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Eich enw: 
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Rhif Unigryw'r Dysgwr (RhUD): 
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Enw’r Aseswr:       Enw'r dilysydd mewnol: 



1 Sut ydw i'n defnyddio'r llyfr log hwn? 
 

Bydd y llyfr log hwn yn eich helpu i weithio tuag at Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu. 
Mae'n cynnwys: 

• ffurflen cofnodi tystiolaeth sy'n rhoi manylion y dystiolaeth y mae'n rhaid i chi ei rhoi i 
gwblhau'r cymhwyster hwn. Dylech chi ddefnyddio hyn i gofnodi ac i drefnu eich tystiolaeth. 

• cofnod asesiad Siarad a Gwrando i'w gadarnhau gan eich aseswr/tiwtor. 

• rhestr wirio sgiliau sy'n cynnwys yr holl sgiliau mae'n rhaid i chi eu cael er mwyn dangos 
eich bod chi'n gymwys. Gallwch chi ddefnyddio hyn i'ch helpu i ddangos sut rydych chi wedi 
dysgu ac wedi ennill hyder yn y sgiliau hyn. 

 
Nodir y gofynion o ran tystiolaeth a sgiliau ar gyfer SHC yn nogfen APADGOS  ‘Sgiliau Hanfodol 
Cymru’. Gellir lawrlwytho hyn o www.cityandguilds.com/esw. Bydd eich aseswr/tiwtor yn gallu 
egluro wrthych chi'n fwy manwl beth mae angen i chi'i wneud. 

Am SHC 
Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) wedi'u cynllunio i'ch helpu chi i ddatblygu ac i 
ddangos y sgiliau sydd eu hangen i wneud y gorau o'ch dysgu, eich gwaith, a'ch bywyd.  
 
Bydd y cymhwyster hwn yn helpu i wella eich sgiliau cyfathrebu. Bydd yn ofynnol i chi ddangos eich 
sgiliau mewn: 

• siarad a gwrando 

• darllen 

• ysgrifennu 
mewn cyd-destunau cyfarwydd â rhai llai cyfarwydd, y mae'n rhaid i rai ohonynt fod yn ffurfiol, yn 
gysylltiedig ag addysg, hyfforddiant, gwaith a rolau cymdeithasol. 

Am City & Guilds 
City & Guilds yw eich sefydliad dyfarnu ar gyfer Sgiliau Hanfodol Cymru. City & Guilds yw prif gorff 
dyfarnu'r D.U. ar gyfer cymwysterau galwedigaethol. Efallai y byddwch hefyd yn gweithio tuag at 
gymwysterau eraill City & Guilds yr un pryd â chwblhau SHC ac mewn rhai achosion efallai y gallwch 
ddefnyddio gwaith a gwblhawyd ar gyfer y cymwysterau hyn tuag at eich portffolio SHC. 
 
Mae gwybodaeth am City & Guilds a'n cymwysterau ar gael ar ein gwefan 
www.cityandguilds.com. 
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.1 Cofnod tystiolaeth   

Rhaid i'ch portffolio gynnwys y cyfan o'r canlynol. Defnyddiwch y ddalen hon i gofnodi beth yw eich 
tystiolaeth a ble mae modd dod o hyd iddi. Rhaid cwblhau'r Datganiadau ar dudalen 12. 
 

Safon Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

C3.1.1 
Deall ac ymateb i iaith lafar ar 
amrywiaeth o bynciau ac mewn 
amrywiaeth gyd-destunau  

  >1 pwnc 
 >1 cyd-destun 

________________________ 

________________________ 

C3.1.2 
Siarad er mwyn cyfathrebu: 
• gwybodaeth 
• teimladau 
• safbwyntiau 
• cwestiynau 
• cyfarwyddiadau cymhleth 
ar amrywiaeth o bynciau cyfarwydd 
ac anghyfarwydd, gan ddefnyddio 
iaith briodol a chyfathrebu di-eiriau, 
ac mewn amrywiaeth o gyd-
destunau. 

  gwybodaeth 
 teimladau 
 safbwyntiau 
 cwestiynau 
 cyfarwyddiadau 

cymhleth 
 di-eiriau 
 iaith briodol 

________________________ 

________________________ 
C2.1.3 
a) cymryd rhan mewn  
         trafodaethau ffurfiol gyda dau    
         neu fwy o bobl. 
b) rhoi sgwrs/cyflwyniad sydd yn  
         wyth munud o leiaf. 

