
 

 

Gwneud nodiadau 
 

Mae nodiadau yn rhan bwysig o’ch trefn astudio ac mae’n rhan o ddatblygiad eich 
sgiliau trefnu.   
 

DYLAI eich nodiadau: 

 Fod yn gofnod parhaol i chi gyfeirio ato 

 Eich helpu i ddeall, dysgu a chofio 

 Fod yn ddarllenadwy, yn strwythuredig ac yn drefnus 

 Annog dysgu gweithredol, helpu i gadw eich diddordeb a’ch helpu i wneud 
cysylltiadau 

 
Bydd datblygu rhai technegau gwneud nodiadau o ddarlithoedd a ffynonellau 
ysgrifenedig yn sicrhau bod eich nodiadau yn dod yn ffynhonnell ddefnyddiol o 
gyfeirnodau ar gyfer aseiniadau, arholiadau ac ati. 
 
 
Gwneud nodiadau yn ystod darlithoedd 

Cyn y ddarlith: 

 Gwnewch ychydig o ddarllen ar y pwnc cyn y ddarlith 

 Meddyliwch am y pwnc dan sylw ymlaen llaw – sut y gallai fod yn berthnasol 
i’r hyn rydych chi wedi ei ddysgu yn barod? 

 Gofynnwch rai cwestiynau yr hoffech eu hateb 
 
Yn ystod y ddarlith:  
Peidiwch â cheisio ysgrifennu popeth i lawr. Efallai y bydd y technegau canlynol yn 
helpu:  

 Ystyriwch beth yw nod y ddarlith. Er enghraifft, ai esbonio sut mae rhywbeth 
yn gweithio yw’r nod? Neu roi tystiolaeth ar gyfer rhywbeth, cynnig 
dehongliad neu ddehongliadau, disgrifio prosesau, cyfrifo rhywbeth, neu 
gyfuniad o’r rhain? 

 Gwrandewch am eiriau allweddol, syniadau sy’n codi dro ar ôl tro, 
theorïau/damcaniaethwyr ac ati. 

 Defnyddio techneg gwneud nodiadau sy’n addas i strwythur y cynnwys – 
diagramau, siartiau llif, mapiau meddwl, taflenni anodi, ac ati. 

 Gwrandewch am arwyddbyst o bethau pwysig fel “Heddiw rydyn ni’n mynd i 
edrych ar...”, “Rwy’n mynd i drafod pedair prif elfen...” neu “Rhaid 
pwysleisio...” 

 Gwrandewch am arwyddion bod darlithydd yn crwydro oddi ar y prif bwnc, 
fel “A gyda llaw” neu “a dweud y gwir” achos mae’n debygol na fydd angen i 
chi eu nodi 

 Dyfeisiwch eich llaw-fer neu god lliw eich hunan ar gyfer termau cyffredin 
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Gwneud nodiadau o’ch gwaith darllen 

 Gwnewch yn eglur yn eich meddwl eich hunan beth rydych chi am ei gael o’r 
darllen – pa gwestiynau ydych chi’n ceisio eu hateb? 

 Cynlluniwch ble mae’r darllen hwn yn ffitio i mewn gyda’ch astudio – pam 
ydych chi wedi dewis darllen y darn penodol hwn o destun? 

 Dysgwch ychydig am yr awdur – oes ganddo enw da, beth yw ei gefndir a/neu 
ei safbwynt deallusol? 

 Darllenwch dros y penawdau a’r is-benawdau, ac edrychwch ar unrhyw 
ddiagramau neu graffiau – am beth rydych chi’n meddwl y byddwch yn 
darllen, ac a yw’n gwbl berthnasol i’ch diben chi? 

 Darllenwch drwy’r papur yn gyflym, nodwch unrhyw eiriau sy’n ei gwneud yn 
anodd i chi ddeall, a chwiliwch am eu hystyr. 

 Nodwch yr adrannau sy’n ymwneud yn benodol â’r maes sydd o ddiddordeb i 
chi 

 Gwnewch nodyn o unrhyw ffeithiau penodol y mae’r adrannau perthnasol yn 
cyfeirio atynt 

 Gwnewch grynodeb o bwyntiau allweddol a chasgliadau 

 Ysgrifennwch grynodeb byr o bwynt(iau) pwysicaf y testun 

 Gwnewch nodyn o’r modd y mae’r testun yn eich helpu chi i ateb cwestiynau 
penodol 

 Ailadroddwch y broses hon gyda thestunau eraill rydych chi’n eu defnyddio ar 
gyfer eich astudiaeth 

 Tynnwch gynllun cysyniadol fel map meddwl, diagram neu dabl cymharol sy’n 
cynrychioli’r hyn rydych wedi ei ddarllen a’i ddysgu  

 Tynnwch fap yn eich meddwl o’r hyn sydd bwysicaf i chi  

 Esboniwch eich map meddwl a’ch cynllun cysyniadol i rywun arall neu’n uchel 
i chi eich hunan 
 

 
Trefnu eich nodiadau 

Peidiwch â gadael eich nodiadau ar waelod eich bag! 

 Darllenwch drwyddyn nhw i’w deall 

 Gwnewch yn siŵr bod y strwythur yn eglur: ychwanegwch benawdau, lliwiau 
ac ati i’ch helpu yn ddiweddarach 

 Rhowch ddyddiad a ffeiliwch nhw fel eu bod yn hawdd eu canfod 
 
 
 
 
 
 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Moran, A.P. (1997).  Managing your own learning at university. Dulyn: Gwasg Coleg Prifysgol 
Dulyn. 
 
Payne, E. a Whittaker, L. (2000).  Developing essential study skills.  Llundain: Prentice Hall. 


