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Cysgu’n Brysur
gan Bethan Marlow

Mae angen i chi ganolbwyntio ar: 

1. Y cyfnod hanesyddol a chonfensiynau theatrig y 
cyfnod.

2. Arddull y ddrama.

3. Cymeriadau – y dehongliad, y cymhelliant, 
agweddau llais, symud a rhyngweithio, y 
defnydd o’r gofod actio, y defnydd o bropiau a 
set, gwisg, colur a gwallt, a’r berthynas rhwng 
yr actorion a’r gynulleidfa.

4. Llwyfannu – effaith y cynhyrchiad ar wahanol 
lwyfannau e.e. Gwth, Prosceniwm, Cylch a 
Thraws.

5. Dylunio – y set a’r propiau, y gwisgoedd, colur 
a’r gwallt, golau a’r sain.

TASGAU TRAFOD YN Y DOSBARTH

Cyn dechrau astudio’r ddrama, mae angen i chi gofio 
rhai pethau sy’n mynd i’ch helpu chi gyda phob tasg. 

1. Llwyfannu  
Mae pedwar prif lwyfan: Prosceniwm, Gwth, 
Traws a Chylch.

 • Gwnewch lun bras o bob un.

 • Ychwanegwch safle’r gynulleidfa.

 • Cynigiwch syniad o’r math o set sy’n bosib 
ei ddefnyddio ar bob un. 

 • Cofiwch fod llawr, y llwyfan a’r to yn 
bwysig.

 • Mae’r waliau y tu ôl i’r gynulleidfa hefyd yn 
medru cael eu defnyddio.

2. Er mai cyfarwyddwr sydd, fel arfer, yn gwneud 
y penderfyniadau ynghylch llwyfannu, rhaid 
cydweithio â’r dylunwyr.

 • Ydych chi’n medru enwi pob dylunydd?

 • Beth yw rôl pob un? 

 • Cofiwch fod y dylunwyr yn ychwanegu at 
awyrgylch y perfformiad ac yn cyfoethogi 
profiad y gynulleidfa.

 (Mae mwy o wybodaeth a therminoleg yn yr 
atodiad am ddylunwyr.)

3. Mae’n rhaid i chi gofio bod angen trafod 
sgiliau llais, symud a rhyngweithio wrth drafod 
perfformiad.  Ydych chi’n cofio’r gwahanol 
elfennau sydd angen cyfeirio atynt wrth drafod 
pob un?

4. Mae’n rhaid i chi ddeall ystyr y term arddull. 
Ydych chi’n medru esbonio beth yw ystyr 
arddull naturiolaidd, arddull symbolaidd ac 
arddull minimalaidd?
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Cefndir y ddrama

Perfformiwyd y ddrama gerdd hon yn broffesiynol 
am y tro cyntaf yn 2016 gan gwmni Theatr 
Arad Goch, gyda chast o 11 actor ifanc egnïol. 
Ysgrifennwyd hi yn wreiddiol i Gwmni Theatr 
Ieuenctid yr Urdd yn 2014.  Mae’r sgript yn fachog 
gyda ffocws ar goreograffi eiconig sydd wedi’i seilio 
ar ganeuon y band Cymraeg ‘Bromas’. Aeth Arad 
Goch â’r ddrama ar daith ledled Cymru yn ystod 
mis Mawrth 2016 ac roedd yn un o uchafbwyntiau’r 
calendar celfyddydol Cymru y flwyddyn honno.

Mae Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni 
Theatr Arad Goch a chyfarwyddwr y ddrama, yn 
disgrifio Cysgu’n Brysur fel cynhyrchiad cyfoes 
Cymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar 
hugain:

“Mae’n sôn am yr affêrs a’r fflyrtio, angst y 
dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, 
moesau ac anfoesoldeb ieuenctid, rhwystredigaeth 
gydag oedolion ac ofnau a gobeithion pobol ifanc” 
meddai Turner. Ychwanegodd mai “ychydig iawn, 
os oes rhai o gwbl, o gynyrchiadau theatrig ar y 
raddfa hon ac o’r natur hwn sydd ar gael ar gyfer 
cynulleidfaoedd ifanc yng Nghymru”. 

Dyma ragflas i chi o’r sioe a’r cymeriadau:  
https://www.youtube.com/watch?v=lNrGxM7BR9E

Mae’r sioe wedi ennill gwobrau gan gynnwys 
‘Y Sioe Orau ar gyfer Plant a Phobol Ifanc’ 
yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017. Dyma rai o 
sylwadau’r wasg:

“Mae’r sioe yn rhoi llais i bobl â phrofiadau nad 
ydyn ni’n aml yn eu gweld ar lwyfannau Cymru.” - 
Cris Dafis, Golwg.

Mae’n ddrama gerdd fywiog a gafaelgar sy’n llawn 
gwrthdaro a sawl dilema sy’n wynebu pobl ifanc 
heddiw.

Perfformiad Cwmni Arad Goch

Mae’r lluniau uchod yn dangos y llwyfaniad 
gwreiddiol ar lwyfan prosceniwm gyda band yng 
nghefn y llwyfan a gwagle ar gyfer y desgiau ac 
offer llwyfan syml yn y blaen.  Mae grisiau naill 
ochr ar gyfer creu lefelau syml. Mae symlrwydd y 
cynhyrchiad yn amlwg iawn: ychydig o gadeiriau a 
pheth offer syml. Roedd angen gwagle eithaf eang 
gan fod yna sawl aelod yn y cast. Roedd y cadeiriau 
a’r desgiau symudol yn awgrymu lleoliad yr ysgol 
ond, yn ogystal â hyn, cawsant eu defnyddio i greu 
gwahanol ddelweddau a lleoliadau.

1: 2:
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Roedd y goleuo’n amrywio i greu awyrgylch 
wahanol, yn enwedig yn y caneuon lle’r oedd lliwiau 
a geliau addas ar gyfer y trawsnewidiadau yn cael 
eu defnyddio. Mae hyn yn nodwedd gyffredin mewn 
sioeau cerdd – y golau yn naturiol yn y darnau 
deialog, ond yn llawer mwy cymhleth a deniadol yn 
y caneuon. 

Dewisodd y cyfarwyddwr osod y band yn amlwg ar 
y llwyfan er mwyn eu cynnwys fel rhan flaenllaw o’r 
sioe. Roedd hyn yn dra effeithiol ac wedi gweithio’n 
dda, gan fod y sain a’r gerddoriaeth yn rhan mor 
hanfodol o’r stori. Mae’r gerddoriaeth  
yn y sioe yn gyfoes ac apelgar ac wedi ei 
chyfansoddi gan Bromas, band poblogaidd ar y  
pryd. Hefyd, defnyddiwyd propiau realistig a 
gwisgoedd cyfoes sy’n nodweddiadol o ddillad  
pobl ifanc heddiw.

