
 

 

Sut i Ysgrifennu Traethawd Estynedig 
 

I ddechrau gall y syniad o ysgrifennu traethawd estynedig fod ychydig yn 
frawychus. Fodd bynnag, fel arfer nid yw’r profiad ei hun mor ofnadwy ag y mae’n 
ymddangos i ddechrau. Mae ysgrifennu traethawd estynedig yn rhoi cyfle i chi 
gynnal astudiaeth fanwl o bwnc sydd o ddiddordeb personol i chi – felly mae’n 
bosibl y byddwch chi hyd yn oed yn mwynhau!     
 
 

Dewis eich pwnc 
 

 dewiswch rywbeth y gallwch ymdopi gyda fe sy’n canolbwyntio ar rywbeth 
penodol, gydag amcanion a ffiniau clir – heb fod yn rhy eang, nac yn rhy gul. 

 gwnewch yn siŵr bod digon o ddeunydd wedi’i gyhoeddi ar gael a fydd yn 
rhoi sail gadarn i chi adeiladu arni. 

 dewiswch rywbeth nad yw’n gorgyffwrdd yn ormodol ag asesiadau eraill 
rydych chi wedi eu cyflwyno. Os ydych wedi cyflwyno traethawd mawr ar 
bwnc penodol, gwnewch yn siŵr nad oes cysylltiad rhy agos rhyngddo a 
phwnc y traethawd estynedig – gallech fod mewn perygl o gael eich cyhuddo 
o hunan-lên-ladrata. 

 trafodwch eich dewis, a’ch rhesymeg gyda’ch goruchwyliwr, a ddylai allu rhoi 
syniad i chi pa mor ymarferol yw eich astudiaeth. 

 
 

Eich Goruchwyliwr 
 
Darn o astudiaeth hunan-gyfeiriedig yw traethawd estynedig, felly dylai mwyafrif y 
mewnbwn ddod oddi wrthoch chi fel yr ymchwilydd. Fodd bynnag, gall goruchwyliwr 
y traethawd estynedig roi arweiniad a chymorth, a’ch cyfeirio at y deunyddiau 
mwyaf perthnasol. I gael y gorau o’ch cyfarfodydd gyda’ch goruchwyliwr dylech 
wneud y canlynol: 

 cael arweiniad ynghylch faint o amser eich goruchwyliwr y mae gennych hawl 
iddo 

 trefnu cyfres o gyfarfodydd  i drafod eich cynnydd gyda fe/hi 

 chwarae rhan weithredol mewn cyfarfodydd er mwyn cael y fantais fwyaf 
ohonynt 

 gosod terfynau amser i chi eich hunan ar gyfer anfon drafftiau i’r 
goruchwyliwr cyn cyfarfodydd. Bydd hyn yn rhoi dyddiad i chi i weithio tuag 
ato a bydd yn rhoi mwy o amser i’ch goruchwyliwr ddarllen eich gwaith cyn 
bwydo sylwadau yn ôl i chi yn ystod y cyfarfod. 

 cynnal cysylltiad gyda’r goruchwyliwr hyd yn oed os nad yw pethau’n mynd 
yn dda. Os oes problem mae’n well ei datrys yn gynharach yn hytrach nag yn 
ddiweddarach  
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Strwythur Traethodau Estynedig 
 
Yn absenoldeb arweiniad gan yr adran, mae ffurf strwythurol safonol y mae modd ei 
haddasu ar gyfer y rhan fwyaf o draethodau estynedig. Efallai na fydd pob un o’r 
adrannau hyn yn addas ar gyfer pob pwnc. Beth bynnag yw pwnc yr ymchwil, mae’n 
bwysig rhannu eich gwaith yn nifer o adrannau haws eu trin.   
 
Mae’r strwythur confensiynol ar gyfer adrodd ar ymchwil yn rhannu’r deunydd yn 
dair rhan: y rhan ragarweiniol, y prif destun a’r mater ar y diwedd. 
 
