
U n o’r sgiliau anoddaf i’w meistroli wrth baratoi ar gyfer arholiadau yw bod yn gryno, 
yn fanwl, a gallu egluro rhywbeth yn glir yr un pryd. Nid oes hanner digon o sylw’n 

cael ei roi i’r sgil o ‘amlinellu’ rhywbeth. Yr enghraifft orau o amlinellu yw geiriadur neu 
wyddoniadur lle gofynnir i arbenigwyr byd-enwog ddrafftio eglurhad manwl a chlir o air, 
term neu gysyniad ond â’r nod o’i gadw’n gryno.  

Dyma enghraifft. Mae’r term ‘shahadah’ yn cyfeirio at Biler cyntaf Islam. Darllenwch y 
darn isod sydd wedi’i ysgrifennu ar gyfer geiriadur am grefyddau’r byd:

Shahadah: datganiad o ffydd mewn Islam. 

Mae’r Shahadah fel a ganlyn: “Nid oes Duw ond Allah a Muhammad yw negesydd 
Allah.” Mae’r term ‘shahadah’, yn llythrennol, yn golygu tyst neu dystiolaeth. Mae’n 
deillio o’r termau ‘ash-shadu’ uchod (“Rwy’n datgan” neu “Rwyf yn tystio”). Shahadah 
yw’r datganiad sylfaenol o ffydd ar gyfer Islam. Mae’n fwy na chredo neu ddatganiad o 
gred. Nid mater o gred bersonol yn unig ydyw, ond tystiolaeth gyhoeddus o wirionedd. 
Defnyddir y shahadah i gydnabod tröedigaeth. Rhaid i’r sawl sy’n troi at y ffydd adrodd 
y shahadah ddwywaith yn ddidwyll gerbron tystion er mwyn dod yn Fwslim. Yn yr ystyr 
hon mae’n fecanwaith seicolegol sy’n adlewyrchu newid persbectif a thrawsnewidiad. 
Er ei fod yn hollbwysig i’r weithred o droi at y ffydd mae hefyd yn hanfodol bod y cyflwr 
meddwl hwn yn cael ei gynnal a bod agwedd ddisgybledig at fywyd yn deillio ohono. Yn 
aml mae Mwslimiaid yn dychwelyd ato ac yn ei ‘adnewyddu’ yn ddyddiol. I Fwslimiaid 
mae’n adlewyrchiad o ffaith dragwyddol, yn fwy na ‘chred’ yn unig. Mae’r rhai sy’n troi at 
y ffyrdd yn adrodd y datganiad hwn ddwywaith â diffuantrwydd ac yna maent yn perthyn i 
Islam. Dadleuir bod shahadah yn dod â’r pedwar Piler arall at ei gilydd ac mai dyma’r sail 
ar gyfer pob erthygl ffydd mewn Islam. Camgymeriad felly fyddai meddwl am y shahadah 
dim ond fel rhywbeth sydd yno er mwyn datgan eich bod yn Fwslim. Mae’r shahadah yno 
i atgoffa bob amser am undod Duw, rôl hollbwysig Muhammad fel ‘sêl’ y proffwydi, ac 
yn bennaf oll er mwyn hwyluso ymwybyddiaeth o Dduw. Mae’r shahadah yn rhoi Allah 
uwchben pob dim. Daw Duw yn gyntaf ym mywyd y Mwslim. Nod pob Mwslim ffyddlon yw 
ymwybyddiaeth gyson, ystyrlon o hyn yn ei weithredoedd ac ym mhob agwedd ar fywyd.
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M ae tua 300 gair yn y crynodeb hwn ond fel ‘golygydd’, ni chaiff fy erthygl i fod yn 
fwy na 180 o eiriau. Rwyf wedi amlygu’r hyn y byddwn i’n ei ddefnyddio yn fy nrafft 

terfynol. Edrychwch ar y golygu rydw i wedi’i wneud isod:

Shahadah: datganiad o ffydd mewn Islam.