 

  >1 trafodaeth ffurfiol 
 >=1 wyneb yn wyneb 
 Nodiadau paratoadol 

 sgwrs/cyflwyniad >=8 
munud 

 delwedd/cymorth a 
ddefnyddiwyd  

 mae’n cadw at y pwnc a 
chefnogir  y prif 
bwyntiau 

 mae’r gwrandawyr yn 
medru dilyn  

________________________ 

________________________ 

C3.2.1 
Darllen, deall a chyfosod 
gwybodaeth o  ddwy ddogfen o leiaf 
ynglŷn â’r un pwnc. Mae’n rhaid i bob 
dogfen fod yn 1,000 o eiriau o leiaf. 
Mae’n rhaid i un ddogfen o leiaf 
gynnwys gwybodaeth gymhleth neu 
resymu, ac mae’n rhaid i un o leiaf 
gynnwys delwedd. 

   >1 dogfen ynglŷn â’r un 
pwnc 

 >1 dogfen 1,000+ o 
eiriau 

 gwybodaeth gymhleth 
neu resymu yn >= 1 
dogfen 

 delwedd yn >=1 dogfen 
 dewiswyd/cyfosodwyd 

gwybodaeth berthnasol 

________________________ 

________________________ 

C3.3.1 
Ysgrifennu dau wahanol fath o 
ddogfen, sy’n rhoi gwybodaeth 
wahanol i gynulleidfaoedd gwahanol 
ynglŷn â phynciau cymhleth a hynny 

   >1 dogfen o wahanol 
fath 

 yn rhoi gwahanol 
wybodaeth gymhleth i 
wahanol 
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Disgrifiad o'r 
dystiolaeth a gyflwynir 

Safon Lleoliad/ 
cyfeiriad 

Cadarnhau cwblhau a 
dyddiad 
(defnydd yr aseswr yn 
unig) 

mewn fformatau priodol, drwy 
ddefnyddio iaith sy’n briodol i’ch 
pwrpas a’ch cynulleidfa. 
Rhaid i un ddogfen fod yn 1,000 o 
eiriau o leiaf 

gynulleidfaoedd 
 y dogfennau’n addas i’r 

pwrpas 
 >=1 dogfen 1,000+ o 

eiriau 
 yn cynnwys cynllunio a 

gwirio 
 >=1 drafft 

________________________ 

________________________ 
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.2 Cofnod asesu – Trafodaeth ar Siarad a Gwrando (1) 

Mae’n rhaid cynnal o leiaf un drafodaeth arall. 

Enw’r Ymgeisydd: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Dyddiad/amser/lleoliad y drafodaeth: 

 

Manylion y cyfranogwyr (yr ymgeisydd ac o leiaf ddau berson arall heb gynnwys yr 
aseswr):  
 
 
Crynodeb o’r drafodaeth: 
 
 
 
 

 

Cadarnhewch fod yr ymgeisydd wedi : Rhowch enghreifftiau 

Paratoi ar gyfer trafodaeth er mwyn dweud 
pethau a darparu gwybodaeth sy’n 
berthnasol i’r pwnc ac i bwrpas y 
drafodaeth. 
 