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi wedi gweld perfformiad o sioe gerdd? 
Beth yw nodweddion yr arddull hwn? Ym mha 
ffordd mae’r cynyrchiadau, fel arfer, yn wahanol i 
ddramâu? Mae ambell sioe gerdd yn cynnwys canu 
a dim deialog o gwbl. Ydych chi wedi gweld sioeau 
cerdd Cymraeg o’r blaen? 

TASGAU

Edrychwch ar agoriad y ddrama: Rhan 1, Golygfa 1. 

1. Fel cyfarwyddwr, sut byddech chi’n llwyfannu’r 
darn hwn? Cofiwch fod y cymeriadau mewn 
lleoliadau gwahanol.

 • Tynnwch lun o’r llwyfan a safle’r 
gynulleidfa. 

 • Esboniwch yr arddull.

 • Cynigiwch syniadau am set a phropiau.

2. Mae’r ensemble o actorion yn hynod bwysig yn 
y darn hwn gan ein bod fel cynulleidfa yn cwrdd 
â nhw am y tro cyntaf. Esboniwch sut fyddech 
chi, fel cyfarwyddwr, yn dewis llwyfannu hyn, 
gan ganolbwyntio ar y rhyngweithio. Bydd 
rhaid i chi benderfynu ar siâp y llwyfan, y set 
a’r offer llwyfan cyn mynd ati i ateb. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • safleoedd yr actorion ar y llwyfan 

 • eu symudiadau.

3. Beth yw eich syniadau am wisgoedd y 
cymeriadau yn y darn hwn? Cyfeiriwch at 
gyfnod, defnydd, ansawdd a lliw. A fyddech 
chi’n dewis defnyddio gwisg ysgol? Rhowch 
eich rhesymau dros eich dewisiadau. 

Trafodwch eich syniadau am yr uchod gyda 
gweddill y dosbarth.

Strwythur 

Mae dwy ran i’r sioe – dwy olygfa yn unig yn y 
rhan gyntaf a chwech yn yr ail. Mae rhai golygfeydd 
yn fyrrach na’i gilydd ond, ar y cyfan, mae’r sioe 
yn symud yn gyflym. Mae’r ddrama’n llifo ac yn 
symud yn slic i ddatblygu’r stori. Mae’r caneuon 
a’r ddeialog yn olrhain y stori. Y cyfarwyddwr felly 
fydd yn penderfynu ar y newid awyrgylch a thempo 
rhwng y ddeialog a’r caneuon. Mae’r ddeialog 
yn dafodieithol a naturiol iawn er mwyn apelio at 
bobl ifanc, ac er mwyn i’r gynulleidfa uniaethu â’r 
cymeriadau. 

Mae 11 prif gymeriad – pob un yn allweddol ac yn 
chwarae rolau pwysig: Alaw, Bethan, Cai, Donna, 
Gonc, Jesse, Mabli, Osian, Princess, Proff a Sam. 
Mae gan bob un ohonynt bersonoliaethau eu hunain 
ac maen nhw’n rhyngweithio â’i gilydd drwy gydol 
y sioe. Weithiau, mae mwy o ganolbwyntio ar un 
cymeriad, ond ar y cyfan, mae’r actorion i gyd ar 
y llwyfan drwy’r amser.  Dim ond llais yr athro 
sy’n cael ei glywed, felly bydd rhaid cael offer sain 
pwrpasol i drosglwyddo’r elfen hon.  

Bydd llwyfannu Cysgu’n Brysur yn dasg ddiddorol 
a chreadigol gan fod nifer o bosibiliadau y gellir eu 
hystyried.

TASGAU

Edrychwch ar dudalen 51. Rhan 2, Golygfa 3 o 
AR BEN Y MYNYDD hyd at dudalen 55 WRTH 
WYLIO’R SÊR, MAEN NHW’N DAL DWYLO.

1. Tynnwch lun o’r llwyfan fyddech chi’n ei 
ddewis ar gyfer y darn hwn gan ddangos safle’r 
gynulleidfa. Yna, disgrifiwch sut byddech chi’n 

3:



4

Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

llwyfannu’r darn ar eich dewis o lwyfan, gan 
ganolbwyntio ar y canlynol:

 • arddull y cynhyrchiad 

 • eich dewis o set

 • eich dewis o olau.

Rhowch resymau dros eich dewisiadau. 

2. Tynnwch lun o wisg cymeriadau Bethan a 
Proff yn y darn hwn. Cofiwch sôn am gyfnod, 
defnydd, lliw ac ansawdd. Yna, esboniwch sut 
byddech chi’n cyfleu rôl y ddau i’r gynulleidfa 
yn y darn. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • cymhelliant y cymeriadau

 • llais y cymeriadau

 • symudiad y cymeriadau

 • eu safle ar y llwyfan

 • eu perthynas â’r gynulleidfa.  

Y cymeriadau

Edrychwch yn gyntaf ar y flogiau isod o’r 
cymeriadau:

https://www.youtube.com/watch?v=TFsjJE0YkpA

https://www.youtube.com/watch?v=XcP3H2qdTL8

https://www.youtube.com/watch?v=r-zJfxz5sz8

https://www.youtube.com/watch?v=Bkviu11_AUY

https://www.youtube.com/watch?v=yj0L-YQsiVg

4:
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https://www.youtube.com/
watch?v=nJFGRHKWkQU

https://www.youtube.com/watch?v=9VF2uk422Zw

https://www.youtube.com/watch?v=ZVjgjJlly1U

Mae 11 o gymeriadau i gyd ac maent yn creu 
tapestri lliwgar o bersonoliaethau gwahanol. Yr hyn 
sy’n gyffredin rhyngddynt yw’r ffaith eu bod ym 
Mlwyddyn 13 ac yn sefyll eu harholiadau Safon 
Uwch. Mae hyn felly’n esbonio’u hansicrwydd ar 
gyfer y dyfodol gan eu bod ar fin gadael ysgol ac 
ymuno â’r byd mawr. Hefyd, mae rhai wedi gwneud 
ceisiadau i fynd i brifysgol ac yn aros i glywed os 
ydyn nhw wedi cael eu derbyn. Mae hyn yn creu 
ychydig o nerfusrwydd a phenbleth. Er bod llawer o 
bwysau arnynt, mae hefyd cyfle i fwynhau a dathlu 
bod eu dyddiau ysgol yn dod i ben a bod llwybr 
newydd cyffrous yn eu hwynebu. Mae’n gyfnod 
anodd, ond cynhyrfus. 

