 
gweithrediadau i’ch helpu i
anfon y neges 

4. Dewiswch Send, yna teipiwch y 
rhif ffôn a gwasgwch OK

Camau mewn
trefn amser

Berfau



Math o destun:

ESBONIAD
• yn dweud wrthym sut neu pam y mae

rhywbeth yn digwydd 

• yn defnyddio paragraffau i roi rhesymau
gwahanol neu gamau gwahanol yn y
broses

• yn defnyddio amser y presennol – mae;
maen nhw (heblaw am ddigwyddiadau
hanesyddol)

• yn defnyddio arddull amhersonol

• yn defnyddio’r goddefol – yn cael eu
dinistrio; yn cael ei ffurfio

• yn canolbwyntio ar achos ac effaith

• yn defnyddio termau technegol ac yn
dweud beth y maent yn ei olygu

• yn defnyddio diagramau weithiau

mewn gwerslyfrau, canllawiau a llawlyfrau, llyfrau hanes

Enghreifftiau

Cysyllteiriau defnyddiol
[Amser] yn gyntaf; wedyn; nesaf; yn raddol; yn y cyfamser; unwaith; ar ôl; pan; tra; yn olaf

[Achos] oherwydd; gan hynny; o ganlyniad; felly; trwy; fel canlyniad

[Cymharu] ar y llaw arall; er; fodd bynnag; o gymharu â; yn annhebyg

[Ychwanegu] a; yn ogystal â; hefyd; yn ychwanegol; ar ben hynny
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Caiff hadau unrhyw chwyn yn y 
compost eu dinistrio oherwydd y
tymheredd uchel sy’n 
datblygu wrth i’r deunyddiau 
bydru. 

Caiff llosgyfynyddoedd eu ffurfio pan fydd magma y tu
fewn i fantell uchaf y Ddaear yn gweithio’i ffordd i’r
arwyneb. Ar yr arwyneb, mae’n ffrwydro i ffurfio llifau
lafa a dyddodion lludw. Ar ôl i lafa a/neu ludw gasglu
mewn tomen o amgylch y daeardwll, caiff llosgfynydd
ifanc ei ffurfio.  

Bar yw trosol sy’n colynnu, neu’n troi, 
yn erbyn pwynt a elwir yn ffwlcrwm 
i godi llwyth. Mae trosolion yn helpu i wneud gwaith 
yn haws trwy leihau’r grym sy’n ofynnol i 
symud llwyth dros bellter.  

Achos ac
effaith

Term technegol

Goddefol



Math o destun:

TRAFODAETH
• yn cyflwyno dadleuon o wahanol

safbwyntiau

• yn dechrau pob paragraff gyda
brawddeg bwnc sy’n nodi’r ddadl ac 
yn rhoi ffeithiau/enghreifftiau i’w
chefnogi

• yn defnyddio amser y presennol –
Mae’n amlwg bod...

• yn defnyddio iaith amhersonol – Ceir
llawer o ddadleuon o blaid yn lle: Rwyf
fi’n mynd i ddadlau 

• yn gallu defnyddio isbenawdau

mewn llyfrau ffeithiol a thraethodau ysgol ac atebion i gwestiynau arholiad

Enghreifftiau

Cysylltiadau defnyddiol
fodd bynnag; felly; o ganlyniad; oherwydd; er hyn; er; heblaw am; eto; o gymharu â; hefyd; gan fod;
serch hynny; mae rhai pobl yn dweud; ar y llaw arall; mae’n bosibl; yr olaf; i gloi; ar y cyfan
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Y mater

Casgliad

Safbwyntiau
gwahanol

Brawddeg
bwnc

Ceir llawer o ddadleuon o blaid ac yn erbyn adeiladu archfarchnad ar
Dir Comin Penvale.

Effaith Economaidd:
Efallai y bydd rhaid i siopau ger y tir comin gau oherwydd na allant
gystadlu gyda prisiau isel y bwyd yn yr archfarchnad… 

Ar y llaw arall, os adeiladir yr archfarchnad, byddai pobl o’r pentrefi
llai ar eu hennill mewn nifer o ffyrdd. Ni fyddai rhaid iddynt deithio
mor bell i siopa. Byddant hefyd yn talu llai o arian am eu nwyddau. Yn
olaf, byddai 50 o swyddi amser llawn a 50 o swyddi rhan-amser
newydd yn yr archfarchnad a fyddai felly o fudd i’r gymuned, yn
enwedig mamau ifanc a hoffai weithio’n rhan-amser. 

Ar y cyfan, o’r safbwynt economaidd, mae’n debyg bod dadleuon cryf
o blaid adeiladu’r archfarchnad.



Math o destun:

PERSWADIO

• yn nodi’r achos dros un safbwynt
• yn aml yn dechrau trwy nodi’r safbwynt
• yn rhoi dadleuon i gefnogi 
• yn gallu defnyddio gwahanol ffontiau a

lluniau i ddal sylw
• yn defnyddio triciau perswadiol e.e.

tactegau braw, hiwmor, ailadrodd,
cwestiynau i’r darllenwr

• yn defnyddio geiriau perswadio (wrth
gwrs, yn amlwg)

• yn defnyddio geiriau ‘cryf’ (llygredig;
twyllodrus; rhagorol)

• yn defnyddio amser y presennol fel arfer

• yn defnyddio cyfuniad o frawddegau hir
a byr

mewn taflenni, posteri, areithiau, erthyglau a llythyrau golygyddol, a
hysbysebion

Enghreifftiau

Cysylltiadau defnyddiol
Yn glir; does bosib; yn amlwg; yn anffodus; yn naturiol; nid yn unig; yn benodol; uwchlaw popeth;
yn enwedig; o ganlyniad; wrth gwrs; oherwydd; mae’n debyg; mewn geiriau eraill; fel a ddengys
gan; yn fy marn i
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Safbwynt

Safbwynt yn
cefnogi

Cwestiwn i’r
darllenwr

Datganiad 
cryf i gloi

Cyngor yn condemnio’r tir comin
Mae’r Cyngor wedi cytuno ar gynllun i adeiladu archfarchnad a gorsaf betrol ar Dir
Comin Penvale, gan ddinistrio man o harddwch lleol yn gyfan gwbl. Rhaid atal y cynllun
gwarthus hwn.

Mae trigolion Penvale a phentrefi cyfagos yn cerdded ac yn cael picnig
yn rheolaidd ar y tir comin gan fwynhau’r heddwch a’r ardal naturiol.

Beth sydd bwysicaf? – pobl neu elw?

Yn amlwg, mae’r cwestiwn hwn yn amlygu’r hyn sydd o’i le
ar lywodraeth leol yn yr ardal hon – mae’n gyfrwys, 
yn dwyllodrus ac yn llygredig! Does bosib y byddai

unrhyw berson synhwyrol eisiau gweld ardal o 
harddwch naturiol eithriadol yn troi’n orsaf betrol! 


