
Yn Uned 4 (Arholiad Llafar) ac Uned 6 (Arholiad Ysgrifenedig) 
rhaid i chi ateb cwestiynau synoptig.

Uned 4

• Bydd rhaid i chi ymateb i gwestiynau ar 5 thema penodol - Cyfrifoldeb, Cyfathrebu, Teulu, Cariad 
+ Perthynas.

• Bydd rhaid i chi ateb cwestiynau er mwyn dangos gwybodaeth a dealltwriaeth o’r cysylltiadau 
synoptig rhwng y gwahanol destunau rydych chi wedi eu hastudio yn ystod blwyddyn 12 ac 13.

Uned 6

• Bydd cwestiwn 3 yn adran Y Stori Fer yn gofyn am wybodaeth synoptig o brif thema’r stori fer.

FELLY MAE’R CWESTIWN SYNOPTIG YN UNED 4 YN DEBYG IAWN I’R CWESTIWN SYNOPTIG YN UNED 6.

Am fwy o wybodaeth, ewch i http://bit.ly/3h3gYLc

 



Angladd yn y Wlad

e.e. cyfrifoldeb yr 
adroddwraig tuag at

ei meibion a’i 
phenderfyniad 

i’w cael nhw’n ôl.

Crash

e.e. cyfrifoldeb y 
cymeriadau i geisio 
osgoi’r demtasiwn i

yfed alcohol a chymryd 
cyffuriau achos pwysau 

cyfoedion.

Newyddion

e.e. mae’r bardd yn ein 
beirniadu ni, y

gwledydd cyfoethog, am 
beidio gwneud digon i 

helpu pobl llai ffodus, am 
beidio dangos cyfrifoldeb.

Pwy fyth a fyddai’n
fetel?

e.e. diffyg cyfrifoldeb 
Non tuag at bobl eraill. 
Mae hi’n cael perthynas 
tu ôl i gefn ei gŵr Jac 

efo Andy.
Twyll

e.e. rydyn ni, y gwledydd 
cyfoethog yn cymryd ac yn 
cymryd gan wledydd tlawd. 
Rydyn ni’n cymryd mantais 
ohonyn nhw ac maen nhw’n 

dioddef.

Patagonia

e.e. diffyg cyfrifoldeb 
Gwen pan mae hi’n cael 
perthynas efo Mateo tu 
ôl i gefn Rhys sy’n cael 

effaith mawr ar eu 
perthynas.

Cyfrifoldeb
Responsibility

Cyfathrebu
Communication 

To communicate

Trŵ Lyf

e.e. mae Gwen yn 
meddwl bod Eifion a

Catherine yn mynd yn ôl efo’i 
gilydd yn y disgo ac mae hi’n 
siomedig. Er hyn mae Eifion 
yn ffansïo Gwen ac dydy hi 

ddim yn gwybod hynny 
tan ddiwedd y noson.

Pwy fyth a fyddai’n 
fetel?

e.e. dydy Jac ddim yn gallu 
cyfathrebu efo Non wyneb 
yn wyneb ac felly mae o’n 

rhaglennu Keflusker X i 
siarad efo hi, i fynegi 

ei deimladau.

Dim ond Serch
e.e. dydy’r ddau 

gymeriad ddim angen 
cyfathrebu

efo geiriau. Mae pob 
cyfathrebu yn
digwydd trwy’r 

synhwyrau.

Angladd yn y Wlad

e.e. diffyg cyfathrebu 
rhwng Mr Tremeer a’r 

Adroddwraig pan dydy o 
ddim yn ei helpu hi i gael 

ei meibion yn ôl.
Crash

e.e. diffyg cyfathrebu 
rhwng Els a Wes

wrth i’r ddrama fynd yn 
ei blaen. Mae Wes yn 

mynd yn fwy hunanol ac 
mae Els yn cael ei brifo

ganddo fo.

Patagonia

e.e. mae Gwen yn drist 
oherwydd ei bod hi wedi cael 
newyddion o’r ysbyty ei bod hi 
ddim yn gallu cael plant. Dydy 

hi ddim yn cyfathrebu’r 
newyddion yma i Rhys 
sy’n creu problemau

yn eu perthynas.

 



Angladd yn y Wlad

e.e. mae ei theulu yn 
bwysig iawn i’r

Adroddwraig felly pan mae 
ei meibion yn diflannu, mae 
ei bywyd yn newid ac mae 
hi’n gwneud popeth yn ei 
gallu i’w cael nhw’n ôl.