Mae’r criw yma’n ffrindiau ac yn adnabod ei gilydd 
yn dda iawn. Serch hynny, fel pob criw o bobl ifanc, 
mae weithiau dadlau a thynnu coes. Mae rhai yn 
hoffi gwneud hyn yn fwy nac eraill ac yn medru bod 
yn greulon ar adegau. Weithiau, mae rhai yn gallu 
trafod eu problemau’n agored er mwyn rhannu’u 
hofnau, ac eraill yn dewis bod yn fwy preifat a 
thawel. Mae ychydig o gystadleuaeth rhwng y 
cymeriadau hefyd ac mae hyn yn gyffredin ymysg 
ffrindiau ar adegau. 

Ar y cyfan, mae’r sioe yn olrhain hanes criw o bobl 
ifanc mewn cyfnod penodol o’u bywyd. Maent yn 
profi sefyllfaoedd newydd amrywiol, sefyllfaoedd 
pleserus ac amhleserus.

Alaw

Mae Alaw yn uchelgeisiol ac yn gosod llawer o 
bwysau arni ei hun. Mae hi eisiau mynd i astudio yn 
Rhydychen.

Tudalen 72 : “…Dwi isho mynd i Rydychen a dwi 
isho bod yn doctor, yn specialist, dwi isho bod yn 
consultant. A rwan bo’ fi ddim yn mynd i Rydychen, 
mae o’n freakio fi allan achos dwi’n gweithio mor 
galad...” 

Nid yw Alaw yn cael ei derbyn i Rydychen, ac mae 
hyn yn ei siomi’n fawr. Mae’n teimlo fel methiant 

ac yn galed iawn ar ei hunan. Gwelir hi yn hunan-
niweidio ar dudalen 41, ac erbyn diwedd y ddrama 
mae hi yn yr ysbyty. Mae hyn yn gofyn cwestiynau 
ac yn codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd iechyd 
meddwl ymhlith pobl ifanc heddiw.

Golygfa 6: YN YSTOD Y GÂN, MAE ALAW YN 
EI HANAFU’I HUN YN DDYFNACH AC YN 
DDYFNACH.

Ar y llaw arall, mae Alaw yn ferch boblogaidd sy’n 
ymuno yn yr hwyl, a hi sy’n cynnig trefnu’r trip 
tramor i’r criw ar ôl eu Safon Uwch. Ar yr wyneb, 
mae’n hoffi bod â rheolaeth, ac nid yw’n hoffi ei 
ffrindiau yn gwneud hwyl am ei phen. Gweler 
tudalen 38: “Trio ‘neud dy hun swnio’n dda pan o’dd 
na ddim byd ‘di digwydd. Na’th o just twyllo fi i roi 
bra fi iddo fo.”

Mae’n gymeriad dwfn a chymysglyd – yn berson 
uchelgeisiol, ond yn llawdrwm ar ei hunan. 

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi’n credu y dylai bod mwy o drafodaeth 
mewn ysgolion am hunan-niweidio? Beth sy’n 
ei achosi? Yw e’n gallu bod yn gyfuniad o sawl 
peth? Ydych chi’n teimlo ei bod hi’n thema addas 
i’w thrafod mewn drama gerdd? Ydy iechyd 
meddwl a hunan-werth yn cael digon o sylw yn ein 
cymunedau, ysgolion a byd gwaith?

TASGAU PERFFORMIO 

Dychmygwch eich bod yn portreadu cymeriad Alaw. 
Sut byddech chi’n defnyddio’r llais a symudiadau 
i actio’r monolog sydd ar dudalen 72? Gallwch chi 
berfformio’r darn o flaen cynulleidfa. 

Bethan Bimbo 

Mae Bethan yn trio bod yn boblogaidd ac, ar yr 
wyneb, mae’n hoffi ffasiwn, colur a chael amser da 
gyda bechgyn. 

Tudalen 54: “Ma’ Princess yn geek, s’da hi ddim 
ffrindie’ a does neb yn ffansio hi. Ma’ hi’n bach o 
loser Proff a no way fi’n mynd i fod fel ‘na. Fi’n 
mo’yn bywyd mwy …hapus”

https://www.youtube.com/watch?v=nJFGRHKWkQU
https://www.youtube.com/watch?v=nJFGRHKWkQU
https://www.youtube.com/watch?v=9VF2uk422Zw
https://www.youtube.com/watch?v=ZVjgjJlly1U
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Mae’n ymddangos yn dwp am ei bod hi’n meddwl 
bod hyn yn ddelwedd mae bechgyn yn hoffi, ond 
eto, mae’n ferch ddeallus sy’n mwynhau Cemeg 
ac yn gwylio fideos amdano ar YouTube! Mae’n 
cynnig cael “bumpies” gyda Proff er mwyn rhoi 
gwersi cariadus iddo, ond mae’n synnu pan mae e 
yn ei pharchu a’i hoffi. Nid fel hyn mae bechgyn yn 
ymateb iddi fel arfer. 

Tu ôl i’r mwgwd, mae ochr sensitif iddi hefyd. Hi 
sy’n mynd i weld Alaw yn yr ysbyty ar ddiwedd y 
sioe ac yn dweud ei bod yn wahanol ar ôl iddi geisio 
hunanladdiad (tudalen 85). Efallai bod hyn yn ei 
sobri ac yn awgrymu ei bod hefyd yn mynd i newid 
fel person.

TASGAU TRAFOD

Mae pwysau ar fechgyn a merched i fod yn 
boblogaidd, ond, yn eich barn chi, oes mwy o 
bwysau ar ferched? Ydy cymeriad Bethan yn un 
ystrydebol neu’n ddarlun teg o rai merched? 

Cai 

Mae Cai wedi colli’i fam ac, ar ddechrau‘r ddrama, 
mae’n casglu eiddo ei fam at ei gilydd i’w rhoi i 
siop elusen. Yn syth, mae hyn yn cyflwyno delwedd 
drist iawn. Mae’n grac a chymysglyd ac mae’r 
emosiynau hyn yn cael eu hamlygu yn ei ymddygiad 
drwy gydol y ddrama. Mae ganddo gyfrifoldebau 
at ei deulu nawr, ac mae’n rhaid iddo dyfu fyny yn 
gyflym. Caiff ei ddisgrifio yn y cyfarwyddiadau ar 
ddechrau’r ddrama, tudalen 5: CAI YN BRWYDRO 
YN ERBYN Y DAGRAU. DIM OND BOCSIO SYDD 
YN NAWNS CAI BELLACH. 