C3.1.3 (a) 
 
 
 
 

  

Cymerodd ran mewn trafodaeth grŵp 
pwrpasol ar bwnc cymhleth er mwyn dod i 
gytundeb. 
C3.1.3 (b) 
 
 
 
 

  

Gwnaeth gyfraniadau clir a pherthnasol 
mewn modd sy’n gweddu i’w pwrpas a’r 
sefyllfa. 
C3.1.3 (c) 
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Cadarnhewch fod yr ymgeisydd wedi : Rhowch enghreifftiau 

Datblygodd bwyntiau a syniadau, gydag 
ymwybyddiaeth sensitif o deimladau pobl 
eraill, eu credoau a’u safbwyntiau. 
C3.1.3 (ch) 
 
 
 
 

  

Annog eraill i gyfrannu. 
C3.1.3 (d) 
 
 
 
 
 
 

  

Siaradodd er mwyn cyfathrebu: 
• Gwybodaeth* 
• Teimladau* 
• Safbwyntiau* 
• Cwestiynau* 
• Cyfarwyddiadau cymhleth*. 
C3.1.2 
Noder bod yn rhaid cynnwys y pwyntiau bwled 
uchod o leiaf unwaith yn ystod y sgwrsio a’r 
trafodaethau ar gyfer y cymhwyster hwn.  
*Ticiwch yr hyn sy’n berthnasol yn unig 

 
 
 
 
 
 

 

 

Adborth i’r ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enw’r Aseswr:    Llofnod yr Aseswr: 

Llofnod Dilysydd Mewnol (os yw wedi’i samplu):   Dyddiad : 

 
Rhaid cwblhau’r Datganiadau ar dudalen 10. 
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.3 Cofnod Asesu – Trafodaeth ar Siarad a Gwrando (2) 

Rhaid cynnal un o’r trafodaethau hyn wyneb yn wyneb. 

Enw’r Ymgeisydd: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Dyddiad/amser/lleoliad y drafodaeth: 

 

Manylion y cyfranogwyr  (yr ymgeisydd ac o leiaf ddau berson arall heb gynnwys yr 
aseswr):  
 
 
Crynodeb o’r drafodaeth: 
 
 
 
 

 

Cadarnhewch fod yr ymgeisydd: Rhowch enghreifftiau 

Yn adnabod y manylion perthnasol a’r wybodaeth 
mewn esboniadau, cyfarwyddiadau, trafodaethau 
a chyflwyniadau cymhleth 
C3.1.1 (a) 
 

  

Yn deall ac yn dilyn esboniadau a 
chyfarwyddiadau manwl ar amrywiaeth o bynciau 
o fewn cyd-destunau cyfarwydd â llai cyfarwydd. 
C3.1.1 (b) 
Noder bod angen o leiaf un pwnc cyfarwydd ag un 
pwnc anghyfarwydd yn gyffredinol. 
 

  

Yn ymateb yn adeiladol i feirniadaeth. 
C3.1.1 (c) 
 
 
 

  

Yn defnyddio strategaethau i ddangos eu bod yn 
gwrando ac i egluro a chadarnhau dealltwriaeth. 
C3.1.1 (ch) 
 

  

Yn adnabod bwriad y siaradwr. 
C3.1.1 (d) 
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Cadarnhewch fod yr ymgeisydd: Rhowch enghreifftiau 

Yn defnyddio geirfa amrywiol briodol ac arbenigol 
ynghyd â mynegiant sy’n addas i’w pynciau, 
pwrpasau a sefyllfaoedd.  
C3.1.2 (a) 
 

  

Yn cadarnhau bod y gwrandäwr (wyr) yn deall eu 
hystyr. 
C3.1.2 (b) 
 

  

Yn addasu iaith a’r hyn maent yn ei ddweud i 
weddu i wahanol bynciau, pwrpasau a 
sefyllfaoedd. 
C3.1.2 (c) 
 
 

  

Yn rhoi adborth adeiladol. 
C2.1.2 (ch) 
 

  

