
 

                                                                                                                            

Sut i Ysgrifennu Adolygiadau o Lyfrau Academaidd 
 

Fel pan fyddwch yn ysgrifennu traethodau, nid oes fformiwla syml ar gyfer ysgrifennu 
adolygiadau da o lyfrau academaidd.  Mae’r rhain fel arfer yn gryno (500 – 1000 o 
eiriau) ac maent yn cynnig rhywfaint o gyfle i chi ddatblygu eich arddull ysgrifennu. 
 
Y grefft wrth ysgrifennu adolygiadau effeithiol o lyfrau yw bod yn gallu rhoi sylwadau 
ar y testun fel cyfanwaith, a bod yn gallu crynhoi’r prif gynnwys yn fyr heb golli’r 
ystyr.  Felly, yn gyffredinol, mae angen i chi: 
 

 Ddeall pwrpas anhepgor a thrywydd cyffredinol y llyfr 

 Rhoi crynodeb cywir o’r cynnwys 

 Cynnig barn feirniadol ar rannau o’r llyfr a’r llyfr cyfan. 
 
Yn ddelfrydol, dylech hefyd fod yn gallu rhoi sylwadau ar le’r llyfr o fewn corff 
ehangach o lenyddiaeth ar yr un pwnc, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl os ydych 
yn newydd i faes disgyblaeth.  
 
 

Beth i’w gynnwys 
 
Dylai adolygiad llyfr gynnwys pob un o’r canlynol:  
1 Datganiadau am yr hyn y mae’r awdur yn ceisio ei gyflawni drwy ysgrifennu’r 

llyfr 
2 Crynodeb byr o’r hyn y mae’r llyfr yn ei drafod 
3 Gwerthusiad o ba un a yw’r awdur yn cyflawni’r hyn yr oedd ef neu hi yn 

bwriadu ei gyflawni 
4 Datganiadau am le’r llyfr yn ei faes 

 
1 Datganiadau am yr hyn y mae’r awdur yn ceisio ei gyflawni drwy ysgrifennu’r 

llyfr 
Mae awduron bron yn ddieithriad yn cynnwys datganiadau am pam y maent wedi 
ysgrifennu llyfr academaidd a’r hyn y maent yn gobeithio ei gyflawni.  Gellir dod o 
hyd i’r datganiadau hyn fel arfer mewn rhageiriau, a/neu gyflwyniadau, ac mewn 
casgliadau.  Ceisiwch ganfod a yw’r awdur yn dechrau o sail ddamcaniaethol neu 
ideolegol benodol, yn datblygu dadl benodol, yn defnyddio dull penodol i archwilio 
mater, neu gyfuniad o’r rhain.  Ceisiwch roi’r cyd-destun academaidd yr 
ysgrifennwyd y llyfr oddi mewn iddo. 
 
 
2 Crynodeb byr o’r hyn y mae’r llyfr yn ei drafod 
Amlinellwch y prif adrannau neu gydrannau sy’n datblygu’r testun. Peidiwch â 
cheisio cynnwys popeth.  Mae crynodeb o’r datblygiad allweddol lawer mwy 
defnyddiol nag adroddiad manwl ar y penodau.  Anelwch at fod yn gryno ac yn gywir.  
Ni ddylai eich crynodeb ond gymryd un neu ddau baragraff. 
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3 Gwerthusiad o ba un a yw’r awdur yn cyflawni’r hyn yr oedd ef neu hi yn 
bwriadu ei gyflawni 

Wedi i chi adnabod bwriadau’r awdur, byddwch mewn sefyllfa i farnu a yw ef neu hi 
yn eu cyflawni.  Mae’r adran hon yn ffurfio corff yr adolygiad llyfr.  Cefnogwch eich 
dadleuon gydag enghreifftiau o’r llyfr, ond rhowch y rhain yn eich geiriau eich hun 
gan amlaf.  Efallai y byddwch am gynnwys ambell ddyfyniad uniongyrchol ar gyfer 
pwyntiau pwysig, ond cadwch y rhain yn fyr ac yn berthnasol, a chofiwch eu 
cyfeirnodi’n gywir.  Gallwch roi sylwadau ar arddull a chyflwyniad yr awdur yn yr 
adran hon.  Osgowch y temtasiwn i grwydro i’ch gwybodaeth eich hun o’r pwnc neu 
awgrymu y dylai’r awdur fod wedi ysgrifennu llyfr cwbl wahanol.  Cadwch at y dasg 
dan sylw. 
 
 
4 Datganiadau am le’r llyfr yn ei faes 
Bydd hyn yn fwy na thebyg yn anodd ei wneud os ydych yn newydd i’r pwnc a/neu’r 
ddisgyblaeth.  Ond, os ydych mewn sefyllfa i roi sylwadau ar sut y mae’r llyfr yn 
cyfrannu at y maes neu beidio, gwnewch hynny. 
 

 
Sut i strwythuro adolygiad 
 
Dyma un awgrym yn unig ar gyfer strwythur, sydd wedi’i gymryd o gyfieithiad o 
ddarn o Cuba (1993).  Mae’n cynnwys yr holl eitemau a grybwyllwyd uchod. 
 
1 Paragraff cyflwyniadol sy’n nodi’r gwaith a’i awdur, yn cyflwyno gosodiad y 

llyfr, ac yn awgrymu a yw’r awdur yn cyflawni pwrpas honedig y llyfr. 
2 Paragraff neu ddau yn crynhoi’r llyfr ac yn ei gysylltu (lle bo’n bosibl) â llyfrau 

eraill yn y maes. 
3 Paragraff yn nodi cryfderau’r llyfr (os oes rhai). 
4 Paragraff yn nodi gwendidau’r llyfr (os oes rhai). 
5 Paragraff terfynol sy’n cyfleu, at ei gilydd, eich asesiad o gryfderau a 

gwendidau’r llyfr (a yw’r llyfr yn llwyddo?) 
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