Mae ei ddicter yn amlwg eto ar dudalen 20 pan 
mae’n dychwelyd i’r ysgol, ac yn y gân ‘Fersiwn o 
Fi’ mae’n canu: “Normal, normal, just nôl i normal. 
Mam. Argh”

Mae’n fachgen poblogaidd a golygus a gallwn 
gydymdeimlo ag ef, ond mae e hefyd yn gallu bod 
yn greulon e.e. ar dudalen 37 pan mae’n dwyn bra 
Alaw ac yn gwneud hwyl am ei phen. Mae e hefyd 
yn mynd i drwbwl wrth iddo geisio perswadio 
Princess i “fachu” ‘da fe. Wrth iddi dynnu i ffwrdd, 
mae Proff yn ei gyhuddo o drin Princess fel darn o 
gig, a’i fod e wedi croesi’r llinell. 

Gweler ymateb Cai ar dudalen 69: “Come on, fi’n 
serious, ble ma’r lein? Twtsho hi? Snogo hi? … O be 
fi’n gweld ni i gyd, y merched a’r boys, yn croesi’r 
blydi lein o hyd!”

Mae tensiwn yn codi rhwng Cai a’i ffrind gore’ 
Osian, ac mae’r fonolog fer sydd ganddo ar dudalen 
72 yn adlewyrchu ei deimladau ac yn enwedig ei 
rwystredigaeth.

Erbyn diwedd y sioe, mae Osian yn esbonio ei 
ymddygiad ac yn ymddiheuro i Cai, gan ddweud 
ei fod wedi gweld delio â marwolaeth ei fam yn 
anodd. Ar dudalen 80, mae Osian yn datgan: “O’n 
i just ddim yn gwybod be’ i ddweud so … ond dyw 
e obviously ddim yn excuse a… sori. Fi ‘di bod yn 
crap.” 

Erbyn diwedd y sioe, mae Cai yn sylweddoli efallai 
ei fod angen help i ddelio â’i golled, ar dudalen 73: 
CAI YN CRIO YM MREICHIAU GONC.

TASGAU TRAFOD

Mae Cai wedi bod drwy brofiad ofnadwy, ac mae 
ei fywyd adre yn anodd. Serch hynny, ydy hyn yn 
rhoi esgus iddo drin ei ffrindiau yn wael? Oes digon 
o help a thrafodaethau mewn ysgolion am golled a 
marwolaeth?

Osian

Mae Osian yn fachgen poblogaidd ac yn mwynhau 
cymdeithasu, partïo ac yfed ac fe sy’n awgrymu 
mynd ar wyliau ar ôl Safon Uwch. Er ei fod yn llawn 
uchelgais ac yn dymuno mynd i’r brifysgol, mae 
hunan-ddelwedd isel ganddo, e.e. tudalen 23: mae’n 
edrych ar ei ffôn ac ar ei ‘selfies’ ac yn gweld person 
tew, od a hyll. Mae’n galw ei hun yn “minger”. 
Nid yw’n gallu siarad â’i ffrind, Cai, yn iawn ar 
ôl iddo golli’i fam – mae’n teimlo’n lletchwith. 
Hefyd, mae’n cyfaddef bod pwysau rhwydweithiau 
cymdeithasol yn ormod ar brydiau. “Chi’n ishte’ yn 
yr ysgol yn trial dysgu am farddoniaeth Gymraeg 
a ma’ch ffôn chi’n sgrechen shwd y’ch chi i fod i 
edrych, i ymddwyn, i wisgo, i garu?”

Donna Dawel 

Mae Donna’n hynod o swil a nerfus ac felly’n 
agored i beth tynnu coes gan y bechgyn (tudalen 14). 
Fel arfer, mae Alaw yn ei hamddiffyn rhag hynny. 
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Mae Cai yn hynod o greulon tuag ati ar adegau, ond 
i ddechrau, nid yw hi’n ymateb. Mae delwedd drist 
ohoni hi’n chwilio am Alaw ar ddiwedd y ddrama 
pan mae Osian yn ei herio hi: DONNA’N EDRYCH 
TUAG AT GADAIR ALAW - YR UN SYDD FEL 
ARFER YN EI HAMDDIFFYN.

Yna, mae’n magu’r hyder i godi o’i sedd, dwyn ffôn 
symudol Osian, ei ollwng i’r llawr cyn rhoi ei sawdl 
arno! 

Pan fydd Bethan yn gofyn ydyn nhw’n mynd i fod 
yn ok, ateb Donna, ar dudalen 85 yw: “Duwcs, gawn 
weld ‘de. Sna’m pwynt poeni am y peth, nagoes?” 

Mae’n amlwg ei bod yn llawer mwy hyderus erbyn 
diwedd y sioe. 

Gonc 

Ef yw ffŵl y dosbarth ac mae’n trio’n galed iawn i 
wneud i bawb arall chwerthin ac yn cynnig gwneud 
pob math o bethau hurt i fod yn boblogaidd, e.e. ar 
dudalen 39: “Hei, watch this boys.. dwi’n mynd i 
redeg drwy’r bonfire yn bare feet fi”.

Mae’n hoffi cael ei alw’n ‘freak’ ac yn hoffi gwneud 
hwyl am ben y gweddill. Ar adegau, mae’n medru 
bod yn greulon ac ansensitif, yn enwedig tuag at 
Jesse: “So be `yt ti, Jesse? Fairy?” 

Efallai bod Gonc yn cuddio tu ôl i fasg, ac mewn 
gwirionedd, ddim yn hoffi ei ymddygiad afresymol. 

TASGAU TRAFOD

Ydych chi’n teimlo bod rhai bechgyn a merched yn 
trio’n galed i fod yn ffyliaid – gan wneud pethau dwl 
a pheryglus – er mwyn cael sylw?

Jesse

Mae Jesse yn hoyw ac yn gwbl agored am hynny. 
Mae ganddo bersonoliaeth fawr ac mae e wrth ei 
fodd yng nghwmni’r merched (tudalen 13). Wrth 
iddynt sôn am y gwyliau, mae Jesse’n dweud: “Sai’n 
rhannu ‘da’r boys achos fydd hi’n drewi ac yn 
disgusting and that’s not my style diolch yn fawr…” 

Nid yw Jesse yn ceisio cuddio ei rywioldeb o gwbl 
ac mae’n cyhoeddi’r peth mewn modd doniol a 
ffres. Ar dudalen 21, mae’n dweud: “Fairy and the 

freak. Hashtag out and proud, hashtag hyder hoyw, 
hashtag what ev-er”.