Yn siarad er mwyn cyfathrebu : 
• Gwybodaeth* 
• Teimladau* 
• Safbwyntiau* 
• Cwestiynau* 
• Cyfarwyddiadau cymhleth*. 
C3.1.2 
Noder bod yn rhaid cynnwys y pwyntiau bwled uchod 
o leiaf unwaith yn ystod y  sgwrsio a’r trafodaethau ar 
gyfer y cymhwyster hwn.  
*Ticiwch yr hyn sy’n berthnasol yn unig  

 
 
 
 
 
 

 

 

Adborth i’r ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enw’r aseswr:    Llofnod yr aseswr: 

Llofnod Dilysydd Mewnol (os yw wedi’i samplu):                     Dyddiad: 
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Rhaid hefyd cwblhau’r Datganiadau ar dudalen 12  
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu  
2.4 Cofnod Asesu – Sgwrs/Cyflwyniad ar Siarad a Gwrando  

Enw’r Ymgeisydd: 

Rhif Cofrestru City & Guilds: 

Dyddiad/amser/lleoliad y sgwrs neu’r cyflwyniad: 

 

Manylion y gynulleidfa: 
 
Crynodeb o’r sgwrs/cyflwyniad: 
 
 
 
 
 

 

Cadarnhau fod yr ymgeisydd: Rhowch enghreifftiau 

Yn paratoi ei sgwrs/cyflwyniad sy’n addas i’w 
pwrpas. 
C3.1.3 (dd) 
 
 
 
 
 

  

Yn casglu gwybodaeth o’u darllen ac o 
ffynonellau eraill i gyflwyno eu dehongliad eu 
hunain i weddu i’w pwrpas.  
C3.1.3 (e) 
 
 
 
 
 

  

Siarad yn glir ac yn defnyddio iaith ac arddull 
gyflwyno sy’n addas i’w pwrpas, cymhlethdod y 
pwnc, ffurfioldeb y sefyllfa ac anghenion y 
gynulleidfa. 
C3.1.3 (H) 
 
 

  

Yn strwythuro'r hyn a ddywedwyd er mwyn 
symud ymlaen yn rhesymegol drwy bob cam o’u 
cyflwyniad. 
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Cadarnhau fod yr ymgeisydd: Rhowch enghreifftiau 
C3.1.3 (i) 
 

 Yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau i gadw 
diddordeb y gynulleidfa, gan gynnwys defnyddio 
delweddau a deunyddiau eraill i gefnogi neu 
wella'r hyn yr oeddynt yn ei ddweud 
C3.1.3 (g.) 
 
 
 

Cofiwch gynnwys manylion 
delwedd/deunydd cefnogol: 

 

Adborth i’r ymgeisydd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A yw’r nodiadau paratoadol wedi’u hatodi?  
 
 
 
 
 

 
 

Enw’r aseswr:    Llofnod yr aseswr: 

Llofnod Dilysydd Mewnol (os cafodd ei samplu):   Dyddiad: 

 
Rhaid cwblhau’r Datganiadau ar dudalen 12 hefyd. 
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.5 Datganiadau 

Mae'n rhaid cwblhau datganiadau'r ymgeisydd a'r aseswr isod ym mhob achos. 
 

Enw'r Ymgeisydd: 

 

Datganiad yr ymgeisydd: 
Rwy'n cadarnhau mai fy ngwaith fy hun yn llwyr yw'r dystiolaeth a gynhyrchwyd ar gyfer y portffolio 
hwn. 
 
Llofnod  yr Ymgeisydd:          Dyddiad:   ____

 
Ar gyfer defnydd staff  y ganolfan a City & Guilds yn unig 

Datganiad yr aseswr: 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Mae'r asesiad yn ddilys, yn 
wirioneddol, yn ddibynadwy, yn gyfredol ac yn ddigonol. 
 
Llofnod Aseswr:          Dyddiad:  ___________

Datganiad dilysydd mewnol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
fewnol. 
 
