
 

 

Sut i Ysgrifennu Beirniadaeth 
 

Papur byr yw beirniadaeth, fel arfer yn sôn am un llyfr neu erthygl. Yn gyntaf, 
mae’n rhoi crynodeb byr o’r hyn mae’r awdur wedi ei ddweud. Yn ail, mae’n edrych 
ar y gwaith yn feirniadol. Bydd angen i chi asesu cryfderau a gwendidau’r darn o 
waith ymchwil neu waith ysgrifenedig. Mae’n bwysig cofio y gall beirniadaeth fod 
yn gadarnhaol yn ogystal ag yn negyddol. 
 
 

Pam ysgrifennu beirniadaeth? 

Mae beirniadaeth yn ymarfer ar gyfer barnu gwerth darn o waith ysgrifenedig neu 
waith ymchwil. Mae hefyd yn ffordd o wella eich sgiliau eich hunan drwy edrych ar y 
ffordd mae awduron ac ymchwilwyr eraill yn gweithio. Mae’n ymarfer gwerthfawr ar 
gyfer darllen testun yn ofalus, a fydd yn gwella eich dealltwriaeth o bwnc penodol. 
 
 
Paratoi ar gyfer Ysgrifennu Beirniadaeth 

 

1 Darllenwch y llyfr neu’r erthygl gyfan yn drwyadl – amlygwch y testun sy’n 
bwysig yn eich barn chi, neu gwnewch nodiadau wrth i chi fynd yn eich blaen. 
 

2 Meddyliwch yn ofalus am yr hyn rydych chi wedi ei ddarllen, a holwch 
gwestiynau i chi eich hunan ynghylch y deunydd. Dylech geisio sefydlu: 
 

3 Y prif bwyntiau y mae’r awdur yn ceisio’u gwneud 
 

4 Sut mae’r awdur yn cefnogi’r pwyntiau hynny? Mewn geiriau eraill: pa 
dystiolaeth mae’n ei chynnig. 
 

5 Ailddarllenwch y deunydd i sicrhau eich bod wedi deall syniadau’r awdur. 
 

6 Ceisiwch grynhoi’r hyn rydych wedi ei ddarllen. Efallai y byddwch am wneud 
hyn gyda nodiadau ar ffurf pwyntiau bwled, diagram corryn neu fap meddwl. 
Defnyddiwch pa dechneg bynnag sy’n addas i chi. 
 

7 Meddyliwch am wahanol safbwyntiau: 

 Sut mae syniadau’r awdur yn cymharu ag awduron eraill ar y pwnc? 

 Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r awdur? Dylech ddweud pam. 
Efallai y bydd hyn yn golygu cefnogi eich syniadau eich hunan gyda barn 
academaidd, felly bydd angen i chi ddarllen o gwmpas y pwnc. 

 
Mae’r tudalennau canlynol yn rhoi camau tuag at ysgrifennu beirniadaeth a 
strwythur i’w ddefnyddio fel canllaw. 
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Camau tuag at Ysgrifennu Beirniadaeth  

Mae’n bwysig bod gan eich beirniadaeth strwythur pendant a’i bod yn hawdd ei 
dilyn. Bydd angen i chi feddwl yn rhesymegol sut rydych chi’n rhoi trefn ar eich 
gwaith. Isod mae patrwm y byddwch am ei ddefnyddio o bosibl. 
  
1 Dadansoddwch y testun 
Dylai hyn gynnwys y canlynol, neu beth o’r canlynol: 

 amlinellu prif ddiben llyfr neu erthygl yr awdur. 

 nodi'r prif bwynt mae’r awdur yn ei wneud. 

 trafod y dadleuon sy’n cael eu gwneud i gefnogi’r prif bwynt a’r dystiolaeth 
sy’n eu cefnogi. 

 esbonio casgliadau’r awdur a sut mae wedi dod i’r casgliadau hynny. 
 
2 Gwerthuswch y testun 
Bydd angen i chi wneud sylwadau nid yn unig ar gynnwys y darn ond hefyd ar y 
ffordd y cafodd ei ysgrifennu. Ystyriwch y canlynol: 

 a yw’r ddadl yn rhesymegol? 

 a yw’r testun wedi’i drefnu’n dda, yn eglur ac yn hawdd ei ddarllen? 

 a yw’r termau pwysig wedi eu diffinio’n eglur? 

 a yw’r ffeithiau’n gywir? 

 a yw’r dadleuon yn cefnogi’r prif bwynt? 

 a oes digon o dystiolaeth ar gyfer y dadleuon? 

 a yw’r testun yn cyflwyno ac yn ystyried safbwyntiau i’r gwrthwyneb? 

 a yw’r deunydd yn eich helpu i ddeall y pwnc? 

 pa gwestiynau/sylwadau mae’r erthygl hon yn eu hawgrymu? 

 beth mae’r testun hwn yn gwneud i chi feddwl amdano? 
 
3 Ysgrifennwch ar ffurf traethawd safonol 
Dylech ysgrifennu beirniadaeth mewn fformat traethawd. Bydd angen cyflwyniad, 
prif gorff y testun, a chasgliad. Bydd angen i chi baratoi drafft bras o’ch traethawd. 
 