Trŵ Lyf

e.e. mae Heledd yn hoffi 
mynd i aros yn nhŷ ei 

nain a’i thaid achos maen 
nhw’n dangos cariad at ei 

gilydd ac mae hi’n
amlwg bod uned y teulu yn 

bwysig.

Patagonia

e.e. mae Rhys eisau priodi 
Gwen a chael plant efo hi 
ond mae’r ffaith ei bod hi 
ddim yn gallu cael plant 

yn chwalu byd Gwen. Dydy 
hi ddim yn meddwl ei bod 

hi’n ddigon da i Rhys.

Crash

e.e. dydy teulu ddim yn 
bwysig i Wes; mae o’n dod o 

‘gefndir anodd’.
Dydy o ddim wedi cael cariad 

a gofal teulu felly mae o’n 
defnyddio Els. Dydy o ddim yn 
poeni amdani hi achos does 
neb yn poeni amdano fo.

Teulu Cariad

Trŵ Lyf

e.e. mae Gwen yn cofio 
am Eifion, y

bachgen poblogaidd a’i 
hatyniad tuag ato fo. Mae 
hi’n amlwg wrth ddarllen 

y stori bod Eifion ddim 
yn hogyn neis iawn ond 
roedd Gwen yn ei garu.

Pwy fyth a fyddai’n 
fetel?

e.e. dydy Non ddim yn 
gwybod beth ydy

cariad. Mae hi’n berson 
materol iawn ac mae hi’n 

cael perthynas efo dyn 
arall tu ôl i gefn Jac ei 

gŵr.

Dim ond serch

e.e. mae’r bardd yn cofio 
bod mewn disgo yn ei 

ysgol ac mae’r
gerdd yn stori syml am 
ddau berson ifanc yn 
cyfarfod ac yn syrthio 

mewn cariad.

Beth os?

e.e. roedd Gareth yn 
gweld rhywun arall tu 
ôl i gefn Ceri felly mae 

hi’n ei adael o ond 
mae hi’n teimlo’n flin/
grac iawn efo fo. Mae o 

wedi’i brifo hi. Crash

e.e. ar ddechrau’r ddrama 
mae Els yn naïf achos mae 
Wes yn dweud ei fod o’n ei 
charu hi pan mae o’n trio’i 
pherswadio hi i fynd i dŷ 
Ben, er mwyn cael rhyw 

efo hi efallai.

 

Patagonia

e.e. mae Rhys yn caru 
Gwen yn fawr iawn ac

mae o eisiau ei phriodi a 
chael plant efo hi. Ond mae 
Gwen yn cael perthynas efo
Mateo sydd yn gwneud Rhys 

yn genfigennus.

 



Perthynas

Angladd yn y Wlad

e.e. roedd yr Adroddwraig yn 
teimlo fel un o deulu’r Tremeers 

ac achos eu perthynas, roedd hi’n 
meddwl bod Mr Tremeer yn mynd 
i’w helpu i gael ei meibion yn ôl.

Dim on Serch

e.e. mae Gwion Hallam yn 
disgrifio cychwyn perthynas, 
y wefr o gusannu’r ferch a’r 
cyffro o afael yn ei llaw ac 

anghofio am bopeth oedd yn 
digwydd o’i gwmpas.

Crash

e.e. wrth i’r stori ddatblygu, 
rydyn ni’n gweld dirywiad ym

mherthynas Els a Rhys. Mae Els 
yn newid oherwydd Wes a dydy 

Rhys ddim yn gallu 
newid hyn.

Patagonia

e.e. mae perthynas hyfryd 
rhwng Alejandro a Cerys wrth 
iddyn nhw deithio i Gymru i 
chwilio am fferm teulu Cerys 

yng Nghwm Tryweryn.

Beth os?

e.e. mae’r berthynas rhwng 
Ceri a Marc yn datblygu 

wrth iddyn nhw ebostio ei 
gilydd ac yn y diwedd mae

hi’n penderfynu mynd ato fo 
i Awstralia.

Trŵ Lyf

e.e. rydyn ni’n gweld yn y 
stori bod gan Gwen berthynas 
hyfryd â’i hwyres Heledd a’i 
bod hi, Heledd, yn mwynhau 

treulio amser efo’i Nain.

Pwy fyth a fyddai’n fetel?

e.e. mae Non yn cael 
perthynas tu ôl i gefn Jac ei 
gŵr efo Andy. Dydy hi ddim 
yn poeni am deimladau pobl 

eraill nac am frifo pobl.

 