Er hyn, mae Jesse yn poeni am y gwyliau a beth 
fydd pobl yn meddwl amdano mewn gwlad arall: 
“…Pretend to be straight boy… ac os yw rhywun yn 
ffindo mas, yna falle ga’ i fy lladd…”

Mae ei fonolog ar dudalen 64 yn dangos ei fod yn 
sensitif a’i fod yn teimlo’n siomedig ac yn drist pan 
fydd ei ffrindiau’n methu ei dderbyn am bwy ydyw 
go iawn.

TASGAU PERFFORMIO 

Fel actor, perfformiwch fonolog Jesse ar dudalen 64 
gan ganolbwyntio ar y llais a’r symudiadau.

Mabli 

Mae hi’n ferch hyderus, hoyw ac mewn cariad 
â Sam. Mae’n ferch sy’n hoffi cael amser da a 
chymdeithasu. Mae’n byw ar fferm ac wrth ei bodd 
yng nghanol yr anifeiliaid. Nid yw’n bwriadu mynd 
i goleg, dim ond aros gartref i helpu. Ar dudalen 17, 
mae’n dweud: “Drychwch ar ‘y nefed i reit hapus, 
bob un ohonyn nhw, achos bo’ nhw’n gneud be’ ma’ 
nhw’n mo’yn neud – pori. Coleg? Na, ffrindie a 
llond cae o gariad.”  

Mae Mabli fel petai’n hapus yn ei chroen ei hun a 
’dyw hi ddim eisiau bod yn neb arall. Mae’n agored 
iawn ac yn canu cân arbennig i Sam ar dudalenau 
18-19 yn gofyn iddi am atebion: MAE MABLI’N 
PENLINIO O FLAEN SAM EFO MODRWY 
HARIBO. 

Serch hynny, mae’n ymateb yn anaeddfed ar ôl i 
Sam gael ei dewis i fynd i chwarae pêl-droed yn 
America. Mae hi eisiau iddi aros gartref gyda hi 
yn lle symud yn bell i ffwrdd. Efallai bod hyn yn 
dangos ochr mwy hunanol i’w chymeriad.

Princess

Mae Princess yn gweithio’n galed iawn ac nid yw’n 
cymdeithasu llawer. Mae’n gorfodi’i hunan i or-
weithio ar adegau, a hynny mewn ffordd obsesiynol. 
Er hyn, mae hi’n gymeriad sensitif ac nid yw eisiau 
cael ei thargedu’n wahanol. 
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Mae wedi cael ei derbyn i astudio yng 
Nghaergrawnt, ond heb ddweud wrth y gweddill. 
Pan mae Alaw yn dod i ddeall hyn, mae tensiwn 
yn codi rhwng y ddwy, (tudalen 16). Nid yw’n 
mynychu’r holl bartïon – gwell ganddi adolygu. 
Ar ôl teimlo pwysau gan y gweddill i fynd ar sesh, 
mae’n cytuno. 

O ganlyniad, mae’n mynd dros ben llestri ac yn 
meddwi. Gwelir hi’n dawnsio’n wallgof yn y gân 
“Byth ‘di bod i Japan”, ac yn rhyddhau ei hunan o’r 
holl densiynau mae wedi’u teimlo. Yn anffodus, mae 
Cai yn manteisio ar hyn ac yn ei harwain i gornel 
dywyll. Serch hynny, mae Proff yn dod i’w hachub 
ynghyd â gweddill y criw.

Sam

Mae Sam yn chwaraewr pêl-droed arbennig, ond nid 
yw’n teimlo ei bod hi’n cael ei hannog i lwyddo yn y 
maes hwn. Ar dudalen 24, mae hi’n cyfeirio at eiriau 
ei thad: “So football yn yrfa i ferched… Yn y llyfrgell 
‘nei di lwyddo, ddim ar blydi cae football.”   

Er hyn, yn hwyrach yn y sioe, clywn fod scout o 
America am iddi fynd i hyfforddi yno ac mae’n 
llwyddo i ddilyn ei breuddwyd. Mae awgrym ei 
bod yn hoyw, ond nid yw efallai’n hollol siŵr o’i 
rhywioldeb gan ei bod yn canolbwyntio mwy ar ei 
gyrfa.

TASGAU TRAFOD

Ydy rhai merched sy’n chwarae pêl-droed yn cael 
eu hystyried yn hoyw a hynny heb sylwedd i’r 
honiadau? Ydy hyn yn deg?   

Proff 

Mae Proff yn trio’n galed iawn i fod yn boblogaidd, 
ond mae’n ymddwyn yn wahanol iawn i weddill 
y bechgyn. Mae’n fwy bonheddig ac yn parchu’r 
merched. 

Ar ddechrau Rhan 2, mae’n cwrdd â Bethan ar ben 
mynydd, ac mae wedi cyffroi’n llwyr am nad ydy 
ef wedi bod gyda merch o’r blaen. Serch hynny, er 
ei bod hi’n fodlon iddo wneud beth bynnag iddi, 
nid yw Proff yn derbyn ei chynnig. Yn hytrach, 
mae’n dweud ar dudalen 54: “Ma’ ‘na ddynion yn y 
byd yma yn parchu merched, Bethan… yn edmygu 
merched ac yn eu trin nhw’n dda.”

Mae hefyd yn amddiffyn Mari (Princess) pan mae 
Cai yn ceisio cymryd mantais ohoni yn y parti. 

Mae Proff yn credu’n gryf mewn hawliau a 
moesoldeb. Mae e hefyd yn uchelgeisiol ac eisiau 
dilyn gyrfa academaidd: “Lefel A, gradd, masters, 
PhD.”

TASGAU PERFFORMIO 

Edrychwch ar dudalen 33, o Proff yn dweud 
“Shhhhion Corn” hyd at “os gweli di’n dda.”

Fel actor, ewch ati i feddwl am lais a symudiadau 
addas ar gyfer portreadu Proff yn y darn hwn.

TASGAU TRAFOD: Y CYMERIADAU

1. Pa fath o bropiau personol fyddai’r cymeriadau 
yn medru defnyddio er mwyn dangos elfennau 
o’u cymeriad? 

2. Yn y gân “Fersiwn o Fi”, sut byddai’r actorion 
yn symud ac yn rhyngweithio? Ystyriwch y 
gwagle, symudiadau, pellter ac agosatrwydd.

3. Fel dylunydd gwisgoedd, colur a gwallt, beth 
yw eich syniadau am bob un cymeriad? Sut 
byddai’r gwisgoedd yn newid o un lleoliad i’r 
llall e.e. ysgol, y goedwig, y noson mas?

