
 

 

Darllen yn Effeithiol  
 
Mae’r rhan fwyaf o gyrsiau addysg uwch yn gofyn am lawer o ddarllen. Isod ceir rhai 
canllawiau a ddylai eich helpu i ddarllen yn fwy effeithlon.    
 

Casglu gwybodaeth 
Sicrhewch eich bod yn darllen y deunyddiau mwyaf perthnasol a dealladwy y gallwch 
ddod o hyd iddynt: nid oes llawer o obaith i chi ateb cwestiwn yn dda os nad ydych 
yn dewis llenyddiaeth sy’n uniongyrchol berthnasol i’r hyn yr ydych am ei 
ddarganfod. Cofiwch y gall casglu deunydd darllen gymryd amser hir: efallai y bydd 
angen i chi archebu neu anfon am lyfrau ac erthyglau cylchgronau. Efallai y bydd 
angen i chi fod yn ddyfal er mwyn cael yr hyn sydd ei angen arnoch. Isod ceir rhestr o 
lefydd i edrych.     
 

 Rhestr ddarllen y cwrs — gall gynnwys llyfrau ac erthyglau cylchgronau 

 Mynegeion cyfrifiadurol mewn llyfrgelloedd 

 Cylchgronau 

 Benthyca rhwng llyfrgelloedd  

 Cronfeydd data electronig 

 Papurau newydd 

 Rhyngrwyd 
 
Mae’n werth ymgyfarwyddo â chylchgronau a chronfeydd data yn gynnar yn eich 
cwrs. Gofynnwch i staff y llyfrgell os bydd angen cymorth arnoch.  
 
 

Defnyddio strategaeth ddarllen 
Cyn dechrau darllen unrhyw lyfr, cyfnodolyn neu wefan, atgoffwch eich hunan pa 
wybodaeth rydych yn chwilio amdani. Ni fydd pob llyfr y byddwch yn ei ddarllen yn 
berthnasol, a gyda’r rhan fwyaf o lyfrau academaidd, mwy na thebyg mai dim ond 
rhannau dethol y bydd angen i chi eu darllen. Nid pwrpas strategaeth ddarllen 
ddefnyddiol yw eich bod yn darllen mwy o lyfrau (o reidrwydd), ond yn hytrach, eich 
bod yn darllen pob un ohonynt yn fwy effeithiol. 
 

Techneg defnyddiol 

Er mwyn eich helpu i ddarllen yn fwy effeithiol, un offeryn defnyddiol i’w gofio yw 

AHDDA. Mae hyn yn sefyll am: 
Arolygu 

Holi 

Darllen 

Dwyn i Gof 

Adolygu 
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Arolygu 

Ni ddylai’r cam arolygu gymryd mwy nag ychydig o funudau. Yn ystod yr amser hwn, 
sganiwch y llyfr yn gyflym gan chwilio am gliwiau ar gyfer gwybodaeth sy’n 
berthnasol i chi. Dylech fwrw golwg gyflym ar y canlynol: 

 Teitl – Ydy e’n briodol? 

 Clawr cefn – Beth mae’r cyhoeddwyr/ awduron/ adolygwyr yn ei ddweud? 

 Awduron – Ydyn nhw’n arbenigwyr yn eu maes? 

 Rhagair – Beth yw’r meysydd sy’n cael eu cynnwys? 
 Tabl Cynnwys – A oes unrhyw adrannau arbennig o berthnasol? 

 Mynegai – A oes unrhyw eiriau allweddol sy’n berthnasol i’ch anghenion? 
 
Gwibiwch drwy’r llyfr gan edrych ar y canlynol: 

 Penawdau’r Penodau 

 Diagramau 

 Geiriau Allweddol 

 Cliwiau’r awdur – geiriau wedi’u duo, eu hitaleiddio neu eu tanlinellu 
 
Os byddwch yn dod o hyd i bennod neu adran berthnasol, edrychwch ar y canlynol:  

 Paragraff cyntaf – beth yw diben a chwmpas y bennod? 

 Paragraff olaf – beth yw casgliadau’r awdur? Ydyn nhw’n berthnasol i’ch 
anghenion chi? 

