
 

Dulliau Astudio i Roi Hwb i’r 

Cof  
 

Mae ymchwil yn dangos ein bod yn dueddol o gofio 

 Rhan gyntaf yr hyn rydyn ni’n ei glywed neu’n ei ddarllen. 

 Rhan olaf yr hyn rydyn ni’n ei glywed neu’n ei ddarllen. 

 Deunydd sy’n cael ei ailadrodd. 

 Deunydd sy’n dal ein sylw. 

 Deunydd rydyn ni’n ei ddeall yn dda. 
 
 

Mae’n dilyn felly y dylem 

 Rannu ein dysgu’n unedau bach (10-50 munud fel arfer) er mwyn i ni gael 
mwy o ddeunydd cychwynnol a deunydd cloi. 

 Cael ambell egwyl yn gwneud rhywbeth hollol wahanol (2-10 munud). 

 Ar ddechrau pob sesiwn, adolygu’r hyn a ddysgom yn flaenorol a bwrw golwg 
ymlaen dros yr hyn rydyn ni ar fin ei astudio. 

 Gwirio’n gyson a ydym yn dal i gofio yr hyn rydyn ni wedi ei ddysgu (ar ôl 10 
munud, 1 diwrnod, 1 wythnos ac ati). 

 Dyfeisio ffyrdd dychmygus o wneud i dalpiau o ddysgu fod yn gofiadwy 
(lluniau, storïau, lliwiau ac ati).  

 Gwirio ein bod yn deall. 
 
 

Chwe awgrym cyffredinol i roi hwb i’r cof 

1. Gofynnwch gwestiynau am ystyr deunyddiau. 
2. Sylwch yn fanwl ar yr hyn sydd yn rhaid i chi ei ddysgu – sicrhewch eich bod 

yn deall o’r cychwyn cyntaf. 
3. Adolygwch dipyn bach yn aml. 
4. Defnyddiwch benawdau, po fwyaf trefnus y bydd, yr hawsaf y bydd i’w gofio. 
5. Crëwch gysylltiadau gyda phethau rydych chi eisoes yn eu gwybod. 
6. Gwiriwch yr hyn rydych chi wedi ei ddysgu. 

  
 

Cofyddiaeth (Mnemoneg)  

Mae creu cysylltiadau rhwng deunyddiau newydd a deunyddiau cyfarwydd, a bod yn 
ddychmygus wrth wneud hynny, yn help i’r cof. Canfuwyd bod y technegau 
cofyddiaeth canlynol yn gwella dysgu ar y cof. 
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Acronymau  
Crëwch eiriau y mae eu llythrennau yn cynrychioli’r hyn rydych chi am ei gofio. Er 
enghraifft, gallai PET gael ei ddefnyddio i gofio rhannau o’r glust (Pinna, Ear canal a 
Tympanic membrane). 
 
Acrostigau  
Crëwch frawddegau y mae llythrennau cyntaf pob un o’u geiriau’n cynrychioli’r hyn 
rydych chi am ei gofio. Ymhlith yr enghreifftiau enwocaf mae Every Good Boy 
Deserves Favour (i gofio nodau cerddorol) a Richard Of York Gave Battle In Vain (i 
gofio lliwiau’r enfys).   
  
 
Geiriau cysylltu 
Crëwch gysylltiad rhwng geiriau rydych chi am eu cofio a geiriau sy’n swnio’n debyg. 
Er enghraifft, i gofio enw’r theorydd ymddygiad “Skinner”, dychmygwch ddyn yn 
bwyta “dinner” ar flwch du. 
 
 
Geiriau Pegio 
Crëwch set o “begiau” drwy ddyfeisio delweddau neu odlau ar gyfer llythrennau neu 
rifau. Gallech greu odlau ar gyfer y rhifau un i ddeg, neu ddarluniau sy’n creu siâp 
llythrennau’r wyddor. Cysylltwch yr hyn rydych chi eisiau ei ddysgu â’r rhain. Gallech 
ddefnyddio’r dechneg hon i gofio offerynnau cerdd cerddorfa:  
Enghraifft 
One = nun: imagine a nun playing a fiddle 
Two = shoe: imagine a concert player with violas on her feet 
Three = tree: imagine branches and leaves growing out of a cello etc… 
 
 
System Gysylltu  
Rhowch bob eitem rydych chi eisiau ei chofio mewn stori. Gallech ddefnyddio’r 
dechneg hon i gofio enwau’r planedau yng nghysawd yr haul fel hyn:  
Enghraifft 
Imagine a thermometer near to the Sun. It explodes into thousands of tiny silver balls 
(Mercury). One of these balls is caught by a most beautiful goddess (Venus), and 
another crashes down to Earth, making a crater in the ground by your house. Next door 
lives an aggressive, shouting, warlike character with a red face (Mars) and along the 
road walks Jupiter wearing a cap with SUN written on it (Saturn, Uranus, Neptune). 
He is walking his dog, which looks like the Disney character, Pluto. 
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