Llofnod Dilysydd Mewnol:         Dyddiad:   ____

Datganiad dilysydd allanol: 
(os cafodd ei samplu) 
Rwy'n cadarnhau fod / nad yw'r ymgeisydd wedi bodloni (fel y bo'n briodol) yr holl ofynion 
tystiolaeth ar gyfer y cymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru hwn. Rwyf wedi dilysu'r gwaith hwn yn 
allanol. 
 
Llofnod Dilysydd Allanol:         Dyddiad:   ____
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2 Lefel 3 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cyfathrebu 
2.6 Rhestr wirio sgiliau 

Mae'r rhestr wirio hon wedi ei llunio i'ch helpu chi i dangos eich bod chi wedi dysgu'r holl sgiliau 
sydd eu hangen ar gyfer y cymhwyster hwn. Yn wahanol i'r cofnod Tystiolaeth, nid yw'r rhestr hon 
yn rhan ffurfiol o'ch asesiad er y dylech chi a'ch aseswr fod yn hyderus y gallwch chi wneud yr holl 
bethau hyn erbyn i chi gwblhau eich portffolio.  

Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

a) adnabod manylion perthnasol a 
gwybodaeth mewn esboniadau, 
cyfarwyddiadau, trafodaethau a 
chyflwyniadau cymhleth. 

b) deall a dilyn esboniadau a 
chyfarwyddiadau manwl ar 
amrywiaeth o bynciau mewn cyd-
destunau cyfarwydd â llai cyfarwydd. 

c) ymateb yn adeiladol i feirniadaeth 
ch)   defnyddio strategaethau i ddangos 

eich bod yn gwrando ac i egluro a 
chadarnhau dealltwriaeth 

d) adnabod bwriadau’r siaradwr  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Deall ac ymateb 
Mae’n rhaid i chi ddeall a gwybod sut  i ymateb i iaith 
lafar. Yn ymarferol, rydych yn debygol o arddangos rhai 
o’r sgiliau yma yng nghyd-destun trafodaeth ffurfiol 
(C3.1.3(a)) neu os oes sesiwn cwestiwn ac ateb yn dilyn 
eich sgwrs/cyflwyniad yn 
C3.1.3(b). Efallai y byddwch yn dangos ychydig o’r sgiliau 
mewn sgwrs ar y ffôn, ond nid pob un.  
Amrywiaeth y cyd-destunau  
Gall yr amrywiaeth o gyd-destunau gynnwys y dosbarth, 
y lle gwaith neu fywyd pob dydd. 
Ymateb yn adeiladol 
Mae’n rhaid i chi wrando ar feirniadaeth, boed yn 
negyddol ac yn bositif, ac ymateb mewn ffyrdd sy’n 
dangos eich bod wedi ystyried ac yn medru dysgu o’r 
feirniadaeth. Nid oes rhaid i chi dderbyn pob 
beirniadaeth fel un ddilys ond mae rhaid i chi fedru 
esbonio pam rydych yn gwrthod pwynt o feirniadaeth. 
Defnyddio strategaethau  
Mae strategaeth yn dangos eich bod yn gwrando a gallai 
gynnwys iaith y corff, ymatebion cryno cadarnhaol, gofyn 
cwestiynau i gael eglurhad ar bwyntiau, 
ailadrodd/cadarnhau'r hyn mae’r siaradwr wedi’i 
ddweud, ayyb. 
Bwriad y siaradwr  
Mae’n rhaid i chi fedru adnabod arwyddion sy’n nodi 
bwriad y siaradwr, megis ei dewis o eirfa, tôn y llais ac 
iaith y corff, fel eich bod yn medru ymateb yn briodol 

a) defnyddio geirfa amrywiol ac 
arbenigol a mynegiant i weddu i’ch 
pynciau, pwrpasau a sefyllfaoedd 