Mae’r Shahadah fel a ganlyn: “Nid oes Duw ond Allah a Muhammad yw negesydd 
Allah.” Mae’r term ‘shahadah’, yn llythrennol, yn golygu tyst neu dystiolaeth. Mae’n 
deillio o’r termau ‘ash-shadu’ uchod (“Rwy’n datgan” neu “Rwyf yn tystio”). Shahadah 
yw’r datganiad  sylfaenol o ffydd ar gyfer Islam. Mae’n fwy na chredo neu ddatganiad o 
gred. Nid mater o gred bersonol yn unig ydyw, ond tystiolaeth gyhoeddus o wirionedd. 
Defnyddir y shahadah i gydnabod tröedigaeth. Rhaid i’r sawl sy’n troi at y ffydd adrodd y 
shahadah ddwywaith yn ddidwyll gerbron tystion er mwyn dod yn Fwslim. Yn yr ystyr hon 
mae’n fecanwaith seicolegol sy’n adlewyrchu newid persbectif a thrawsnewidiad.  Er ei 
fod yn hollbwysig i’r weithred o droi at y ffydd mae hefyd yn hanfodol bod y cyflwr meddwl 
hwn yn cael ei gynnal a bod agwedd ddisgybledig at fywyd yn deillio ohono. Yn aml mae 
Mwslimiaid yn  dychwelyd ato ac yn ‘‘ei ‘adnewyddu’ yn ddyddiol. I Fwslimiaid mae’n 
adlewyrchiad o ffaith dragwyddol, yn fwy na ‘chred’ yn unig. Mae’r rhai sy’n troi at y ffydd 
yn ailadrodd y datganiad hwn ddwywaith â diffuantrwydd ac yna maent yn perthyn i 
Islam. Dadleuir bod shahadah yn dod â’r pedwar Piler arall at ei gilydd ac mai dyma’r sail 
ar gyfer pob erthygl ffydd mewn Islam. Camgymeriad felly fyddai meddwl am y shahadah 
dim ond fel rhywbeth sydd yno er mwyn datgan eich bod yn Fwslim. Mae’r shahadah yno 
i atgoffa bob amser am undod Duw, rôl hollbwysig Muhammad fel ‘sêl’ y proffwydi, ac 
yn bennaf oll er mwyn hwyluso ymwybyddiaeth o Dduw. Mae’r shahadah yn rhoi Allah 
uwchben pob dim. Daw Duw yn gyntaf ym mywyd y Mwslim. Nod pob Mwslim ffyddlon yw 
ymwybyddiaeth gyson, ystyrlon o hyn yn ei weithredoedd ac ym mhob agwedd ar fywyd.
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Mae bellach yn darllen fel hyn:

Shahadah: datganiad o ffydd mewn Islam. 

Y Shahadah yw: “Nid oes Duw ond Allah a Muhammad yw negesydd Allah.” Mae’r 
term ‘shahadah’, yn llythrennol, yn golygu tyst neu dystiolaeth. Mae’n deillio o’r termau 
‘ash-shadu’ uchod (“Rwy’n datgan” neu “Rwyf yn tystio”). Shahadah yw’r datganiad o 
ffydd. Nid mater o gred bersonol yn unig ydyw, ond tystiolaeth gyhoeddus o wirionedd. 
Defnyddir y shahadah i gydnabod tröedigaeth. Rhaid i’r sawl sy’n troi at y ffydd adrodd 
y shahadah ddwywaith yn ddidwyll gerbron tystion er mwyn dod yn Fwslim. Yn aml mae 
Mwslimiaid yn ei ‘adnewyddu’ yn ddyddiol. Mae’r rhai sy’n troi at y ffydd yn ailadrodd y 
datganiad hwn â diffuantrwydd ac yna maent yn perthyn i Islam. Mae’r shahadah yno 
bob amser i atgoffa am undod Duw, rôl hollbwysig Muhammad fel ‘sêl’ y proffwydi, ac 
yn bennaf oll er mwyn hwyluso ymwybyddiaeth o Dduw. Mae’r shahadah yn rhoi Allah 
uwchben pob dim. Daw Duw yn gyntaf ym mywyd y Mwslim. Nod pob Mwslim ffyddlon yw 
ymwybyddiaeth gyson, ystyrlon o hyn yn ei weithredoedd ac ym mhob agwedd ar fywyd 

bob dydd.  (180 gair)

Heddiw byddwch i gyd yn gwneud tasg olygu debyg â Tawhid. Ni allwch gyfeirio at 
bopeth bob amser mewn arholiad felly mae gwneud rhywbeth yn fwy cryno ond dal i 
ddangos lefel uchel o ddealltwriaeth bob amser yn ymarfer da. Gobeithio y bydd y sgiliau 
y byddwch yn eu hymarfer, yn rhyngweithiol i ddechrau, ond yna yn eich astudiaethau 
eich hun ac wrth adolygu yn eich helpu i godi’r wybodaeth orau o’ch darllen eang.
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