
 

                                                                                                                                

Sut i Ddehongli Cwestiynau Traethawd 
 

Mae’n amlwg bod angen i chi ddeall ystyr cwestiwn yn llawn cyn y gallwch obeithio 
ei ateb mewn modd synhwyrol. Mae’n werth treulio amser ar y broses hon fel y 
gallwch osgoi ysgrifennu traethawd ardderchog ar y pwnc anghywir. 
 
ISOD ceir canllaw dau gam a all eich helpu. Dylai cam un eich helpu i ddeall y 
cwestiwn a dylai cam dau eich helpu i fynd ati. 
       

Cam 1 - Nodwch ddwy ran yn y teitl 

 
Dylech edrych am ddwy ran: 
 

 Y pwnc 

 
Dyma’r termau, ymadroddion, damcaniaethau a/neu’r dadleuon y gofynnir i chi 
ysgrifennu amdanynt. Mae cwestiynau yn aml yn trafod mater allweddol neu 
ddadl o fewn maes astudio penodol.  

 

 Cyfarwyddiadau sy’n dweud wrthych beth i’w wneud â’r pwnc 

 
Weithiau mae’r cyfarwyddiadau yn amlwg ar ffurf geiriau proses neu arweiniad, 
sy’n gallu syrthio i ddau gategori — disgrifiadol a dadansoddol (gweler yr atodiad 
am restr lawn). Mae geiriau arweiniad disgrifiadol, fel “diffiniwch”, “nodwch”, 
“disgrifiwch”, “crynhowch” ac “amlinellwch”, yn gofyn i chi ddisgrifio rhywbeth 
yn eich geiriau eich hun; maent yn profi eich gallu i ymchwilio, blaenoriaethu a 
threfnu deunydd. Mae geiriau arweiniad dadansoddol, fel “esboniwch”, 
“beirniadwch”, “trafodwch”, “aseswch” a “chyfiawnhewch”, yn gofyn i chi roi 
safbwynt ar fater neu ddadl.  
 
Bryd arall, gall cyfarwyddiadau fod ymhlyg, hynny yw, wedi’u cuddio yng ngeiriad 
y teitl. Mae’n rhaid i chi ddarllen cwestiynau o’r fath yn ofalus er mwyn deall yr 
hyn sydd angen ei wneud. 

 
Enghreifftiau 

a) Esboniwch ac aseswch resymau Locke dros wrthod y cysyniad o syniadau 
cynhenid.   

 

Y pwnc yw rhesymau Locke dros wrthod y cysyniad o syniadau cynhenid.  

Er mwyn ateb y cwestiwn hwn, mae angen i chi wybod beth yw’r cysyniad o 
syniadau cynhenid a bod yn gallu adnabod rhesymau Locke dros ei wrthod. 

 

Y cyfarwyddiadau yw esbonio rhesymau Locke dros wrthod y cysyniad o syniadau 
cynhenid ac asesu rhesymau Locke dros wrthod y cysyniad o syniadau cynhenid. 
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b) Ysgrifennodd actores flaenllaw (Harriet Walter) yn ddiweddar “We tend to think 
of “character” as something psychologically coherent or consistent. Shakespeare 
doesn’t seem to think of “characters” like this.” A ydych yn cytuno?  

 

Y pwnc yw ein bod fel arfer yn disgwyl i gymeriadau dramatig fod yn gydlynol a 
chyson yn seicolegol a bod Shakespeare yn meddwl amdanynt mewn ffordd 
wahanol.     

 

Nid yw’r cyfarwyddiadau mor amlwg y tro hwn. Yn fwy na thebyg, byddech yn 
dewis esbonio neu ddehongli’r hyn a olygai Harriet Walters pan ysgrifennodd ei 
sylwadau ac yna cyfiawnhau a oedd hi’n gywir neu beidio yn eich barn chi. Efallai y 
bydd angen i chi egluro eich achos gydag enghreifftiau.    

 
 

Cam 2 - Ailysgrifennwch y teitl fel cyfres o gwestiynau llai 

 
Weithiau mae’n anodd cadw ystyr teitl traethawd yn sownd yn eich meddwl 
oherwydd nad yw wedi’i eirio mewn ffordd syml; gall hyn beri i chi grwydro o’r 
pwynt wrth ddarllen ac ysgrifennu. Gall y broses o ailysgrifennu cwestiwn cyfan fel 
cyfres o gwestiynau neu ymadroddion llai roi ffocws ar gyfer meddwl, ymchwilio, a 
strwythuro eich ymateb.    
 

Enghreifftiau 
Gan ddychwelyd at y teitlau uchod, gallem ofyn y cwestiynau canlynol: 

a) Beth yw syniadau cynhenid? 

Beth oedd rhesymau Locke dros wrthod y cysyniad o syniadau cynhenid?  

Pa dystiolaeth a geir i gyfiawnhau ei honiad? 

Pa safbwyntiau eraill a geir?  

A fyddem yn cytuno â Locke heddiw? 

     

b) Beth mae “psychologically consistent or coherent” yn ei olygu? 

A ydym yn tueddu i feddwl am “gymeriadau” yn gyson neu’n gydlynol yn 

 seicolegol?  

A yw Shakespeare yn tueddu i feddwl am “gymeriadau” yn gydlynol neu’n 

gyson 

 yn seicolegol? 

Os na, sut y mae’n ymddangos ei fod yn meddwl amdanynt a sut y dangosir 

hyn? 

Os felly, pa dystiolaeth a geir i ddangos hyn? 
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Rhybudd! 
 