b) cadarnhau bod y gwrandäwr (wyr) yn 
deall eich ystyr 

c) addasu eich iaith a’r hyn yr ydych yn 
ei ddweud i weddu i wahanol 
bynciau, pwrpasau a sefyllfaoedd 

ch)   rhoi adborth adeiladol 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Siarad er mwyn cyfathrebu 
Mae’n rhaid i chi wybod sut i gyfathrebu ar lafar mewn 
amrywiaeth o gyd-destunau a theimladau. Yn ymarferol, 
rydych yn arddangos rhai o’r sgiliau hyn yng nghyd-
destun trafodaeth ffurfiol (C3.1.3(a)) neu os oes sesiwn 
cwestiwn ac ateb yn dilyn eich cyflwyniad byr yn 
C3.1.3(b). Efallai y byddwch yn arddangos y sgiliau hyn 
mewn sgwrs ffôn, ond nid pob un. 
Defnyddio geirfa arbenigol  
Mae’n rhaid i chi ddefnyddio geirfa sy’n benodol ar gyfer 
y cyd-destun yr ydych yn siarad, e.e. termau technegol. 
Rhoi adborth adeiladol  
Wrth wrando ar yr hyn mae eraill yn ei ddweud neu wedi’i 
ddweud, mae’n rhaid i chi fedru rhoi sylwadau ac 
awgrymiadau a fydd yn eu cynorthwyo i wella'r hyn 
maent yn ei ddweud a sut. 

a) paratoi ar gyfer trafodaethau fel bod 
modd i chi ddweud pethau a darparu 
gwybodaeth sy’n berthnasol i’r pwnc 
a phwrpas y drafodaeth 

b) cymryd rhan mewn trafodaeth grŵp 
ar bwnc cymhleth er mwyn dod i 
gytundeb 

c) gwneud cyfraniadau clir a 
pherthnasol mewn modd sy’n addas 
i’ch pwrpas a sefyllfa 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Trafodaeth 
Mae’n rhaid i’r drafodaeth ddarparu cyfleoedd i chi 
ymateb i amrywiaeth o safbwyntiau a synwyrusrwydd, ac 
i ddangos eich bod yn ymwybodol y gall eraill fod â 
theimladau, credoau a safbwyntiau gwahanol.  
Annog eraill i gyfrannu 
Rhaid eich bod yn medru sylwi pryd y mae eraill yn 
awyddus i siarad a’u cynorthwyo i wneud hyn.  
Rhoi sgwrs/cyflwyniad  
Mae’n rhaid i chi roi sgwrs/cyflwyniad ffurfiol, sy’n para o 
leiaf wyth munud. Mae’n rhaid bod pwrpas i’ch 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

ch)   datblygu pwyntiau a syniadau, 
         gydag  ymwybyddiaeth sensitif o  
         deimladau pobl eraill, eu credoau  
         a’u safbwyntiau 
d) annog eraill i gyfrannu 
dd)   paratoi eich sgwrs/cyflwyniad i fod  
         yn addas i’ch pwrpas 
e)  dod â gwybodaeth ynghyd o’ch 

darllen ac o ffynonellau eraill i 
gyflwyno eich dehongliad eich hun i 
fod yn addas i’ch pwrpas 

f) siarad yn glir a defnyddio iaith ac 
arddull cyflwyniad sy’n addas i’ch 
pwrpas, cymhlethdod y pwnc, 
ffurfioldeb y sefyllfa, ac anghenion y 
gynulleidfa 

ff)     rhoi strwythur i’r hyn yr ydych yn ei  
         ddweud i symud ymlaen yn  
         rhesymegol drwy bob cam o’ch  
         cyflwyniad 
g) defnyddio amrywiaeth o dechnegau i 

gadw diddordeb y gynulleidfa, gan 
gynnwys delweddau a deunyddiau 
eraill i gefnogi neu wella'r hyn yr 
ydych yn ei ddweud. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

