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Cynhyrchwyd y llyfryn hwn i gynorthwyo athrawon wrth iddyn nhw
gyflwyno testunau anllenyddol yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4.

Nodweddion testunau anllenyddol

Mae testunau anllenyddol wedi eu hysgrifennu i bwrpas
arbennig, er enghraifft:

• nodi sut mae gwneud rhywbeth
• rhannu gwybodaeth â rhywun – byddan nhw’n cynnwys ffeithiau
• perswadio pobl i wneud rhywbeth – gallan nhw gynnwys ffeithiau
a barn i wneud hyn

• diddanu pobl
• trefnu rhywbeth, e.e. parti
• gwneud cais am rywbeth, e.e. cais am swydd
• cyfathrebu â rhywun, e.e. neges destun neu rannu jôc
• adrodd yn ôl, e.e. adroddiad newyddion.

Bydd testunau anllenyddol ran amlaf yn targedu cynulleidfa
arbennig, er enghraifft:

• disgyblion ysgol
• rhieni
• cydweithwyr
• darllenwyr cylchgrawn arbenigol
• poblogaeth gyfan.

Bydd y gynulleidfa honno yn ymateb yn wahanol iddyn nhw,
er enghraifft byddan nhw’n:

• cael eu hysbrydoli, e.e. araith
• teimlo’n euog
• teimlo’n flin/wedi eu corddi
• teimlo’n drist
• teimlo’n ddryslyd.

History 3Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol
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4 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Mae testunau anllenyddol yn amrywio mewn hyd, strwythur a
ffurfioldeb

Mae rhai ffurfiau fel e-byst yn fyr ond mae eraill, er enghraifft
adroddiadau neu geisiadau am swyddi’n gallu bod yn gymharol hir.
Mae rhai, er enghraifft cofnodion cyfarfod, yn ffurfiol ond mae eraill
yn fwy ffwrdd â hi ac anffurfiol.

Y math o ffurfiau y gellid eu galw’n ‘anllenyddol’

• Llythyron.
• Adroddiadau.
• E-bost/cyfres o e-byst.
• Erthyglau newyddiadurol.
• Rhestrau o gyfarwyddiadau.
• Diffiniadau mewn geiriadur.
• Hysbysebion.
• Cyfarwyddiadau.
• Rhestrau o reolau.
• Dadleuon.
• Areithiau.
• Cytundebau.
• Amserlenni.
• Agenda.
• Cofnodion.

Gall ambell ddeunydd gynnwys mwy nag un elfen o’r rhestr uchod.

DCELLS Gwerthfawrogi:Foundation Phase 2008 (E)  13/1/09  09:12  Page 4



Elfennau arddull mewn deunyddiau anllenyddol

Y math o dechneg Rhai awgrymiadau am effaith y
dechneg

Cwestiwn rhethregol Y dechneg yn cael ei defnyddio i sicrhau
gwrandawiad ac/neu i bwysleisio mai
dyma’r ateb cywir, e.e. ‘Ydyn ni’n mynd i
gael ein twyllo gan yr honiadau ffals
yma?’

Iaith emosiynol Os yw awdur yn ceisio perswadio
darllenydd i gredu rhywbeth, bydd o
bosibl yn defnyddio iaith emosiynol iawn
– gall naill ai fod yn amlwg iawn
neu’n eithaf cynnil a chudd. Os yw
awdur yn pledio am arian neu gymorth,
gall geisio chwarae ag emosiynau
darllenwyr er mwyn cyrraedd nod
arbennig, e.e. gofyn am arian adeg
trychineb. Mae awduron yn defnyddio
geiriau i effaith, e.e. mae gwahaniaeth
mawr rhwng y tri gair yma i ddisgrifio
pobl mewn tyrfa: ‘mob’, ‘giang’, ‘criw o
bobl’.

Iaith yn cynnwys Os yw awdur eisiau addysgu neu
gwybodaeth gyflwyno gwybodaeth, bydd yn aml yn
dechnegol defnyddio termau technegol ac iaith

arbenigol.