TASGAU PERFFORMIO 

Edrychwch ar Olygfa 2. Ewch ati i arbrofi gyda 
lleisiau a symudiadau’r cymeriadau yn y darn. 
Gallwch berfformio’r darn o flaen cynulleidfa.

TASGAU

Edrychwch ar dudalen 37, o GONC YN DWYN Y 
BRA AC YN EI ROI AM EI BEN hyd at dudalen 39, 
ALAW YN GADAEL.

Syniadau am gwestiynau byr:

1. Yn gryno, disgrifiwch y berthynas rhwng Cai ac 
Alaw yn y darn hwn.

2. Pa ddwy dechneg ymarfer gallai’r cyfarwyddwr 
ddefnyddio i helpu’r actorion archwilio’r 
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berthynas rhwng y ddau? Rhowch resymau dros 
eich dewis.

3. Awgrymwch wisg, gwallt a cholur addas ar 
gyfer y ddau gymeriad ac esboniwch eich 
dewisiadau.

4. Beth yw cymhelliant y ddau yn y darn hwn?

5. Sut byddai cymeriad Alaw yn dweud y llinell 
ganlynol?

“Na’th ‘na ddim byd digwydd!”

Nodwch esboniad am eich dewisiadau lleisiol.

6. Fel actor, dewiswch un symudiad, un ystum ac 
un mynegiant wyneb i gyfleu cymeriad Cai yn y 
darn hwn.

7. Disgrifiwch ddwy effaith golau addas gallech 
chi eu defnyddio yn y darn hwn.

8. Fel dylunydd, enwch y propiau y byddai’r ddau 
actor yn eu defnyddio yn y darn hwn. Yna, 
disgrifiwch y propiau, (lliw, ansawdd, cyfnod) 
ac esboniwch sut byddai’r actorion yn eu 
defnyddio.

Syniadau ar gyfer cwestiwn 4 yn y papur 
arholiad

1. Disgrifiwch sut byddech chi’n llwyfannu’r darn 
hwn ar gyfer perfformiad o’r ddrama Cysgu’n 
Brysur. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y dewis o lwyfan

 • arddull y cynhyrchiad

 • set a phropiau.

Rhowch resymau dros eich dewisiadau. 

2. Fel dylunydd, esboniwch sut byddech chi’n 
defnyddio llwyfan Gylch i lwyfannu’r darn 
hwn. Bydd angen i chi gyfeirio at y cynhyrchiad 
gwreiddiol hefyd. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • lleoliad y gynulleidfa

 • arddull y cynhyrchiad 

 • y golau a’r sain

 • y set a’r propiau.

(Gallwch addasu siâp y llwyfan a dewis un ai 
Gwth, Prosceniwn neu Draws.)

3. Esboniwch sut byddai actor sy’n chwarae rhan 
Alaw yn defnyddio sgiliau corfforol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid 
y cymeriad i Cai neu Gonc). Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • symudiadau ac ystumiau 

 • osgo 

 • mynegiant wynebol. 

4. Esboniwch sut byddai actor sy’n chwarae rhan 
Alaw yn defnyddio sgiliau lleisiol i gyfleu’r 
cymeriad i’r gynulleidfa (gallwch newid y 
cymeriad i Cai). Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • cymhelliant y cymeriad yn y darn hwn

 • tôn a thempo

 • traw.

5. Disgrifiwch sut byddai’r actorion yn 
defnyddio’r llwyfan ac yn rhyngweithio yn y 
darn hwn.

 • Cyfeiriwch at siâp y llwyfan a’r gwagle.

 • Safle’r cymeriadau yn y gwagle. 

 • Ystumiau’r cymeriadau, eu hosgo a’u 
hymatebion wynebol.

Pwysig – Pan fyddwch yn astudio rôl pob un 
cymeriad yn y sioe, cofiwch fod angen i chi ystyried 
ei oedran, ei gefndir a’i gyflwr emosiynol. Hefyd, 
wrth i chi ddewis darn penodol, canolbwyntiwch 
ar gymhelliant y cymeriad yn y darn hwnnw, a 
darllenwch y cyfarwyddiadau llwyfan yn ofalus er 
mwyn cael mwy o wybodaeth.

TASGAU PERFFORMIO  

Dewiswch ddarn penodol, un sydd efallai’n bwysig 
iawn yn y sioe e.e. cân arbennig. 

1. Trafodwch gyda phartner neu mewn grŵp beth 
yw perthynas y cymeriadau â’i gilydd.
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2. Beth yw cymhelliant y cymeriadau yn y darn?

3. Sut byddant yn defnyddio’r gwagle, a chofiwch, 
er mwyn gwneud hyn bydd rhaid i chi ystyried 
siâp y llwyfan. Trafodwch ac arbrofwch gyda’r 
symudiadau a’r rhyngweithio yn y darn.

4. Gallwch ystyried cynefineg (proxemics), y 
pellter ac agosatrwydd rhwng y cymeriadau.

5. Yn ofalus, ystyriwch ystum, osgo a cherddediad 
eich cymeriad.

6. Eich defnydd o lais, tôn, tempo a thraw.

7. Cofiwch fod eich dehongliad chi yn un unigryw, 
ond rhaid i chi roi ystyriaeth lawn i fwriad y 
dramodydd.

Wrth i chi ymarfer y darn, gallwch wneud gwaith 
byrfyfyr a defnyddio technegau eraill e.e. sedd 
boeth, er mwyn ceisio dod i adnabod y cymeriad yn 
well. Ystyriwch y cwestiynau isod: 

 • Pwy ydw i?

 • Ble ‘rydw i?

 • Pryd mae’n digwydd?

 • Beth ydw i eisiau?

 • Pam ‘rydw ei eisiau?

 • Sut byddaf yn ei gael?

 • Beth sydd angen i mi ei oresgyn? 

Perfformiwch y darn o flaen y dosbarth er mwyn cael 
eu hymateb. Gallwch esbonio wrthynt eich rhesymau 
dros eich dewisiadau lleisiol eich symudiadau a’r 
rhyngweithio.

Themâu

Mae llawer o themâu ac is-themâu yn y ddrama 
hon. (Gallwch wneud restr eich hunain a’u trafod 
yn y dosbarth.) Mae pwysau i lwyddo, pwysau i fod 
yn boblogaidd, pwysau i gael cariad a phwysau’r 
rhwydweithiau cymdeithasol yn eu plith. Mae 
hunan-niweidio, unigrwydd, ansicrwydd a hunan-
ddelwedd yn rhai eithaf amlwg hefyd ac yn 
berthnasol iawn i bobl ifanc. Dyna pam mae hon yn 
sioe addas iawn i’w pherfformio gyda chriw ysgol 
neu gwmni drama ieuenctid. Gellir ei pherfformio 

mewn gwagle syml, heb lawer o set a phropiau 
hefyd.

