
w

(ii) Technegau

odl = rhyme (n) awyrgylch = atmosphere

odli = to rhyme (v) cynghanedd = cynghanedd

cyflythrennu = alliterate rhestru = to list (v)

personoli = personify synhwyrau = senses

trosiad = metaphor person cyntaf = first person

ailadrodd = repeat/repetition cwestiwn rhethregol = rhetorical question

gwrthgyferbynnu = to contrast (v) idiom(au) = idiom(s)

gwrthgyferbyniad = contrast (n) tafodiaith = dialect

goferu = enjambment Iaith lafar = spoken language

(ii) Iaith Trafod Technegau

Mae’r bardd yn defnyddio… The poet uses…

…er mwyn… …in order to…

…i gyfleu… …to convey…

…i dynnu sylw at/bwysleisio… …to draw attention to/emphasise…

Effaith hyn ydy… The effect of this is…

Mae hyn yn effeithiol achos… This is effective because…

(iii) Iaith Ymateb Personol

Fel y bardd Like the poet…

Yn wahanol i’r bardd Unlike the poet…

Rydw i’n cytuno/anghytuno efo’r bardd pan mae 
o’n/hi’n dweud…

I agree/disagree with the poet when he/she says…

Rydw i’n meddwl/teimlo/credu bod… I think/feel/believe that…

Ar un llaw…Ar y llaw arall… On one hand…On the other hand...

Mae hyn yn fy atgoffa i o… This reminds me of…

Mae hyn yn dangos/creu darlun… This shows/creates an image…
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Iaith Trafod Barddoniaeth

gair = word penillion = verses

geiriau = words ansoddair = adjective

llinell = line ansoddeiriau = adjectives

llinellau = lines sill/sillaf =  syllable

pennill = verse arddull =  style

(i) Trafod y Cynnwys

Mae’r bardd yn… dweud = says

Mae o’n/hi’n… disgrifio = describes

Mae (name of poet) yn….
trafod = discusses

mynd ymlaen i = goes on to

Wedyn, mae’r bardd yn mynd 
ymlaen i…(+s.m.)

tynnu sylw = draws attention to

cyfleu = conveys

Dydy o/hi/name ddim yn…
poeni am = is worried about

cofio (am) = remembers

Thema’r gerdd ydy… The theme of the poem is…

Yn y pennill cyntaf… In the first verse…

Yn yr ail bennill… In the second verse…

Yn y pennill nesa… In the next verse…

Yn y pennill olaf… In the last verse…

I gloi’r gerdd… To end the poem…

(i) Iaith Cysylltu

Mae hyn yn debyg i’r pennill/penillion yn y cwestiwn achos…

= This is similar to the verse/verses in the question because…

Mae hyn yn cyfeirio at…

= This refers to…

Mae hyn yn cysylltu efo’r pennill/penillion yn y cwestiwn achos…

= This links with the verse/verses in the question because…

…sy’n cysylltu efo…

= …which links with…

Mae hyn yn berthnasol i’r pennill/penillion achos…

= This is relevant to the verse/verses because…
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Newyddion

Cynnwys

• Dewi ap Gwyn yn gohebu ar y 
teledu am ddaeargryn mewn gwlad 
bell

• Roedd hi’n ddaeargryn mawr

• Arogl ofnadwy a llwch ym mhob 
man

• Plant yn gweiddi am help

• Y byd ar ben a neb yno i helpu

• Mam wedi colli’i gŵr, plentyn bach 
eisiau diod a babi bron â marw

• Dewi ap Gwyn wedi gorffen ei 
waith, ond ddim yn helpu

Technegau

• Odli – pob cwpled yn odli a phob 
gair yn air un-sill. Creu patrwm a 
rhythm

• Goferu - creu rhythm cyflym ac 
awyrgylch o ddifaterwch (apathy)

• Iaith Negyddol (Berfau ac 
Ansoddeiriau) – blêr, dioddef, crefu

• Ailadrodd – pennill 1 ac 8. Dim ond 
gwaith ydy hyn i Dewi ap Gwyn

• Defnydd o’r synhwyrau – gweld, 
arogl, teimlo, clywed

• Cyflythrennu – ‘g’ yn y 4ydd pennill. 
Creu rhythm ac awyrgylch o banig

Eich ymateb i destun y gerdd

• Oes angen i wledydd cyfoethog y 
byd helpu’r gwledydd llai ffodus?

• Pa broblemau sy’n wynebu pobl 
mewn gwledydd llai ffodus heddiw?

• Beth ydy’ch ymateb chi pan mae 
trychinebau naturiol yn digwydd 
mewn gwledydd llai ffodus?

• Ydyn ni’n helpu digon a beth allwn 
ni wneud er mwyn helpu pobl 
dlawd yn y byd?

Lerpwl

Cynnwys

• Y bardd yn cofio mynd i Lerpwl am 
y diwrnod o Sir Ddinbych pan oedd 
o’n blentyn

• Cofio gweld y tyrrau mawr gwyn ac 
roedd hi’n teimlo fel prifddinas y 
byd. Wrth ei fodd yn clywed acen y 
ddinas

• Ond heddiw, dydy clywed yr acen 
ddim yn rhoi pleser iddo fo achos 
bod pobl Lerpwl wedi symud i fyw 
i’w ardal o

Technegau

• Odli – patrwm odli cyson, yr 2il a’r 
4edd llinell yn odli ym mhob pennill; 
creu rhythm cyson a strwythr

• Person cyntaf – creu awyrgylch 
bersonol. Dyma ei brofiad o o fynd i 
Lerpwl a’i farn am y sefyllfa heddiw

• Personoli - Mae’r bardd yn disgrifio 
Lerpwl fel person; A’i thyrrau hi’n 
wyn, y hi oedd prifddinas y byd, 
clywed ei hacen. Dangos pa mor 
annwyl oedd y ddinas iddo fo

• Gwrthgyferbyniad – Pennill 1 a 2 yn 
bositif ond pennill 3 yn negyddol

Eich ymateb i destun y gerdd

• Sut mae mewnlifiad yn effeithio ar 
yr iaith Gymraeg yn eich barn chi?