History 5Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

I werthfawrogi deunyddiau anllenyddol mae angen meddwl yn gyntaf
am ffurf y testun. Ai adroddiad, llythyr neu set o gofnodion sydd dan
sylw?

Yna bydd angen edrych am elfennau penodol yn y testun. Mae’r tabl
isod yn cyfeirio at y mathau o dechnegau a geir mewn testunau
anllenyddol ac yn cynnig rhai awgrymiadau am yr effaith posibl a
gânt.
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Iaith sy’n addas i’r Dylid trafod a yw’r iaith yn addas i’r
gynulleidfa darllenwyr, e.e. os mai disgyblion yn yr

ysgol gynradd yw’r gynulleidfa fe
ddylai’r iaith fod yn uniongyrchol a
chymharol syml. Gall awduron naill ai
ddefnyddio’r ail berson unigol ‘Wyt ti’n
gwybod?’ neu’r trydydd person lluosog
‘Ydych chi’n gwybod?’. Dylid edrych am
elfennau o dafodiaith mewn darn a
thrafod a ydy defnyddio tafodiaith yn
bwrpasol.

Geiriau unsill Mae’n dueddiad i rai testunau
anllenyddol (poster neu hysbyseb)
gynnwys geiriau unsill ac nid rhai
lluosillafog gan fod yr awdur eisiau i’r
dweud fod yn gyflym ac yn sionc.

Tan ddweud/lleihad/ Bydd yr awdur yn dweud llai nag a
meiosis feddylir er mwyn creu rhyw effaith, e.e.

‘Tyrd am damaid o fwyd’ lle golygir ‘Tyrd
am bryd o fwyd’. Y dechneg hefyd yn
cael ei defnyddio i dynnu sylw neu i fod
yn eironig, e.e. ‘Hwyrach y bydd rhai
pobl ifanc dan ddeunaw yn mynd i
dafarndai dros y penwythnos’.

Gor-ddweud/ Y dechneg yn cael ei defnyddio i godi
Gormodiaith gwrychyn pobl neu i fod yn holl

wybodus, e.e. ‘Mae miliynau o blant yn
troi at eu cyfrifiaduron a dydyn nhw
ddim yn sgwrsio â neb weddill y nos’.

Trefn Os yw awdur yn rhoi cyfarwyddiadau ar
sut i wneud rhywbeth bydd yn rhaid i’r
cyfarwyddiadau ddilyn trefn resymegol
ac nid neidio o un lle i’r llall yn
ddi-drefn.

Gwrthgyferbynnu Y dechneg yn cael ei defnyddio i
dau beth gymharu deubeth fel y gall y gynulleidfa

dynnu casgliadau.

6 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol
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History 7Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Dyfyniad/sgwrs â Y dechneg yn cael ei defnyddio i
phobl/vox pop fywiocau’r naratif neu i ddod ag

arbenigedd i’r testun, e.e. gwyddonydd
yn esbonio arbrawf. Gellir defnyddio’r
dechneg hon mewn adroddiad ar y
newyddion er mwyn i’r darllenydd
gydymdeimlo, e.e. rhywun yn siarad
sydd wedi bod yn dyst i ddamwain.

Ffaith a barn Mae’n bwysig gallu gwahaniaethu
rhwng ffaith a barn. Gall ffeithiau fachu
sylw’r gynulleidfa a’u haddysgu a gall
barn awdur hel pobl i feddwl yn
ddyfnach am bynciau ac achosi
trafodaeth. Bydd y gynulleidfa naill ai’n
cytuno neu’n anghytuno â’r farn honno.
Bydd yn rhaid ystyried ydy’r farn mewn
testun yn gytbwys ac a ydy awdur yn
rhoi dwy ochr o’r ddadl. Dylid ystyried
hefyd oes yna ffeithiau i gefnogi’r farn.