Efallai y bydd y syniadau canlynol o ddefnydd i chi: 

a) Paratowch amlinelliad. Nodwch beth fydd prif bwyntiau eich gwaith a’r 
dystiolaeth y byddwch yn ei defnyddio i’w cefnogi. 

b) Amlinellwch yn eich cyflwyniad SUT y byddwch yn mynd ati i wneud y dasg. 

c) Ystyriwch orffen eich cyflwyniad gyda DATGANIAD TRAETHAWD. Datganiad 
yw hwn o’ch safbwynt chi ar y pwnc rydych wedi ei ddewis. Gallai fod yn 
frawddeg neu ddwy o hyd, a dylai ddatgan beth rydych am ei ddadlau. 

d) Crynodeb byr o’r hyn y bydd eich gwaith yn ei ddangos yw hwn (h.y. eich 
casgliad). 

e) Dylai prif gorff eich traethawd ymdrin â dadansoddiad manwl o’r pwnc dan 
sylw. 

f) Dylech gloi drwy ailbwysleisio eich dadl neu eich safbwynt a datgan pam 
rydych wedi dod i gasgliad penodol. Dylech osgoi cyffredinoli yn fyrbwyll os 
nad ydych yn gallu cefnogi eich datganiadau gyda thystiolaeth. Peidiwch â 
chyflwyno unrhyw ddeunydd newydd yn y cyfnod hwn. 

g) Cofiwch: dylech brawfddarllen, adolygu a golygu eich drafft cyntaf. 
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Sut i Strwythuro Beirniadaeth 

 
Cyflwyniad 

 Diffiniwch wrthrych eich beirniadaeth a’ch safbwynt 

 Cefndir yr Ymchwil 
- Gwybodaeth am yr erthygl/awdur 
- Crynhowch brif bwyntiau’r awdur a’i ddiben 
(Paragraff neu ddau) 

 
Prif gorff 

 Dechreuwch gyda chrynodeb byr yn disgrifio’r prosiect. Efallai y byddwch am 
gynnwys: 
- Nod yr ymchwil 
- Beth gafodd ei wneud (dull) 
- I bwy y cafodd ei wneud (gwrthrychau) 
- Pam y cafodd ei wneud? Beth oedd y canlyniadau disgwyliedig? 

(damcaniaeth) 
- Beth gafodd ei ganfod? (canlyniadau gwirioneddol) 
- Beth oedd ystyr y canlyniadau yn ôl yr awdur? (Ei gasgliadau) 
(Un paragraff) 

 Trafodwch gryfderau’r erthygl 

 Trafodwch wendidau’r erthygl  
Mae pethau i edrych arnynt er mwyn eich helpu i benderfynu ar y rhain yn 

cynnwys: 
- Pa mor briodol oedd y teitl, y crynodeb a’r cyflwyniad 
- Cryfder y fethodoleg (cyfeiriwch yn ôl at ddeunydd arall i gael syniadau ar 

yr hyn sy’n gwneud methodoleg dda/wael mewn ymchwil) 
- A yw’r ddadl yn rhesymegol ac a oes digon o dystiolaeth i’w chefnogi? 
- A yw’r ymchwil yn symud y maes yn ei flaen, neu a yw’n dyblygu gwaith 

sydd wedi ei wneud yn barod? 
- Os yw’n symud maes yn ei flaen, pa wybodaeth mae’n ei chyflwyno? 
- Eglurder wrth gyflwyno data (pa mor hawdd yw darllen graffiau a 

thablau) 
- Ystadegau priodol; a gafodd y dadansoddiadau cywir eu gwneud? 
- A yw’r papur yn dod i’r casgliadau priodol (mae rhai ymchwilwyr yn 

geidwadol ac nid ydynt yn dod i gasgliadau sy’n amlwg o’u data; mae 
eraill yn rhyddfrydol ac maen nhw’n dod i gasgliadau nad yw’r data yn eu 
cefnogi). 

- A yw’r erthygl hon yn cyflwyno safbwyntiau i’r gwrthwyneb, ac yn eu 
gwrthbrofi? 

(Rhwng 2 a 5 paragraff yn dibynnu ar yr erthygl a’r cyfrif geiriau) 
 
Casgliad 

 Ailbwysleisiwch eich dadl/safbwynt 

 Gwnewch awgrymiadau terfynol a/neu feirniadaeth gadarnhaol a negyddol ar 
y llyfr neu’r erthygl yr oeddech yn eu beirniadu. 

 Pa gwestiynau/sylwadau y mae’r erthygl yn eu hawgrymu? 
(y paragraff olaf) 
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Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o: 
Brock University Tips for student success: how to write a critique. Ar gael fan hyn: 
http://brocku.ca/sdc/learning/studywrite/critique.html (dim dyddiad) (Darllenwyd: 03 
Chwefror 2004). 
 
Kenyon College Writing an article critique. Ar gael fan hyn: 
http://psychology.kenyon.edu/labs/405/critique.htm (dim dyddiad) (Darllenwyd: 03 
Chwefror 2004). 