• Ydy hi’n bwysig dysgu iaith y wlad 
rydych chi’n byw ynddi?

• Beth ydy effaith mewnlifiad ar yr 
iaith Gymraeg?

• Beth ydy’r cyfleoedd i ddysgu’r iaith 
yn eich ardal chi?

• Ble gallwch chi fynd i siarad 
Cymraeg?

Twyll

Cynnwys

• Y bardd yn edrych ar y silffoedd ac 
yn gweld bwyd sy’n dod o wledydd 
pell. Maen nhw’n ein bwydo ni

• Mae o’n darllen am y problemau yn 
y gwledydd yn y papurau newydd; 
dan ni’n eu bwydo nhw

• Rydyn ni’n cydymdeimlo ond dim 
ond yn rhoi ychydig bach o arian

• Rydyn ni’n gweld effaith cymryd 
bwyd gan bobl mewn gwledydd 
tlawd heb dalu digon amdano fo

Technegau

• Odli – mae pob gwlad yn odli, hefyd, 
tractorau, tymhorau a llogau, banc a 
Ianc

• Cyflythrennu – cildwrn ein 
cydymdeimlad a hatling ein help llaw

• Ailadrodd – darllen, maen nhw’n 
ein bwydo ni. Creu strwythr a 
phwysleisio

• Gwrthgyferbyniad – 3 yn y pennill 
olaf, rhwng y bwyd a’r problemau

• Trosiad – dan ni’n eu bwyta nhw

• Rhestru – rhestru’r bwyd, y 
gwledydd a’r problemau yn y 
gwledydd

Eich ymateb i destun y gerdd

• Ydy bywyd yn deg i bobl yn y 
trydydd byd?

• Ble rydyn ni’n cael ein bwyd?

• Ydyn ni’n cymryd mantais o bobl yn 
y trydydd byd?

• Ydy’r system Masnach Deg yn helpu 
ffermwyr yn y Trydydd Byd?

• Ydych chi’n prynu cynnyrch 
Masnach Deg?

• Ddylen ni brynu bwyd lleol yn lle?

Caerdydd

Cynnwys

• Y bardd yn disgrifio Caerdydd fel lle 
bywiog, cartref tîm pêl-droed Dinas 
Caerdydd. Mae’r iaith Gymraeg yn 
gorymdeithio trwy’r ddinas

• Mae’r drws yn llydan agored i bobl 
ddysgu Cymraeg, “iaith y dydd”

• Mae’r plant yn cael addysg 
Gymraeg ac yn dysgu am 
ddiwylliant Cymru

• Rhaid dathlu bod cymaint o bobl yn 
anfon eu plant i ysgolion Cymraeg a 
bod pobl eisiau dysgu’r iaith

Technegau

• Odli – mae pob cwpled yn odli, 
e.e. hon a gleision. Mae odlau cudd 
hefyd, e.e. gobaith a iaith

• Cyflythrennu – diwallu â diwylliant

• Cynghanedd – llinellau sy’n 
cynnwys odli, cyflythrennu a 
rhythm

• Goferu – creu strwythr yn y gerdd 
ac yn helpu’r gerdd i lifo... gan greu                                 

                                                bro newydd

• Trosiad – dôr. ar agor, adar gleision,
      dy iaith yn gorymdeithio

• Rhestru – gwahanol ardaloedd 
Caerdydd

• Personoli – yr iaith Gymraeg

Eich ymateb i destun y gerdd

• Beth ydy’ch profiad chi o ddysgu 
Cymraeg yn yr ysgol?

• Ble gallwch chi fynd i siarad 
Cymraeg yn eich ardal chi?

• Beth ydy’r cyfleoedd sydd ar gael i 
wneud pethau yn Gymraeg heddiw 
e.e. Mentrau Iaith, hobïau, Yr Urdd?

• Beth hoffech chi ei weld yn yr 
ardal i’ch helpu chi ymarfer eich 
Cymraeg?

Dim ond serch

Cynnwys

• Y bardd yn disgrifio gweld merch 
yn gwenu arno mewn disgo. Dyna’r 
cyfan mae o’n ei weld

• Disgrifio’u cusan cyntaf a’r byd yn 
stopio troi

• Gadael y disgo efo’i gilydd law yn 
llaw a’i waed o’n gweiddi’n goch

• Mae o’n cofio’n ôl fel oedolyn, cofio 
rhannu popeth efo hi ac yn gofyn 
tybed ydy’r ferch yn cofio popeth 
hefyd, fel fo?

Technegau

• Ailadrodd – dim ond... ond...

• Cyflythrennu 
• gwên, ganol golau, gwefus,     

                  gwahoddiad 
• croen, cwrdd, curo

• Y synhwyrau – Gwelais i, Teimlais i, 
Clywais i

• Person cyntaf – Gwelais i, Teimlais i, 
Clywais i

• Personoli – gwefus swil, sêr yn 
gwrando’n swil, gwaed yn gweiddi

• Trosiad – y byd yn peidio â throi, yn 
ddall i bopeth arall

Eich ymateb i destun y gerdd

• Ydych chi’n gallu cofio profiad tebyg 
oedd yn gwneud i chi deimlo’n 
gyffrous?

• Dylech chi sôn am:
• wyliau arbennig, noson neu 

                  ddiwrnod arbennig
• sut oeddech chi’n teimlo
• pam bod y profiad yn       

                  bwysig i chi