Cyfeillgarwch  

Mae’r cymeriadau yn ffrindiau – maen nhw’n 
cymdeithasu ac yn cael hwyl, ond hefyd fel criw 
yn gallu brifo ei gilydd. Mae bob un, ar adegau, yn 
dweud rhywbeth creulon neu’n gwneud sbort am 
ben rywun arall ac mae’r chwarae yn gallu trio’n 
chwerw. Weithiau, mae rhai yn teimlo’n genfigennus 
o eraill, neu’n teimlo trueni dros rywun. Mae 
ambell un yn amddiffynnol os ydyn nhw’n teimlo 
bod rhywun yn cael cam. Yn sicr, mae’r ffrindiau’n 
dangos amryw o wahanol emosiynau drwy gydol y 
sioe.

Y neges yw bod ffrindiau, er yn agos a ffyddlon 
i’w gilydd, ar adegau yn medru anghytuno ac 
anghydweld. Nid yw pawb yn cytuno drwy’r amser, 
ac weithiau rhaid gwrando mwy ar ein gilydd a 
chymryd cyngor. Mae’r cymeriadau yn y sioe ar 
fin gadael ysgol ac maent yn teimlo dan bwysau i 
lwyddo – rhai yn fwy nag eraill.

TASGAU TRAFOD 

Ydych chi’n teimlo bod hyn yn ddarlun teg o 
griw o ffrindiau ysgol? Ydyn nhw’n gymeriadau 
ystrydebol? Oes anghytuno a thynnu coes yn 
digwydd fel arfer? Ydy hyn yn beth da neu’n beth 
drwg? Ydych chi’n ystyried eich hun yn un o griw o 
ffrindiau? 

Pwysau 

Mae hon yn thema amlwg gan fod llawer o’r 
cymeriadau’n teimlo bod pwysau arnynt o bob 
cyfeiriad: pwysau i lwyddo yn yr ysgol, pwysau i 
gael eu derbyn i’r brifysgol, pwysau i fod yn cŵl a 
phoblogaidd, pwysau i fod yn olygus a phrydferth, 
pwysau i ffitio mewn a phwysau i gael y bywyd 
“perffaith”. 

Mae hyn yn cael ei drafod yn y gân “Fersiwn o Fi” 
pan mae’r cymeriadau’n cyfaddef mai celwydd yw’r 
darlun allanol o’u hunain. Mae pwysau arnynt hefyd 
i brofi cariad, am fod hynny hefyd yn cael ei ystyried 
yn cŵl ac aeddfed. Mae hyn yn cael ei drafod yn y 
gân “Codi’n Fore” pan mae Proff yn paratoi i fynd ar 
ddêt gyda Bethan!

5:
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Yn y gân”Sâl Paradise”, mae Princess ac Alaw yn 
trafod eu dymuniad i ffoi rhag y pwysau maen nhw’n 
teimlo, ond mae’r ddwy yn rhy wan ac yn ildio i’r 
drefn.

Yn y caneuon “Mas ar y Dre“ a “Byth ‘di bod i 
Japan”, mae’r cymeriadau’n trio osgoi’r holl bwysau 
sydd arnynt a ffoi i fyd ffantasi am ychydig er mwyn 
cael hwyl a blas ar ryddid. 

Yn y gân olaf, “Grimaldi”, mae’r themâu’n uno 
i greu neges glir: er bod yr holl bwysau yma 
yn eu poeni, rhaid bod yn realistig a thyfu fyny 
i sylweddoli nad yw’r cyfan yn bwysig mewn 
gwirionedd. 

Mae rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook ac 
Instagram hefyd yn blatfformau sy’n rhoi pwysau ar 
bobl ifanc i edrych yn ffasiynol, golygus, prydferth, 
cyhyrog a thenau. Mae’r cymeriadau ar eu ffonau 
symudol yn gyson drwy gydol y sioe, yn ceisio 
tynnu lluniau sy’n gwneud iddyn nhw edrych yn 
ddoniol, yn rhywiol, yn ‘moody’, yn anturus neu’n 
wallgof. Er hyn, mewn gwirionedd, fersiynau 
ohonynt yw’r rhain – nid y gwirionedd. 

Mae’r lluniau’n ddarluniau ffug ac afreal. Daw hyn 
yn glir eto yn y gân “Fersiwn o Fi”.

Gallwch wrando ar y traciau sain gan Bromas  
isod:

https://www.shazam.com/track/105174271/ 
cysgun-brusur

TASGAU TRAFOD

Ydych chi’n medru uniaethu â’r pwysau gwahanol 
sydd ar y cymeriadau hyn? Pwysau o’r ysgol, neu 
gan rieni? Ydy rhwydweithiau cymdeithasol yn 
ychwanegu at y pwysau hwn? Ydych chi’n treulio 
gormod o amser ar eich ffôn chi?   

TASGAU

1. Gweithiwch gyda phartner a gwnewch restr 
o adegau ble mae’r cymeriadau dan wahanol 
bwysau yn y sioe. Gallwch arbrofi gyda 
pherfformio darn penodol gan ganolbwyntio 
ar lais a symudiadau’r cymeriadau. Gallwch 
hefyd ddefnyddio gwahanol dechnegau ymarfer 

i ddatblygu’r cymeriadau e.e. sedd boeth, 
lefelau i ddangos pŵer, byrfyfyrio, torri’r darn 
yn unedau i drafod cymelliannau’r cymeriadau, 
gwaith meim a lluniau llonydd.

2. Fel dylunydd set, ewch ati i greu model o’r set 
gan ganolbwyntio ar thema benodol o’ch dewis 
e.e. caethiwed, celwydd, gwisgo masg.

3. Canolbwyntiwch ar liwiau, deunyddiau a 
lefelau.

4. Fel dylunydd gwisg, colur a gwallt, ewch ati 
i greu syniadau am sut byddech yn gwisgo’r 
cymeriadau. Ystyriwch liw, defnydd/ffabrig, 
ansawdd, cyfnod, steil y gwallt, y colur a 
thlysau.

5. Fel dylunydd sain a dylunydd golau, dewiswch 
ddarn penodol lle mae trawsnewid amlwg, sef 
yn ystod y caneuon. Gallwch drafod y math 
o sain neu gerddoriaeth fyddai’n addas i greu 
awyrgylch yn y darn a hefyd y mathau o olau: 
gels, lampau, delweddau ar sgrin, effeithiau 
arbennig, gobos, cryfder a lliw.

