
UG Cymraeg 2il Iaith - Uned 1 > Astudio Ffilm Patagonia

Geirfa Allweddol (Mwy ar y dudalen nesaf)

Cymeriadau – Characters Mynegi Barn – Express Opinion Ffilm lôn – Road movie Annisgwyl – Unexpected Cyfrifol – Responsible Catalydd – Catalyst 

Golygfeydd – Scenes Cynnwys – Content Taith – Journey Datblygu – Develop Triongl cariad – Love triangle Ymfudo - Migrate

Technegau – Techniques Testun – Subject Ystyr – Purpose Darganfod – Discover Effaith – Effect Cysylltiad – Connection 

Bwriad/nod – Intention Ymchwil – Research Dyfodol – Future Magu teulu – Raise a family Cyn-filwr – Ex-soldier Perthyn – Belong

Themâu – Themes Plethu – Weave Hanes – History Siomi – Disappointed Chwerw – Bitter Gwreiddiau – Roots

Uned 1 – Trefn yr Arholiad

Cyfwyniad – Pwy wyt ti?:

enw, ysgol, pynciau ysgol, pam wyt ti’n 
astudio Cymraeg yn y chweched dosbarth?

Adran A – Trafod y ffilm (Grŵp) 
[40 marc]

Stori’r ffilm 
Cymeriadau 
Golygfeydd 
Technegau
Bwriad/nod y cyfarwyddwr 
Themâu
Mynegi barn ar y ffilm

Adran B – Trafod Pecyn Uned 2 (Unigol) 
[20 marc]

Cynnwys y pecyn – llythyr, portread, erthygl 
ayb?

Pam dewis y testun?

Trafod y gwaith ymchwil – Ble?, Sut?, Pwy? 
Beth wyt ti wedi ei ddysgu am y testun?

Mynegi barn ar y broses o wneud y gwaith 
ymchwil ac ysgrifennu.

Adran A - Un ffilm, dwy stori

Yn y ffilm mae dwy stori sy’n 
plethu drwy’i gilydd – stori 
Gwen a stori Cerys.

Ffilm lôn ydy Patagonia achos 
mae’r cymeriadau yn mynd ar 
daith arbennig:

Gwen - mynd ar daith i ffendio 
ei hun, ystyr i’w bywyd a’i 
dyfodol.

Rhys - mynd ar daith efo’i waith 
fel ffotograffydd.

Cerys - mynd ar daith i ffendio 
ei hanes.

Alejandro - mynd ar daith 
annisgwyl ond yn ffendio llawer 
allan am ei hun wrth wneud.

Mae pob cymeriad yn newid 
a datblygu drwy’r ffilm ac 
yn gymeriadau gwahanol ar 
ddiwedd y ffilm o gymharu â 
dechrau’r ffilm.

Crynodeb Cymeriadau – Stori Gwen

Lleoliad – Patagonia

Gwen – actores di-waith a phartner 
Rhys ond yn cael affêr gyda Mateo. 
Dydy hi ddim yn gwybod beth mae hi 
eisiau mewn bywyd ar ôl darganfod 
dydy hi ddim yn gallu cael babi.

Rhys – ffotograffydd a phartner Gwen. 
Yn fwy na dim mae o eisiau dyfodol efo 
hi yn magu teulu. Mae o’n cael ei siomi 
a’i frifo ar ôl darganfod bod Gwen wedi 
cysgu gyda Mateo. Mae Rhys yn gorfod 
dysgu sut i faddau i Gwen.

Mateo – yn gyfrifol am yrru Gwen a 
Rhys o gwmpas Patagonia. Mae o’n 
hoffi Gwen yn fawr ac yn cysgu gyda hi 
sy’n creu triongl cariad sy’n cael effaith 
negyddol ar Gwen, Rhys a Mateo.

Martin – cyn-filwr yn rhyfel y Falklands. 
Dyn chwerw, anhapus oherwydd ei 
amser yn y rhyfel ac achos iddo golli 
ei gariad. Mae Martin yn gatalydd sy’n 
dangos pwysigrwydd maddau i Rhys.

Crynodeb Cymeriadau – Stori Cerys

Lleoliad – Cymru

Cerys – merch i ferch o Gymru 
ymfudodd i Batagonia o Gymru yn 
1927. Mae hi’n teimlo cysylltiad cryf a’r 
teimlad o fod yn berthyn i Gymru sy’n 
arwain ati hi’n teithio i Gymru i ffeindio 
ei gwreiddiau.

Alejandro – bachgen ifanc diniwed a 
dibrofiad sy’n cael ei dwyllo gan Cerys 
i deithio gyda hi i Gymru. Drwy’r ffilm 
mae Alejandro yn help mawr i Cerys ac 
mae’r ddau yn dod yn ffrindiau da.

Sissy – myfyrwraig ym Mhifysgol 
Caerdydd a pherson sy’n helpu 
Alejandro i ddarganfod mwy am hanes 
“Nant Briallu” a helpu iddo ddatblygu fel 
cymeriad.

Technegau

Gwrthgyferbyniad - rhwng y 
cymeriadau a rhwng Cymru a 
Phatagonia.