 
1 Y rhan ragarweiniol 

 
Teitl 
Mae angen i’r teitl ei hun roi awgrym cywir o gynnwys y gwaith. Mae hefyd angen 
iddo fod yn eithaf cryno. Ffordd dda o gyfuno’r ddau beth hyn yw creu teitl mewn 
dwy ran. Y rhan gyntaf fydd y prif deitl ac mae’n rhoi awgrym bras o faes y gwaith. 
Mae’r ail ran yn ychwanegu mwy o fanylion. Er enghraifft, ‘Ethnigrwydd a 
Chyfeillgarwch: y gwrthgyferbyniad rhwng Ymchwil Sosiometrig ac Arsylwadau 
Gwaith Maes mewn Ystafelloedd Dosbarth Ysgolion Cynradd’. 
 
Crynodeb 
Dylai hwn fod yn grynodeb o’r ymchwil. Mae’n galluogi pobl i weld, drwy fwrw 
cipolwg ar y crynodeb, beth sydd yn y traethawd estynedig. 
 
Rhestr cynnwys 
Gall hyn amrywio o fod yn rhestr o benawdau penodau a rhif tudalen gyntaf pob 
pennod, i fod yn rhestr gynhwysfawr gan gynnwys is-benawdau o’r cynnwys yn y 
penodau.  
 
Rhestr o dablau a ffigurau 
Dylai’r rhestr hon gynnwys teitlau’r gwahanol dablau a ffigurau a’u rhifau 
tudalennau.  
 
Cydnabyddiaeth 
O dan y pennawd hwn, mae modd cydnabod y rhai sydd wedi helpu gyda’r ymchwil. 
Mae’n arferol cydnabod cefnogaeth unrhyw un rydych chi’n teimlo sydd wedi 
cyfrannu at y traethawd estynedig – goruchwyliwr, technegwyr, cyfranogwyr, teulu.  
 
Rhestr o fyrfoddau 
Os yw natur yr adroddiad yn mynnu bod angen llawer o fyrfoddau yn y testun, 
dylech wneud rhestr ohonynt, fel arfer yn nhrefn y wyddor, ochr yn ochr â’r fersiwn 
hir. 
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2 Y prif destun 

Yn gyffredinol caiff y prif destun ei rannu i’r adrannau canlynol: 
 
Cyflwyniad 
Ar y dechrau mae angen i’r darllenydd gael gwybodaeth am y canlynol: 

 Cefndir cyffredinol i’r gwaith gan gynnwys gorolwg o’r prif bwnc a’ch 
rhesymeg. 

 Nodau’r ymchwil 

 Diffiniadau a chysyniadau allweddol fydd yn cael eu defnyddio 

 Arwydd o gyfyngiadau’r astudiaeth, os o gwbl 

 Gorolwg o’r traethawd estynedig, gan roi awgrym cryno o gynnwys pob 
pennod 

 
Adolygiad Llenyddiaeth 
Mae modd cyflwyno hwn fel rhan greiddiol o’r ‘Cyflwyniad’, neu gall ymddangos fel 
pennod ar wahân. Gofynnwch i’ch goruchwyliwr a oes gofynion adrannol penodol o 
ran hyn. Mae’r adran hon yn dangos dealltwriaeth o’r pwnc drwy waith pobl eraill, 
gan ddarparu adolygiad o’r deunydd sy’n bodoli ar hyn o bryd ar y pwnc dan sylw, ac 
yn amlygu cryfderau a gwendidau lle bo angen. Dylai hefyd ddangos cysylltiadau 
rhwng ymchwil flaenorol a’r problemau a’r syniadau y mae’r ymchwil bresennol yn 
mynd i’r afael â nhw. (Gweler taflen ar wahân i gael mwy o wybodaeth am 
adolygiadau llenyddiaeth).   
 
Methodoleg (Myfyrwyr y Celfyddydau a’r Dyniaethau, neu unrhyw un ag ymagwedd 
lai gwyddonol, ewch i ‘Penodau’) 
Ar ôl dadansoddi’r wybodaeth bresennol ar bwnc, mae angen disgrifio’r dulliau a 
ddefnyddiwyd wrth gynnal eich prif astudiaeth eich hunan. Mae’r adran hon yn 
cynnwys disgrifiad a chyfiawnhad o’r dulliau sy’n cael eu defnyddio i gasglu data a’r 
treialu a ddigwyddodd. Mae’n tynnu ar destunau methodoleg i gefnogi eich 
penderfyniadau ac yn gwerthuso cryfderau a gwendidau eich dull methodolegol.  
 
