
 

Llunio Brawddegau  
 

Gall ysgrifennu academaidd gyflwyno heriau ychwanegol i’ch defnydd o ramadeg 
gan fod angen i chi gyfathrebu ystyron cymhleth a chynnil yn glir. Os ydych chi’n 
cael anawsterau wrth lunio brawddegau sy’n gywir yn ramadegol, gallai’r canlynol 
fod o ddefnydd i chi.  
 

 

Beth sy’n creu brawddeg? 
Casgliad o eiriau sy’n creu uned gyflawn o synnwyr yw brawddeg. Yn amlwg, yr her 
yw adnabod beth yw uned gyflawn o synnwyr. Mewn sawl achos, gallwn ddefnyddio 
ein “synnwyr cyffredin”. Er enghraifft, nid yw walking in the park yn frawddeg gan 
nad yw’n dweud wrthon ni “pwy” neu “beth” sy’n cerdded yn y parc. Os ydych yn 
ansicr ynghylch brawddeg rydych chi wedi ei llunio, gallech, fel cam cyntaf, ei darllen 
yn uchel i weld a ydy hi’n cynnwys digon o wybodaeth i sefyll ar ei phen ei hun fel 
unedau cyflawn o synnwyr. Y cam nesaf yw deall hanfodion adeiladwaith 
brawddegau.   
 
Rhaid i bob brawddeg gynnwys: 

 

 Goddrych (sy’n dweud wrthon ni am bwy neu beth y mae’r frawddeg) 

 Traethiad (datganiad ynghylch y goddrych) 
 

Er 
enghraifft: 

The cat (goddrych) chased the mouse (traethiad). 

 
Rhaid i’r traethiad gynnwys berf gyfyngedig. Gair sy’n dynodi gweithred neu fod yw 
berf, ac mae berf gyfyngedig yn un sy’n gosod ei goddrych yn y gorffennol, y 
presennol neu’r dyfodol. Y ferf gyfyngedig yn yr enghraifft uchod yw chased am ei 
bod yn dweud wrthon ni beth wnaeth y gath yn y gorffennol.  
 
Yn aml, rydyn ni am gynnwys llawer mwy o wybodaeth mewn brawddegau: 
 

 Efallai y byddwn am ychwanegu gair neu gasgliad o eiriau sy’n dweud mwy 
am oddrych.  

 

Er 
enghraifft: 

The hungry cat chased the mouse.   

The cat, which had not eaten all day, chased the mouse. 

(Sylwch fod y wybodaeth ychwanegol yn yr ail o’r ddwy enghraifft uchod, wedi ei 
gosod ar wahân rhwng dau goma, er mwyn iddi beidio â thorri ar draws prif ran y 
frawddeg yn ormodol.) 
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 Efallai y byddwn am ddweud mwy am y weithred: 
  

Er 
enghraifft: 

The cat, which had not eaten all day, ravenously chased the 
mouse. 

 
 

 Gallwn ychwanegu mwy eto, gan roi’r goddrych neu’r weithred mewn lleoliad 
neu amser, efallai:   

 

Er 
enghraifft: 

The cat, which had not eaten all day, ravenously chased the 
mouse across the barn. 

Rydyn ni nawr yn gwybod ble y digwyddodd y weithred. 
 
Mae’r frawddeg yn fwy cymhleth, ond gellir ei rhannu’n ddwy adran eglur o hyd: 
Goddrych:  the cat, which had not eaten all day 
Traethiad:  ravenously chased the mouse across the barn 
 

Gall dau beth ddrysu pethau wrth ystyried brawddegau fel hyn.  

1 Mae gan y frawddeg uchod ddwy ferf nawr: had not eaten a chased.  Mae gan 
rai brawddegau hyd yn oed mwy o ferfau. Rhaid i chi sicrhau eich bod yn 
cynnwys prif ferf sy’n gwneud sylw uniongyrchol am bwy neu beth yw’r goddrych 
a beth mae’n ei wneud. Yn yr achos hwn, gwnaeth y goddrych (cat) y brif ferf 
(chase).  Ni fyddai dweud: The cat, which had not eaten ar ei ben ei hun yn 
gwneud synnwyr.  

 
2 Nid un peth penodol fel cat neu research project yw’r goddrych bob tro.  

Weithiau, bydd casgliad o eiriau yn cael eu defnyddio fel goddrych a gallant 
gynnwys berfau.   

 

Er 
enghraifft: 

Working in the library all day is tiring. 

 
Goddrych y frawddeg hon yw working in the library. Gellir adnabod y goddrych bob 
tro drwy ddod o hyd i’r brif ferf a gofyn ‘beth yw’r weithred, neu beth sy’n 
perfformio’r weithred a nodir? felly, beth sy’n tiring? Gweithio yn y llyfrgell sy’n 
tiring.  
 
 

Cysondeb Goddrych-Berf 

Os yw goddrych eich brawddeg yn unigol, sicrhewch fod y ferf hefyd yn un unigol. 
Yn yr un  modd, os yw’r goddrych yn lluosog, sicrhewch bod ei ferf yn un lluosog 
hefyd. 
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Er 
enghraifft: 

 Both of us has… 

 

 The nation were… 

 

 Tesco, a multi-national 
company, are… 

 Lawrence and Fielding are… 

(plural, there are two 
people) 

 The group was... 

(singular, it is one group) 

 Tesco retains… 

(singular, it is one company) 

 
 
 
 
Cysondeb Enw-Rhagenw 

Mae rhagenwau yn cymryd lle enwau mewn brawddegau (yn lle ailadrodd goddrych 
yn llawn bob tro, rydyn ni’n defnyddio he, his, its, their ac ati).  Sicrhewch fod 
rhagenwau unigol yn cymryd lle enwau unigol, a rhagenwau lluosog yn cymryd lle 
enwau lluosog.  
 

Er 
enghraifft: 

 The nation was facing their 
worst ordeal 

 

 The council are giving the 
matter its urgent attention 

 The nation was facing its 
worst ordeal 

(one nation) 

 The council is giving the 
matter its urgent attention 

(one council) 

 
 
Pedwar Canllaw Cyffredinol ar Lunio Brawddegau  

1 Defnyddiwch frawddegau byr. At ei gilydd dylai pob brawddeg fynegi un 
syniad. Peidiwch ag ysgrifennu brawddegau cymhleth am eich bod yn teimlo 
bod hynny’n gwneud iddyn nhw deimlo’n fwy academaidd. Fel y dywedodd 
Einstein: “Dylid gwneud popeth yn hawdd, ond nid yn haws”.   

2 Ceisiwch rannu brawddegau dryslyd, lletchwith yn frawddegau ar wahân.   
3 Os ydych yn ymbalfalu â brawddeg benodol, holwch a ydych yn gwybod digon 

am yr hyn rydych chi am ei ddweud. Efallai nad ydych wedi deall neu drefnu’r 
deunydd yn ddigon da yn eich meddwl.  

4 Efelychwch arferion awduron rydych yn eu parchu. Wrth i chi ddarllen gwaith 
academaidd, meddyliwch am y ffordd mae wedi ei ysgrifennu. Sut mae’r 
awdur yn rhoi brawddegau at ei gilydd? O dro mi dro, fe ddewch ar draws 
awdur yr ydych wir yn edmygu ei arddull. Ceisiwch ddefnyddio’r un 
egwyddorion yn eich ysgrifennu chi.  
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