Gwrthdaro – rhwng y cymeriadau 
> pam bod gwrthdaro?

Saethiadau – pam bod y 
cyfarwyddwr yn defnyddio 
gwahanol saethiadau yn ystod y 
ffilm?

Cerddoriaeth – alawon Cymreig a 
Sbaeneg yn adlewyrchu diwylliant 
y ddwy wlad.

Symbolaeth – pam bod y 
cyfarwyddwr yn defnyddio 
gwahanol symbolau neu 
ddelweddau yn ystod y ffilm?

Cyffelybiaeth – mae Gwen yn 
gweld ei hun fel
Blodeuwedd. Ydy cymharu Gwen 
i Flodeuwedd yn eich helpu chi i’w 
deall hi fel cymeriad?



Diniwed – Innocent Saethiadau – Shots Delweddau – Images Digwyddiadau – Events Dylanwadu – Influence Yn gyffredinol – In general

Twyllo – Trick/cheat Cerddoriaeth – Music Cymharu – Compare Ysu – Yearn Cariad – Love

Myfyrwraig – Student (F) Alawon – Melodies Cyflwyno – Present Cynulleidfa – Audience Ffyddlondeb – Faithfulness

Gwrthgyferbyniad – Contrast Cyffelybiaeth – Simile Boddi – Flooding Sylweddoli – Realise Perthyn – Belonging

Gwrthdaro – Conflict Diwylliant – Culture Rhyfel – War Cyfoethog – Rich Golygfa – Scene

Bwriad/nod y cyfarwyddwr

Mae’r cyfarwyddwr eisiau:

• Cyflwyno hanes unigryw Cymru 
i gynulleidfa newydd; hanes y 
Cymry yn ymfudo i Batagonia, 
hanes boddi Cwm Tryweryn a 
hanes rhyfel y Falklands.

• Dangos sut mae hanes person yn 
cael effaith ar eu bywyd – Martin 
wedi cael ei effeithio’n ddrwg gan 
ddigwyddiadau rhyfel y Falklands 
a sut mae Cerys yn ysu i gael 
gwybod mwy am hanes ei mam 
a’i theulu Gymreig ar fferm Nant 
Briallu.

• Gwneud i’r gynulleidfa weld pa 
mor unigryw ydy’r diwylliant 
Gymreig a gobeithio gwneud i 
bobl sylweddoli pa mor gyfoethog 
a hyfryd ydy o.

NodiadauAdran B – Trafod Pecyn Uned 2

Cofiwch – bydd gofyn i chi wneud y 
rhan yma ar eich pen eich hun gyda’r 
arholwr. Dyma’r math o gwestiynau 
bydd yr arholwr yn gallu gofyn i chi:

Beth ydy testun dy bortffolio?

Pam ddewisiaist ti y testun?

Beth ddysgaist ti wrth wneud dy 
bortffolio?

Am beth wyt ti’n sôn yn dy 
ddyddiadur/erthygl/portread…?

Pa ddarn ydy dy hoff ddarn?

Faset ti’n dewis y testun yma eto?

Mynegi Barn

Mae dy farn di ar wahanol agweddau 
y ffilm yn bwysig iawn:

Hoff gymeriad – pam wyt ti’n hoffi’r 
cymeriad a sut maen nhw’n datblygu 
drwy’r ffilm?

Hoff olygfa – beth wyt ti’n ei hoffi am 
yr olygfa? Ydy o’n dangos rhywbeth 
arbennig am gymeriad, thema neu 
dechneg arbennig?

Hoff dechneg – wyt ti’n meddwl bod y 
technegau yn effeithiol? Pam?

Hoff gân – wyt ti’n hoffi’r alawon 
Cymreig neu Sbaeneg? Ydyn nhw’n 
gwneud i ti deimlo rhywbeth 
arbennig?

Y ffilm – beth ydy dy farn ar y ffilm yn 
gyffredinol? Ydy hi’n ffilm faset ti’n ei 
gwylio eto?

Astudio ffilm – fwynheuaist ti astudio 
ffilm fel rhan o’r cwrs Uwch Gyfrannol 
neu oedd well gen ti astudio 
barddoniaeth?

Themâu

Prif themâu y ffilm:

Y Gymraeg – sut mae’r iaith 
Gymraeg yn cael effaith neu yn 
dylanwadu ar y cymeriadau?

Cariad – sut mae teimladau’r 
cymeriadau at ei gilydd neu at eu 
gwlad yn arwain at y gwahanol 
ddigwyddiadau yn y ffilm?

Ffyddlondeb – Ydy’r cymeriadau 
yn ffyddlon i’w gilydd a beth 
ydy canlyniad y ffyddlondeb/
anffyddlondeb hwnnw?

Perthyn – Mae’r teimlad o fod 
yn perthyn neu o beidio bod yn 
perthyn i rywun neu rywle yn 
arwain at brif ddigwyddiadau’r 
ffilm.

Hanes – Mae hanes y Cymry yn 
ymfudo i Batagonia, hanes boddi 
Cwm Tryweryn a hanes rhyfel y 
Falklands yn rhoi strwythur i’r ffilm 
ac yn siapio llawer o’r cymeriadau.