sgwrs/cyflwyniad ac fel arfer bydd y testun yn ymwneud 
yn agos â’ch gwaith, eich rhaglen astudio, neu faes sydd 
o ddiddordeb. Mae’n rhaid i chi ddefnyddio delweddau a 
gwrthrychau megis modelau neu samplau i helpu eich 
cynulleidfa, sydd yn dri o bobl o leiaf, ddeall eich 
sgwrs/cyflwyniad.  
Casglu gwybodaeth 
Mae’n rhaid i chi gael gwybodaeth o ddwy neu fwy o 
ffynonellau a’u cyfuno a’u cyflwyno mewn modd sy’n 
gweddu i’ch pwrpas. Gellir defnyddio’r wybodaeth yr 
ydych yn ei darllen ar gyfer C3.2 ond gall ddod o 
ffynonellau eraill.  
Siarad yn glir 
Rhaid i chi: 
• mynegi eich geiriau yn glir 
• defnyddio math o iaith sy’n addas i bwnc a phwrpas 

eich sgwrs / cyflwyniad (e.e. wrth roi esboniadau, 
cyfarwyddiadau, neu olrhain digwyddiadau, neu wrth 
gyflwyno dadl) 

• medru addasu sain, traw a chyflymdra eich siarad er 
mwyn bod yn addas i’r sefyllfa (e.e. gan ystyried nifer 
y gwrandawyr, maint yr ystafell, lefel y sŵn) 

• ystyried statws eich cynulleidfa a pha mor gyfarwydd 
maent â chi 

• amrywio tôn eich llais i ddenu sylw’r gynulleidfa. 
Strwythuro eich sgwrs/cyflwyniad  
Mae’n rhaid i chi wybod sut i gyflwyno gwybodaeth a 
syniadau mewn trefn glir, e.e. sut i ddechrau a gorffen y 
sgwrs/cyflwyniad yn ogystal â sut i ddefnyddio 
awgrymiadau i nodi pwyntiau allweddol neu newid llwybr 
fel bod y gynulleidfa’n ymuno â chi. 
Amrywiaeth o dechnegau 
Mae’n rhaid i chi ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau, 
gan gynnwys delweddau neu ddeunydd arall (e.e. model) 
i gefnogi eich prif bwyntiau. Mae’n rhaid sicrhau fod y 
ddelwedd yn addas i’r pwrpas, os byddwch yn cynhyrchu 
eich siartiau neu ddiagramau eich hun, neu’n dewis 
delweddau o ffynonellau eraill. 
 

a) darllen a deall geirfa arbenigol a 
chymhleth 

b) nodi’r prif bwyntiau, y syniadau a 
thrywydd y ddadl a’r rhesymu o’r 
testun a’r delweddau, gan gynnwys 
trwy gasgliad.  

c) adnabod pwrpas a bwriadau’r 
ysgrifennwr a chasglu ystyr nad yw’n 
amlwg 

ch)   canfod a deall gwybodaeth drwy  
         ddefnyddio nodweddion  
         trefniadaeth 
d) dod o hyd i ystyr geiriau a thermau 

anghyfarwydd, drwy ddefnyddio 
deunyddiau cyfeirio 

dd)   cymharu disgrifiadau ac adnabod  
         barn a rhagfarn bosib 
e) dewis ac archwilio gwybodaeth 