Canfyddiadau 
Dyma lle caiff y darllenydd ei gyflwyno i’r data. Tynnir sylw at elfennau unigol o’r 
canfyddiadau, a’u disgrifio. Y cam cyntaf yw dweud, ‘Dyma’r hyn sydd wedi ei ganfod 
o ran y mater hwn...Dyma’r hyn sydd wedi ei ganfod o ran mater arall...’ 
Mae angen i chi ddisgrifio’r canfyddiadau cyn eich bod mewn sefyllfa i symud ymlaen 
ac ystyried beth yw arwyddocâd posibl y data yng nghyd-destun nodau cyffredinol yr 
astudiaeth. 
 
Trafodaeth a dadansoddi 
Yma, caiff y canfyddiadau sydd wedi eu hamlinellu eu harchwilio o ran ystyr posibl. 
Byddant yn cael eu trafod a’u dadansoddi gan gyfeirio at theorïau, syniadau a 
materion sy’n cael eu trafod yn gynharach yn yr adolygiad llenyddiaeth. Mae’r 
ymchwilydd yn ‘gwneud synnwyr’ o’r canfyddiadau drwy ystyried eu goblygiadau y 
tu hwnt i gyfyngiadau’r ymchwil bresennol. 
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Casgliadau ac argymhellion 
Yn olaf, yn y prif destun, mae angen i’r ymchwilydd dynnu elfennau’r ymchwil at ei 
gilydd er mwyn dod i gasgliad cyffredinol o ryw fath, ac efallai awgrymu rhyw ffordd 
ymlaen. Dylai rhan hon yr astudiaeth fod yn adeiladol ac yn gadarnhaol. Gallai 
gynnwys rhai o’r canlynol: 

 Gwerthusiad ôl-weithredol o’r ymchwil a’i chyfraniad 

 Argymhellion ar gyfer gwella’r sefyllfa, canllawiau neu godau ymarfer 

 Nodi cyfeirnodau newydd ar gyfer gwneud rhagor o ymchwil 
 
Penodau 
Nid yw pob traethawd estynedig yn dilyn y fformat mwy gwyddonol a amlinellwyd, 
er y bydd pob un yn cynnwys Cyflwyniad a Chasgliad fel y nodir uchod. Mae rhai yn 
seiliedig ar ddata eilaidd a bydd y traethawd estynedig cyfan yn llawn gwaith 
awduron eraill. Yn hyn o beth, mae’r penodau fel cyfres o draethodau cysylltiedig. 
Dylai pob pennod fod fel a ganlyn: 

 Dylai gynnwys cyflwyniad a chasgliad 

 Dylai ganolbwyntio ar un brif thema, neu gyfres o themâu cydgysylltiedig 

 Dylai ddefnyddio is-benawdau i arwain y darllenydd 

 Dylai ddatblygu pwyntiau yn ofalus, gam wrth gam, gan ailatgoffa lle bo 
angen 

 Dylai wneud synnwyr ar ei ben ei hunan yn ogystal â rhannu ‘elfen’ gyffredin 
gyda phenodau eraill. 

 
 
3 Y diweddion 

 
Atodiadau 
Atodiad yw’r lle ar gyfer deunydd sy’n rhy swmpus ar gyfer prif gorff y testun. Caiff y 
canlynol eu rhoi yn yr atodiadau fel arfer: 

 tablau data helaeth 

 holiaduron sydd wedi eu defnyddio mewn arolwg 

 rhannau o drawsgrifiad cyfweliad 

 memos neu gofnodion cyfarfodydd 

 manylebau technegol 
Dylech gyflwyno’r uchod i gyd mewn atodiadau ar wahân a rhoi rhif neu lythyren i 
bob un. 
 