Defnydd o lun/ Mae rhai lluniau yn gallu bod yn
ffotograff emosiynol iawn, e.e. lluniau o fabis bach

neu dlodi. Gall llun hefyd gyflwyno
gwybodaeth mewn ffordd uniongyrchol,
e.e. mewn cyfarwyddiadau ar sut i
wneud rhywbeth. Bydd ffotograff yn
‘real’ ac yn darlunio bywyd go iawn.
Mae llun yn gallu ychwanegu at y testun
gan fod y darllenydd yn gallu ‘darllen’ y
llun yn ogystal ond os yw’r llun yn
anaddas neu’n amherthnasol yna gall
dynnu sylw oddi wrth y testun
ysgrifenedig.

Defnydd o gartŵn Bydd awduron yn aml yn defnyddio
cartwnau i ysgafnhau’r testun a
chyflwyno hiwmor ond gall rhai
cartwnau fod yn grafog ac yn eironig.
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Defnydd o dablau, Yn aml bydd y rhain yn torri ar draws y
diagramau, mapiau testun ac yn gwneud i’r darn cyfan fod

yn fwy diddorol ac yn haws i’w ddarllen.
Bydd y cynnwys hefyd yn cynnig
gwybodaeth mewn ffordd weledol i’r
darllenydd. Gall rhai diagramau a
thablau, serch hynny, fod yn or-gymhleth
a bydd darllenydd yn colli diddordeb yn
y cynnwys.

Datganiad Bydd awduron yn aml yn defnyddio’r
rhain ar ddechrau’r testun (datganiad
agoriadol) i dynnu sylw, e.e. ‘Rhaid
concro problem cyffuriau’, cyn mynd
ymlaen i ymhelaethu.

Defnydd o wrtheiriad/ Bydd awduron yn defnyddio dau air
oxymoron sydd yn golygu pethau sy’n hollol groes

i’w gilydd er mwyn tynnu sylw, e.e. ‘Fe
brysurodd y dyn yn araf’. Mae rhai
gwrtheiriau yn rhan o’n hiaith ni erbyn
hyn heb i ni sylwi arnyn nhw, e.e. ‘Daeth
tyrfa fechan’, ‘Enillodd hi ffortiwn fach
ar y loteri’.

Diweddglo/canlyniad Bydd awduron yn defnyddio
brawddegau allweddol ran amlaf i ddod
â’r ysgrifennu i fwcl.

Pennawd/Is-bennawd Bydd pennawd yn dangos yn glir beth
sydd yn mynd i gael ei drafod yn yr
adran dan sylw.

Chwarae ar eiriau/ Bydd hysbysebion yn aml yn defnyddio
geiriau mwys geiriau sy’n debyg i’w gilydd fel

penawdau neu i greu ysgafnder.

8 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol
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History 9Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Y defnydd o ffont ac Bydd dewis yr awdur o ffont yn gallu
o brint trwm bod yn fwriadol. Mae’r ffont Lucinda,

er enghraifft yn gallu bod yn agos atoch
chi, ac eraill, megis Tempus neu
yn gallu bod yn blentynnaidd tra bod
eraill fel Old English yn gallu
ymddangos yn hen-ffasiwn. Mae
awduron yn defnyddio print trwm i
bwysleisio a thynnu sylw at bethau
pwysig yn y testun. Gall maint a lliw y
ffont hefyd effeithio ar y testun.

Lliw Efallai bydd awdur yn defnyddio lliwiau
llachar i dynnu sylw ond bydd eraill yn
defnyddio lliwiau tawel i greu darlun
heddychlon. Bydd awdur yn defnyddio’r
lliw coch er enghraifft i ddangos bod
yna elfen o berygl a chwarae â’r syniad
ei fod yn lliw gwaed. Gall coch hefyd
ddynodi ‘cariad’, e.e. ar garden Santes
Dwynwen.

Defnydd o ferfau Mae ambell ffurf, megis cyfarwyddiadau,
yn mynd i gynnwys llawer o ferfau yn y
gorchmynnol, e.e. ‘gwthiwch’, ‘plygwch’
ond bydd adroddiad o bosibl yn cynnwys
llawer o ferfau amhersonol yn y
gorffennol, e.e. ‘gwelwyd’, ‘nodwyd’.