6. Fel cyfarwyddwr, a fyddech chi’n dewis arddull 
realistig, symbolaidd neu fwy minimalaidd i 
lwyfannu’r sioe hon? Nodwch eich rhesymau a 
chyfeiriwch at ambell olygfa.

Cynyrchiadau cyfoes

Perfformiwyd y ddrama gan Gwmni Theatr Ieuenctid 
yr Urdd yn 2014. Wedyn, cafodd ei berfformio yn 
2016 gan Gwmni Theatr Arad Goch. Hefyd, roedd 
yna gynhyrchiad gan Ysgol Plasmawr yn 2017. 
Dyma glip o’r sioe honno mewn cystadleuaeth yn yr 
Eisteddfod.

https://www.youtube.com/watch?v=8eF2fK72ub4

http://ysgolplasmawr.cymru/images/postercb.jpg

Perfformiodd Coleg y Drindod Dewi Sant y ddrama 
yn 2019. Gallwch wneud ymchwil eich hunain i’r 
cynyrchiadau hyn.

Meddyliwch sut byddech chi’n cynhyrchu’r sioe hon 
a chofiwch fod eich syniadau unigol a gwreiddiol 
chi’r un mor bwysig. Mae modd i chi fenthyg rhai 
syniadau wrth i chi drafod ac astudio’r elfennau 
cynllunio, ac wedyn creu eich fersiwn derfynol chi o 

6:

https://www.shazam.com/track/105174271/cysgun-brusur
https://www.shazam.com/track/105174271/cysgun-brusur
http://ysgolplasmawr.cymru/images/postercb.jpg
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bob elfen o’r llwyfaniad. 

Byddai ystyried elfennau o waith theatr gorfforol 
yn ddiddorol efallai, gan fod cymaint o bwyslais 
ar waith ensemble. Mae’r dawnsio a’r coreograffi 
hefyd yn chwarae rhan hanfodol i gyfleu awyrgylch 
y caneuon.

Arbrofwch â mathau gwahanol o lwyfannau e.e. 
Gwth, Prosceniwm, Cylch neu Draws. 

Perfformiwch ddarnau o’r ddrama yn eich ysgol a 
gofynnwch am adborth gan y disgyblion. Ystyriwch 
oedran y disgyblion yn y gynulleidfa gan fod y 
themâu yn rhai sensitif.

Syniadau ar gyfer cwestiwn 5 yn y papur 
arholiad – 15 marc

1. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r sioe, sut 
byddai dylunydd yn dewis defnyddio golau a 
sain i gyfleu’r awyrgylch i gynulleidfa? Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • sut defnyddiwyd golau a sain yn y 
cynhyrchiad gwreiddiol

 • syniadau am olau

 • syniadau am sain

 • awyrgylch.

2. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r sioe, 
esboniwch sut byddech chi’n cyfleu rôl unrhyw 
un o’r cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol: 

 • cymhelliant y cymeriad

 • llais

 • symudiad

 • rhyngweithio.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

3. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r sioe, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
set i greu awyrgylch i’r gynulleidfa. Yn eich 
ateb, cyfeiriwch at y canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am siâp y llwyfan

 • arddull y cynhyrchu

 • eich syniadau am set.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

4. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r sioe, 
esboniwch sut byddai dylunydd yn defnyddio 
gwisgoedd, gwallt a cholur i greu awyrgylch 
i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at y 
canlynol:

 • y cynhyrchiad gwreiddiol

 • eich syniadau chi am arddull y gwisgoedd, 
eu lliw, eu hansawdd a’r cyfnod

 • eich syniadau am wallt a cholur.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.

5. Gan gyfeirio at ddarn allweddol o’r 
sioe, esboniwch sut byddai’r actorion yn 
rhyngweithio i gyfleu’r berthynas rhwng y 
cymeriadau i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, 
cyfeiriwch at y canlynol:

 • arddull yr actio

 • y symudiadau 

 • ystumiau ac osgo 

 • mynegiant wynebol.

Nodwch y rhesymau am eich dewisiadau.
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Nodiadau testunau gosod TGAU Drama

ATODIAD

Terminoleg
Sgiliau lleisiol

Traw 
Tôn 
Tempo 
Seibiant 
Acen  
Lefel y llais 
Eglurder 
Pwyslais  

Sgiliau corfforol

Ystum  
Osgo 
Mynegiant wyneb – llygaid 
Symudiad – cerddediad  
Llonyddwch 

Rhyngweithio

Cynefineg – pellter ac 
agosatrwydd  
Safle ar y llwyfan  
Ymateb corfforol

Dylunio gwisg, colur a gwallt   

Defnydd  
Ansawdd 
Lliw 
Cyfnod 
Steil gwallt 
Wigiau  
Colur  
Tlysau 

Dylunio sain 

Cerddoriaeth 
Effeithiau sain  
Seiniau byw  
Seiniau wedi’u recordio  
Lefel y sain  
Atsain  
Meicroffonau  
Ffynonellau sain  
Offerynnau  
Band byw 

Propiau personol

Llaw  
Propiau gellir eu cario e.e. cadair 
neu focs

Dylunio golau 

Dwysedd 
Ffocws 
Onglau 
Effeithiau arbennig 
Lliw – gels 
Gobos  
Gwahanol lampau 

Dylunio set 

Siâp llwyfan 
Fflatiau  
Cefnlen  
Seiclorama  
Lliw  
Rostra  
Allanfeydd, mynedfeydd  
Lefelau – blociau  
Llawr  
Llenni  
Nenfwd  
Offer llwyfan  
Dodrefn e.e. bwrdd  
Grisiau 

CYDNABYDDIAETHAU
Dynion yn Cweryla / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg 

Symud Cerdded / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Eistedd ar Byrddau / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Merch yn canu / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Merch yn grac / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Ffrindiau yn cymryd llun / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Dawnsio ar y byrddau / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Ar y llawr / Delwedd gan Keith Morris / bethanmarlow.com / Defnydd Teg

Defnyddir y lluniau o fewn yr adnodd hwn at bwrpasau addysgol (di-fasnachol) yn unig, er mwyn hwyluso 
dysgu ac i esbonio cysyniadau’n bellach. Darparwyd cydnabyddiaeth briodol ar gyfer pob llun. Credir 
fod pob llun sy’n cael ei ddefnyddio yn cydymffurfio â’r polisi Defnydd Teg ond os oes unrhyw beth 
wedi’i hepgor, neu unrhyw beth yn anghywir, rhowch wybod i ni er mwyn i ni allu gwneud y cywiriadau 
angenrheidiol. adnoddau@cbac.co.uk

http://adnoddau@cbac.co.uk