 
 

Holi 

Bydd cwestiynau gwell yn y cam hwn yn eich arwain at well dealltwriaeth o’r hyn 
rydych yn ei ddarllen. Felly, holwch gwestiynau i chi eich hunan am yr hyn rydych chi 
ar fin ei ddarllen. Ddylai’r cam hwn ddim cymryd mwy na munud neu ddwy. 

 Beth ydw i’n ei wybod am y pwnc hwn yn barod? 

 Beth ydyn ni wedi ei drafod mewn darlithoedd a seminarau? 

 Sut mae hwn yn cymharu â thestunau eraill? 

 Oes barn debyg ganddo? 

 Oes safbwynt i’r gwrthwyneb ganddo?  

 Beth yw safbwynt yr awdur? 

 Am ba wybodaeth rydw i’n chwilio?  
 
Un peth defnyddiol yw troi penawdau yn gwestiynau. Felly os mai’r pennawd yw Y 
Berthynas rhwng Meddyg a’r Claf, gallech holi’r cwestiwn “Beth ydw i’n ei wybod yn 
barod am y berthynas rhwng meddyg a’r claf?” neu “Sut mae’r berthynas rhwng 
meddyg a’r claf yn berthnasol i fy nhraethawd ar Foeseg Feddygol?” 
 
 

Darllen 

Efallai y bydd yn ymddangos yn rhyfedd mai dim ond nawr rydych yn dechrau darllen 
yn fanwl, ond drwy weithio drwy’r ddau gam cyntaf, byddwch wedi dechrau 
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datblygu dealltwriaeth o’r testun rydych ar fin ei ddarllen. Dyma rai syniadau ar gyfer 
eich helpu i ddarllen yn fwy effeithiol: 

 Byddwch yn realistig. Dim ond am ryw 30 munud ar y tro y gall y rhan fwyaf 
o bobl ganolbwyntio’n gyfan gwbl ar dasg. Os byddwch chi’n darllen am 
hanner awr, cymerwch egwyl fer; neu, er enghraifft, drwy brofi eich gallu i 
ddwyn i gof am ychydig funudau, byddwch chi’n gallu gweithio’n hirach nag 
os byddwch yn ceisio parhau i ddarllen yn ddiddiwedd am oriau ar y tro. 
 

 Holwch gwestiynau wrth i chi ddarllen. Beth yw safbwynt yr awdur? Sut 
mae’r theori hon yn debyg neu’n wahanol i rai blaenorol? 
 

 Talwch sylw arbennig i ddiagramau a siartiau. Mae’r ystrydeb “mae llun yn 
werth mil o eiriau” yn wir yn aml wrth grynhoi cysyniadau, modelau ac yn 
arbennig ystadegau. 
 

 Edrychwch am gliwiau’r awdur. Wrth i chi ddarllen, talwch sylw arbennig i 
eiriau sydd wedi’u duo, eu hitaleiddio neu eu tanlinellu. Roedd yr awdur yn 
teimlo bod y pethau hyn yn ddigon pwysig i’w hamlygu mewn rhyw ffordd, 
felly talwch sylw iddynt. 
 

 Gwnewch nodiadau ar ddiwedd pob adran. Peidiwch â darllen brawddeg ac 
wedyn gwneud nodiadau. Ceisiwch ddarllen paragraff neu adran cyn gwneud 
dim. Bydd hyn yn golygu y byddwch yn darllen yn gyflymach ac rydych hefyd 
yn debygol o gael dealltwriaeth well. 

 
Mae ymchwil yn awgrymu y bydd y rhan fwyaf o ddarllenwyr wedi anghofio dros 
50% o’r hyn maent wedi ei ddarllen o fewn dwy awr, ac o fewn 6 mis, dros 90%. Os 
byddwch wedi treulio prynhawn yn darllen yn y llyfrgell, yr unig ffordd o droi hynny’n 
fuddsoddiad amser defnyddiol yw parhau drwy bob un o’r camau, ac felly gwneud 
defnydd o’r cynghorion yn y ddwy adran nesaf. 

