
 

Golygu eich Gwaith 
 

Y broses olygu 
 
Mae golygu yn rhan o’r broses ysgrifennu a gaiff ei hesgeuluso yn aml a gall 
ymddangos yn foeth i’r rhai ohonom sy’n brysio i gyflwyno traethodau ar y funud 
olaf. Fodd bynnag, gall golygu effeithiol wneud gwahaniaeth mawr i ddarn o waith 
terfynol. 
 
FELLY, yr her gyntaf yw trefnu eich gwaith fel y gallwch roi drafft terfynol i’r naill ochr 
am ddiwrnod neu ddau cyn ei adolygu am y tro olaf.  Pan fyddwch yn gwneud hynny, 
mae’n well darllen eich gwaith yn uchel yn fwy na thebyg, fel y gallwch glywed yr hyn 
yr ydych wedi’i ysgrifennu mewn gwirionedd yn hytrach na’r hyn yr ydych yn meddwl 
eich bod wedi’i ysgrifennu. Os gallwch, gofynnwch i ffrind gwybodus ddarllen eich 
gwaith hefyd: bydd hynny’n profi o ddifrif a ydych wedi cyfathrebu’n glir ac yn 
ramadegol.      

 
 

Gwendidau a chamgymeriadau cyffredin 
 
Mae darlithwyr yn aml yn beirniadu aseiniadau ysgrifenedig am y rhesymau canlynol:  

 Nid yw’n ateb y cwestiwn 

 Rhy ddisgrifiadol/nid yw’n datblygu dadl 

 Cymraeg/Saesneg gwael 

 Wedi’i strwythuro’n gwael  

 Rhy bersonol/diffyg tystiolaeth ategol 

 Nid yw’n ddigon academaidd (mae hyn fel arfer yn cyfeirio at roi’r math cywir 
o dystiolaeth ac arddull) 

 
Ar lefel fwy manwl, mae myfyrwyr yn aml yn profi anawsterau wrth:  

 Gyfathrebu strwythurau traethodau i ddarllenwyr 

 Blocio themâu ac is-themâu  

 Llunio paragraffau i ddatblygu themâu unigol 

 Sicrhau bod cyflwyniadau yn gwbl berthnasol 

 Clymu dadleuon neu brif bwyntiau mewn casgliadau 

 Mynegi syniadau cymhleth yn gryno 

 Cyfeirnodi’n gywir ac yn gyson 

 Llunio brawddegau cymhleth 

 Defnyddio collnodau 

 Gosod comas 

 Paru goddrychau gyda berfau, ac enwau gyda rhagenwau 
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Mae’r rhestr wirio ganlynol yn cynnig strwythur ar gyfer golygu eich gwaith. Bydd 
hefyd yn eich helpu i adnabod gwendidau cyson y gall fod angen sylw arbennig 
arnynt. 
 
 

Rhestr Wirio 
 

Cynnwys a dadl 
 

 Beth oedd y cwestiwn ac a ydw i wedi ateb pob rhan ohono? 

 A ydw i wedi datgan fy nadl yn glir? 

 A ydw i wedi gosod y cynnwys yn y drefn orau? 

 A yw’r holl gynnwys yn berthnasol i’r cwestiwn? 

 A ydw i wedi hepgor unrhyw beth?  

 A ydw i wedi darparu digon o dystiolaeth berthnasol i gefnogi fy mhrif bwyntiau? 
 
 

Strwythur 
 

 A ydw i wedi rhoi digon o le i bob adran? 

 A yw fy nadl yn gyson ac, os yw wedi’i nodi, a ydw i wedi cadw at fy strwythur?  

 A yw pob paragraff yn cysylltu â’r nesaf?  

 A allaf adnabod testun allweddol pob paragraff? 

 A yw fy nghyflwyniad a’m casgliad yn berthnasol, yn ddiddorol ac yn gryno? 

 A ydw i wedi gwahaniaethu’n glir rhwng fy safbwyntiau i a rhai pobl eraill? 
 
 

Arddull 
 

 A oes unrhyw adrannau amwys neu drwsgl y mae angen eu haralleirio? 

 A allwn fod wedi gosod pwyntiau yn fwy syml? 

 A ydw i wedi bod yn ddigon penodol? 

 A ydw i wedi defnyddio unrhyw jargon? 

 A ydw i wedi gwneud gwallau gramadegol, sillafu a/neu atalnodi? 

 A ydw i wedi ysgrifennu enwau sefydliadau ac ati yn llawn cyn eu talfyrru? 

 A ydw i wedi cyfeirnodi pob ffynhonnell? 

 A yw’r holl ddyfyniadau mewn dyfynodau ac wedi’u cyfeirnodi gyda rhifau 
tudalennau? 

 A yw’r cyfeirnodi yn gyson o ran arddull ac atalnodi? 
 
 

Cyflwyniad 
 

 A ydw i wedi cynnwys y dyddiad, teitl y traethawd, rhif y modiwl, rhif cofrestru … ac 
ati? 

 A ydw i wedi gadael digon o le (ymylon a bylchau rhwng llinellau) i’r darlithydd roi 
sylwadau? 

 A yw teitlau llyfrau mewn llythrennau italig (neu fformat arall a nodwyd)? 

 A yw’r tudalennau wedi’u rhifo? 