gymhleth a dulliau rhesymu mewn 
dogfennau 

f) gofyn i eraill pan ydych yn ansicr 
ynglŷn â’r hyn yr ydych wedi’i 
ddarllen.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Prif bwyntiau 
Rhaid i chi fedru darllen yn feirniadol pan  ydych yn dilyn 
cyfres o syniadau neu wybodaeth mewn dogfennau, a 
gwybod sut i adnabod safbwyntiau eraill wrth ddarllen 
dadl.  
Pwrpas a bwriad yr ysgrifennwr  
Rhaid i chi fedru adnabod pwrpas testun (e.e. i hysbysu, i 
berswadio) drwy'r defnydd o eirfa a strwythur, er mwyn 
rhoi barn ynglŷn â’i berthnasedd. 
Casglu ystyr nad yw’n benodol  
Rhaid i chi ddeall yr hyn mae ysgrifennwr yn ei olygu, hyd 
yn oed pan nad yw hyn yn glir yn y ddogfen. 
Dewis ac archwilio 
Rhaid i chi wybod sut i ddewis amrywiaeth o fathau 
gwahanol o ddogfennau sy’n berthnasol i’ch pwrpas (e.e. 
llyfrau cyfeirnodi, gwerslyfrau, llawlyfrau 
cyfarwyddiadau, cylchgronau, papurau newydd a 
geiriaduron, tudalennau o’r we), a sut i gael gwybodaeth 
berthnasol ohonynt. 
Gall y sgiliau fod ymhlyg yn y dogfennau  
Er nad yw hyn yn ofynnol, gallech sicrhau taw pwrpas 
eich darllen yw eich cynorthwyo i baratoi ar gyfer eich 
sgwrs/cyflwyniad neu ar gyfer un o’ch dogfennau 
ysgrifenedig. Byddai eich gallu i gydosod ymhlyg yng 
nghynnwys eich sgwrs/cyflwyniad neu yn un o’ch 
dogfennau ysgrifenedig. 
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Er mwyn dangos eich bod yn 
gymwys, mae angen i chi wybod sut 
i: 

ticiwch 
os 
gallwch  

Arweiniad pellach 

a) dod â gwybodaeth ynghyd o’ch 
darllen ac o ffynonellau eraill i 
gyflwyno eich dehongliad eich hun i 
fod yn addas i’ch pwrpas.  

b) cynllunio ac ysgrifennu drafft 
c) dewis a defnyddio fformatau ac 

arddulliau o ysgrifennu sy’n briodol 
i’ch pwrpas, cynulleidfa ac i 
gymhlethdod y pwnc  

ch)   trefnu deunydd yn rhesymegol i  
         weddu i hyd, cymhlethdod a  
         phwrpas eich dogfen 
d) defnyddio gramadeg cywir 
dd)  defnyddio atalnodi’n gywir 
e) sillafu geiriau’n gywir 
f) dewis a defnyddio arddull a thôn 

briodol sy’n addas i’ch cynulleidfa, 
graddfa’r ffurfioldeb sy’n ofynnol a 
natur  y pwnc 

ff)     cyflwyno gwybodaeth a syniadau  
         mewn trefn resymegol neu  
         ddarbwyllol •  cynhyrchu testun  
         darllenadwy 
g)     gwneud eich ystyr yn eglur 
ng)   gwirio a lle bo’n briodol adolygu eich 
         dogfennau. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dewis a defnyddio fformatau 
Rhaid i chi benderfynu ar y fformat priodol ar gyfer eich 
ysgrifennu. Gall hwn fod yn llythyr busnes, yn adroddiad 
neu’n draethawd, yn set o gyfarwyddiadau, memo, 
erthygl ar gyfer papur newydd neu gylchgrawn ayyb. 
Casglu gwybodaeth 
Rhaid i chi fedru defnyddio gwybodaeth o ddwy 
ffynhonnell neu ragor a’u cyfuno a’u cyflwyno mewn 
modd sy’n addas i’ch pwrpas. Gall yr wybodaeth ddod 
o’ch darllen ar gyfer C3.2 neu gall ddod o ffynonellau 
eraill.  
Arddull a thôn briodol  
Rhaid i chi ddefnyddio iaith ffurfiol ac anffurfiol (gan 
gynnwys, er enghraifft, technegau perswadio, geirfa 
dechnegol a thystiolaeth i gefnogi’r pwyntiau yr ydych yn 
eu gwneud) sy’n addas ar gyfer gwahanol 
gynulleidfaoedd, cyd-destunau a phwrpasau. 
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