Defnydd o ragenwau Bydd areithiau yn defnyddio llawer o
ragenwau yn yr ail berson lluosog,
e.e. ‘Chi yw’r dyfodol. Yn eich dwylo chi
y mae Cymru a dim ond y chi all ei
hachub’. Gall defnyddio rhagenwau yn y
person cyntaf lluosog fod yn effeithiol
hefyd oherwydd yma mae’r awdur yn
cynnwys y gynulleidfa yn ei ddadleuon,
e.e. ‘Ein cyfrifioldeb ni yw hyn i gyd ac
os na wnawn ni lwyddo fe fyddwn ni i
gyd . . . ’

Ravie
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Defnydd o Bydd awdur yn defnyddio ebycheiriau i
ebycheiriau ddangos syndod, boddhad neu ddangos

trueni dros rhywun, e.e. ‘O bechod!’
neu ‘Ych a fi!’

Logos Bydd cwmnïau yn aml yn rhoi lluniau o
logos ar waelod taflen, e.e. i ddangos
bod llawer o bobl eraill yn cytuno â nhw
neu wedi cyfrannu arian tuag at rhyw
achos da arbennig.

Gwneud defnydd o Gall awdur bwysleisio a thynnu sylw at
‘ddyfynnu’ i air drwy roi dyfyniadau o’i amgylch,
bwysleisio e.e. ‘Bydd hi’n “Amen” ar y lle yma’.

Personoli Bydd yr awdur yn defnyddio
nodweddion dynol, e.e. ‘Roedd gwell
hwyliau ar y farchnad stoc yr wythnos
hon ar ôl iddi gael annwyd go drwm yr
wythnos ddiwethaf’.

Sloganau Mae ‘slogan’ yn ffordd o dynnu sylw
pobl – ran amlaf mae’n fyr, yn fachog ac
yn gofiadwy.

Defnydd o Bydd rhai darnau yn rhy ddibynnol ar
acronymau, e.e. acronymau nes troi’n rhy gymhleth i’r
TGAU, UCAC darllenydd.

Defnydd o glos Bydd ambell awdur angen egluro neu
esbonio ambell beth a bydd ambell
waith yn gwneud nodiadau ar ymyl y
dudalen neu ar waelod y dudalen. Fe
welwch chi rai cwmnïau yn gwneud hyn
os ydyn nhw’n cynnig gwobr am
gystadleuaeth, e.e. byddan nhw’n rhoi
seren wrth ymyl y dudalen ac yn nodi
‘*rhaid i chi fod yn ddeunaw oed i
gystadlu’ ar waelod y dudalen.

10 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol
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History 11Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Defnydd o Mewn testunau anllenyddol, yn enwedig
gysyllteiriau rhai sy’n esbonio, defnyddir llawer o

gysyllteiriau fel ‘ac’, ‘yna’, ‘wedyn’, fel
bod brawddegau yn llifo i’w gilydd yn
naturiol.

Ailadrodd Gwneir hyn i atgyfnerthu’r hyn sydd
wedi ei ddweud eisoes – gall ambell air
neu syniad gael ei ailadrodd. Bydd yn
rhaid i’r darllenydd ddod i gasgliad a
yw’n effeithiol neu’n llafurus ac yn
ddiddiwedd.

Defnydd o ‘driawd’ Yn aml bydd awdur yn defnyddio
datganiadau neu ddisgrifiad mewn
‘triawd’, e.e. ‘Dydy e ddim yn synhwyrol,
dydy e ddim yn gyfiawn a dydy e ddim
yn deg’.

Naws/Tôn Ambell waith bydd naws darn yn ‘agos
atoch’ neu bydd y naws yn ffurfiol iawn.
Gall y naws fod yn ymwthiol, yn
ymosodol, yn ddifyr neu fe all fod yn
drist neu’n drasig. Os yw awdur yn
credu’n gryf yn yr hyn mae’n ei ddweud,
bydd tôn yr iaith yn angerddol.

Defnydd o hiwmor – Gall awdur wneud hyn i ysgafnhau’r
coegni mynegiant.