 

Dwyn i gof 

Rydyn ni wedi awgrymu nad yw darllen am fwy na hanner awr ar y tro yn 
gynhyrchiol. Ffordd dda o gael egwyl bob 30 munud yw treulio ychydig funudau yn 
dwyn i gof beth rydych newydd ei ddarllen. Dyma’r ffordd orau o wneud hyn: 

 Rhowch eich llyfr i lawr, cuddiwch eich nodiadau a meddyliwch drwy’r hyn 
rydych chi wedi bod yn ei ddarllen. 

 Ceisiwch ei ddisgrifio yn eich geiriau eich hunan, defnyddiwch eich trosiadau 
eich hunan, ceisiwch feddwl am eich enghreifftiau eich hunan, a gofynnwch 
i’ch hunan sut mae’n berthnasol i’r hyn rydych yn ei wybod yn barod. 

 Ysgrifennwch restr o eiriau allweddol perthnasol, yna cymharwch nhw 
gyda’ch nodiadau gwreiddiol. Bydd dwyn i gof fel hyn yn helpu eich 
ymennydd i drefnu’r hyn rydych chi wedi bod yn ei ddarllen. Bydd yn 
cychwyn y broses o’i symud i’ch cof hirdymor. 
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Adolygu 

Bydd y weithred syml o ddwyn i gof yn gwella’n sylweddol eich gallu i gofio’r hyn 
rydych wedi ei ddysgu. Fodd bynnag, er mwyn deall y pwnc mewn ffordd fydd yn 
ddefnyddiol er mwyn ysgrifennu traethodau neu sefyll arholiadau, mae’n bwysig 
hefyd eich bod yn adolygu’r hyn rydych wedi ei ddarllen. Ar ddiwedd eich cyfnod yn 
darllen, treuliwch funud neu ddwy yn ailddarllen y nodiadau rydych chi wedi eu 
gwneud.  

 Ydyn nhw’n dal i wneud synnwyr? 

 Ydyn nhw’n eglur? 

 Ydych chi wedi defnyddio’r geiriau allweddol cywir? 
 
 

Yn ddiweddarach 

Edrychwch yn ôl drwy eich nodiadau, yn aml mae’n ddefnyddiol ailysgrifennu’r 
geiriau allweddol, a’u hamlygu neu eu tanlinellu. Drwy ailddarllen eich nodiadau ar ôl 
mis, byddwch yn eu storio yn eich cof hirdymor ac yn ei gwneud yn llawer haws 
adolygu ac ysgrifennu eich gwaith cwrs. 
 
 
Rhai Atebion i Ddwy Broblem Gyffredin 

Os ydych yn ei chael yn anodd deall testun, gallech geisio: 

 Darllen llyfr arall sy’n trafod yr un testun. Gall ongl neu eiriad gwahanol 
sbarduno eich dealltwriaeth 

 Cyfeirio at werslyfrau cyflwyniadol i roi sail ar gyfer deunydd mwy cymhleth 

 Rhoi amser i’ch hun. Gall gymryd amser i feithrin dealltwriaeth o destunau 
anodd  

 Gofyn cwestiynau neu drafod y cynnwys gyda phobl eraill 
 
Os cewch ddarllen yn ddiflas, gallech geisio ysgogi’ch hun drwy: 

 Osod cwestiynau yr ydych am eu hateb 

 Cwestiynu’r hyn y mae’r awdur yn ceisio ei gyflawni drwy ysgrifennu’r llyfr 
neu’r erthygl (efallai na fydd hyn wedi’i nodi) 

 Cysylltu’r hyn yr ydych yn ei ddarllen â’ch profiadau eich hun neu ddysgu arall 

 Gwneud nodiadau neu fapiau meddwl i ffocysu’ch meddwl 

 Amlygu mewn gwahanol liwiau 

 Addo gwobr i’ch hun pan fyddwch wedi gorffen 
 
 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o: Nottingham Trent University, SQ3R Ar gael fan hyn: 
http://www.ntu.ac.uk/sss/studysupport/Information/Reading/SQ3R/exercise/SQ3R_title.ht
m (dim dyddiad) (Darllenwyd: 5 Gorffennaf 2007). 
 
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. 