Gofalwch rhag: 

 

 Dewis geiriau ac ymadroddion yr ydych yn eu deall ac anwybyddu’r ystyr 
llawn. Er enghraifft, gallech ddarllen y geiriau Locke a chysyniad o syniadau 
cynhenid ac ysgrifennu popeth yr ydych yn ei wybod amdanynt.  

 

 Gwyrdroi ystyr teitl i gyd-fynd â’r hyn yr ydych yn ei wybod eisoes neu’r hyn 
yr ydych am ei ddweud am bwnc.     

 
Gwyliwch rhag y canlynol hefyd: 

  

 Gallwch gamddehongli cwestiwn am nad ydych yn deall y pwnc. Mae’n 
amhosibl deall ymadrodd allweddol neu adnabod dadl os nad ydych yn 
gwybod unrhyw beth am y pwnc. Weithiau bydd angen i chi ddarllen y 
cefndir i ddechrau. Peidiwch ag ofni edrych mewn gwyddoniaduron pwnc neu 
destunau cyffredinol er mwyn cael darlun cyffredinol.  
 

 Er i chi feddwl ac ymchwilio, mae’n bosibl na fyddwch yn deall geiriad y teitl o 
hyd. Os bydd hyn yn digwydd, mae gennych sawl opsiwn: gallech ofyn am 
gymorth gan eich cyfoedion, darlithwyr neu wasanaethau cymorth astudio; 
gallech ddewis cwestiwn gwahanol; y peth lleiaf y gallwch ei wneud yw 
dechrau eich traethawd drwy amlinellu eich dehongliad eich hun.  
 

 Weithiau mae’n bosibl y bydd angen i chi osod eich ffiniau eich hun ar gyfer y 
drafodaeth. Mae rhai teitlau traethawd yn frawychus oherwydd gallent 
gynnwys cymaint, er enghraifft: Mae ffeministiaeth wedi methu. Trafodwch. 
Dylai eich disgrifiad cwrs a’ch nodiadau darlith eich rhoi ar ben ffordd ond 
efallai y bydd angen i chi ddewis agwedd benodol i ganolbwyntio arni hefyd. 
Mae hyn yn gwbl dderbyniol dim ond i chi ddweud wrth eich darllenydd beth 
yw eich bwriad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Taylor, G. (1989) The student’s writing guide: for the arts and social sciences. Caergrawnt: 
Gwasg Prifysgol. 
 
Pirie, D.B. (1985) How to write critical essays. Llundain: Routledge.  
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Atodiad: Geiriau Proses a Ddefnyddir yn Aml 
   

Esboniwch  Rhowch resymau dros, darparwch esboniad manwl. 

Dadansoddwch Canfyddwch y prif syniadau a dangoswch sut y maent yn 

  gysylltiedig a pham y maent yn bwysig. 

Rhowch sylwadau ar Trafodwch, beirniadwch, neu eglurwch yr ystyr mor llawn â 

phosibl.  

Cymharwch  Dangoswch y cyffelybiaethau a’r gwahaniaethau. 

Cyferbynnwch  Archwiliwch y gwahaniaethau rhwng dau beth. 

Beirniadwch Rhowch eich barn neu’ch safbwynt rhesymegol ar rywbeth, 

gan ddangos ei bwyntiau da a drwg.  

Diffiniwch Rhowch yr ystyr ffurfiol gan ei wahaniaethu oddi wrth dermau 

cysylltiedig.  

Disgrifiwch Ysgrifennwch adroddiad manwl neu ddarlun geiriol mewn 

trefn resymegol neu ar ffurf stori. 

Trafodwch Archwiliwch rywbeth o wahanol safbwyntiau. 

Rhifwch Enwch a rhestrwch y prif syniadau un wrth un. Rhifwch nhw. 

Gwerthuswch Rhowch eich barn ar farn arbenigwr ar wirionedd neu 

bwysigrwydd rhywbeth. Dylech amlinellu unrhyw fanteision ac 

anfanteision. 

Archwiliwch Ymchwiliwch. 

Eglurwch Rhowch resymau dros. 

Nodwch Nodwch y prif nodweddion. 

Dangoswch Eglurwch neu gwnewch yn eglur drwy enghreifftiau pendant, 

cymariaethau, neu gyfatebiaethau. 

Dehonglwch Rhowch yr ystyr, gan ddefnyddio enghreifftiau, tystiolaeth a 

sylwadau personol i’w egluro. 

Cyfiawnhewch Rhowch ddatganiad ar eich rhesymau dros gredu rhywbeth. 

Rhowch resymau dros eich datganiad a’ch casgliad. 

Amlinellwch Rhowch grynodeb cyffredinol. Dylai gynnwys cyfres o brif 

syniadau wedi’u cefnogi gan syniadau eilaidd. Dylech hepgor 

manylion dibwys ac enghreifftiau.  

Profwch  Dangoswch drwy ddadl neu resymeg ei fod yn wir.  

Cysylltwch Dangoswch y cysylltiadau rhwng pethau, gan nodi sut y mae 

un yn achosi neu’n debyg i’r llall.  

Adolygwch Rhowch arolwg neu grynodeb lle byddwch yn edrych ar y 

rhannau pwysig ac yn beirniadu lle bo angen.   

Mynegwch Disgrifiwch y prif bwyntiau yn fanwl. Byddwch yn ffurfiol. 

Defnyddiwch frawddegau byr a chlir. Dylech hepgor manylion 

ac enghreifftiau. 

Crynhowch Rhowch adroddiad byr a chywasgedig o’r prif syniadau. Dylech 

hepgor manylion ac enghreifftiau. 

Olrheiniwch Dilynwch hynt  neu hanes y pwnc. 