Ebychnodau Mae ‘marciau syndod’ yn gallu creu
naws ysgafn ond mae posibl i’r awdur
ddefnyddio gormod ohonyn nhw ar
adegau a bydd yr effaith yn lleihau o’r
herwydd!!!
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12 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Defnydd o Yn aml fe ddefnyddir dywediadau
ddywediadau/jôcs/ adnabyddus fel ‘Mae sawl ffordd o gael
diarhebion Wil i’w wely’, fel bod y darllenydd yn

teimlo’n gartrefol. Bydd rhai awduron yn
dyfynnu o’r Beibl – gall wneud y testun
yn fwy ‘parchus’ ac apelio at garfan
arbennig o ddarllenwyr.

Pwyntiau bwled Yn aml mae’r darllenydd yn gallu deall
testun yn well wrth ddarllen pwyntiau
bwled gan eu bod yn fyr ac maen nhw
ran amlaf yn canolbwyntio ar y prif
bwyntiau. Byddan nhw hefyd yn fodd i
ddarllenydd ddarllen testun yn gyflym a
chaniatáu i’r llygad sganio am
wybodaeth yn gyflym.

Defnydd o’r Yn aml bydd awdur yn defnyddio’r
negyddol negyddol i berswadio’r darllenydd, e.e.

‘Ni fydd modd . . . ni ddaw hyn . . . nac
ychwaith . . . ’

Trosiad a Ni welir llawer o’r rhain mewn testunau
chymhariaeth anllenyddol ond ambell waith fe’i

defnyddir yn y naratif ‘Gadawyd blas cas
yng nghegau pawb’ neu ‘fel caseg eira’.

Dyfeisiadau sŵn Yn aml fe ddefnyddir dyfeisiadau fel y
(cyflythreniad/odl/ rhain mewn testunau anllenyddol –
onomatopoeia/ byddan nhw o bosibl yn gwneud y
drycsain/persain) testun yn fwy cofiadwy a difyr.

Hyd brawddegau Bydd awdur yn amrywio hyd
brawddegau er mwyn effaith mewn
testunau anllenyddol fel mewn testunau
llenyddol ond y tueddiad yw i
frawddegau fod yn gymharol fyr i gadw
sylw’r darllenydd.
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History 13Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol

Defnydd o Gall awdur ddefnyddio’r rhain i ddangos
elipsau ( . . . ) ei fod wedi gadael darn o ddyfyniad neu

sgwrs allan. Yn aml mewn deunyddiau
anllenyddol fe’u defnyddir i bwrpas arall
sef i ddangos fod yna fwy o fanylion y
gellid eu cynnwys a bod y rhestr yn
ddiddiwedd, e.e. ‘Yng Nghymru mae
golygfeydd godidog fel traethau,
ceunentydd, cestyll, afonydd,
mynyddoedd . . . ’

Bachigyn Bydd awdur yn anwylo ambell air drwy
ychwanegu terfyniad fel ‘os’ at y ffurf
lluosog, e.e. ‘plantos’. Gall hefyd
ddefnyddio ffurf arall sef ‘ach’ i gyfleu
naws fwy ymosodol, e.e. ‘criwiach’.

Bathu geiriau Bydd awduron o dro i dro yn bathu
neu’n ffurfio geiriau newydd er mwyn
effaith.

Parodi Gall awdur ddefnyddio cerdd neu
ddywediad enwog a’i newid ychydig er
mwyn creu doniolwch, e.e. gallasai
newyddiadurwr ysgrifennu pennawd
fel ‘Llawn yw’r môr o swnd a sbwriel’ i
barodïo’r llinell, ‘Llawn yw’r môr o swnd
a chregyn’.

Talfyrru geiriau Gall awdur ddefnyddio’r dechneg hon i
greu dywediad bachog, e.e. ‘joio’,
‘swogs’.

Ystrydeb Dyma’r term am ddywediad neu
ymadrodd sydd wedi ei orddefnyddio
hyd syrffed ac o’r herwydd mae wedi
colli llawer o’i rym a’i ystyr, e.e. ‘Diwedd
y gân yw’r geiniog’.
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14 Gwerthfawrogi deunyddiau anllenyddol
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