Cyfeirnodau 
Bydd safle’r rhain yn amrywio yn dibynnu ar arddull y cyfeirnodi y mae’r ymchwilydd 
yn ei ddefnyddio. Pan fo’r ymchwilydd yn defnyddio System gyfeirnodi Harvard, bydd 
angen cynnwys rhestr gyflawn o’r gweithiau y mae’r ymchwil yn cyfeirio atynt mewn 
rhestr yn nhrefn y wyddor ar y diwedd. Gyda system ôl-nodiadau, caiff cyfeirnodau 
eu gosod weithiau ar ôl penodau unigol, a dylech holi eich goruchwyliwr i weld a yw 
hyn yn ddisgwyliedig. Gyda’r arddull cyfeirnodi troednodiadau mae angen gosod y 
cyfeirnodau ar ddiwedd pob tudalen unigol. (Gweler taflenni penodol am gyfeirnodi i 
gael rhagor o wybodaeth). 
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Llyfryddiaeth 
I’r rheini sy’n defnyddio System Harvard, mae’r llyfryddiaeth yn cynnwys unrhyw 
destunau sydd wedi bod yn ddefnyddiol ond na chyfeiriwyd atynt yn y testun (ac 
sydd felly heb eu rhestru yn y rhestr cyfeirnodau). Yn y rhan fwyaf o systemau Ôl-
nodiadau a Throednodiadau dylai’r Llyfryddiaeth gynnwys yr holl lyfrau a 
ddefnyddiwyd.       
 
 
Arddull a Chyflwyniad: Rhai Pwyntiau i’w Hystyried: 

 Trefnu gwybodaeth - mae trefnu gwybodaeth a’i rhoi yn ei threfn yn 
hanfodol mewn traethawd estynedig. Dylai fod gan benodau deitlau sy’n 
canolbwyntio’n eglur ar rywbeth penodol, ac ni ddylent gynnwys gwybodaeth 
oni bai ei bod yn berthnasol i’r teitl.  

 

 Datblygu cysylltiadau rhesymegol o un adran i’r nesaf - Mae traethawd 
estynedig da yn mynd â’r darllenydd ar daith. Dylai’r camau a’r cyfeirnod fod 
yn eglur felly, ac ni ddylai fod amheuaeth ym meddwl y darllenydd ynghylch 
dilyniant y pwyntiau sy’n cael eu gwneud. Dylai’r cysylltiadau rhwng 
gwybodaeth fod yn eglur. Mae’n syniad da ailatgoffa yn ystod rhai camau o’r 
traethawd estynedig. Dylai rhesymeg y drafodaeth adeiladu, bwynt wrth 
bwynt, tuag at gasgliad terfynol. 

 

 Defnyddiwch benawdau ac is-benawdau i rannu’r testun yn adrannau eglur 
- Gall penawdau ac is-benawdau rannu’r testun yn flociau mewn ffordd sy‘n 
gwneud tasg y darllenydd o ddeall y darn cyffredinol o waith yn llawer haws. 
Maen nhw’n gweithredu fel arwyddbyst. Fel gydag arwyddbyst, os na fydd 
digon ohonynt bydd y darllenydd yn mynd ar goll, ac os bydd gormod 
ohonynt bydd y darllenydd yn dechrau drysu.  

 

 Byddwch yn ofalus gyda chynllun y dudalen - Gall elfen weledol y cyflwyniad 
fod yn bwysig, a dylai’r ymchwilydd roi peth ystyriaeth i bethau fel cynllun y 
dudalen a defnyddio graffiau, tablau a ffotograffau. Mae’n bwysig bod y rhain 
i gyd yn berthnasol i’r cynnwys. 

 

 Cyflwynwch dablau a ffigurau yn gywir - Mae’n bwysig sicrhau bod 
cyfeirnodau yn y testun at bob ffotograff, darlun, tabl ac ati. Dylech gyflwyno 
tablau a ffigurau mewn arddull cyson sy’n rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i’r 
darllenydd ddehongli ystyr y data sydd ynddynt. Dylech gynnwys: 

 teitl eglur a manwl 
 ffynhonnell y tabl neu’r ffigur (os nad yw’n ddeunydd gwreiddiol) 
 yr unedau mesur sy’n cael eu defnyddio (£, cm, tunelli ac ati) 
 echel x fel y newidyn annibynnol (lle bo hynny’n berthnasol)   

 

 

Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Addaswyd o: Denscombe, M. (1998) The good research guide. Rhydychen: Gwasg y Brifysgol 
Rhydychen. 


