Arwyr – CA5
Tasg 1: Cymharu cerddi
Wrth fodio drwy gyfrolau Gwyn Thomas, daw hi’n amlwg ei fod wrth ei fodd yn cyfansoddi cerddi i bobl y mae e’n eu cyfrif yn arwyr. At hyn, mae
ganddo sawl cerdd sydd â’u teitlau’n benodol yn cyfeirio at y thema mewn rhyw fodd.
Dyma enwi pedair ohonyn nhw:

Arwrol
Thomas, G. (1990) Gwelaf Afon, Gwasg Gee: Dinbych tt. 42-43

Arwr: Ugeinfed Ganrif
Thomas, G. (trydydd argraffiad 1994) Y Pethau Diwethaf a Phethau Eraill, Gwasg Gee: Dinbych t. 35

Dydi Arwyr Ddim yn Marw
Thomas, G. Croesi Traeth, Gwasg Gee: Dinbych tt. 42-43

Cai – arwr, gofalus
Thomas, G. (2005) Apocalups Yfory, Barddas: Llandybïe (t. 92)

Yn y gweithgaredd hwn, byddwn ni’n craffu ar y ddwy olaf. Mae’r ddwy’n cyfeirio at aelodau o deulu Gwyn Thomas, ei fab yn y gyntaf, a’i ŵyr yn yr
ail.
Drwy edrych ar ddwy gerdd ochr yn ochr â’i gilydd weithiau gallwn ni eu deall yn well, mae’n ymarfer sy’n mynnu ein bod ni’n craffu ar bob math o
agweddau, pethau fel:

Sain

Strwythur

Delweddau

cyflythrennu

siâp a hyd llinellau

cyffelybiaeth

odl

patrymau penillion

cymhariaeth

rhythm

mesur

trosiad

cynghanedd

atalnodi

personoli

Er mwyn mynegi eich sylwadau, mae angen gallu mynd yn ystwyth o’r naill gerdd i’r llall.
Yn y tablau sy’n dilyn, ceir awgrymiadau am ffyrdd o ddechrau brawddegau sy’n cymharu ‘Cerdd A’ a ‘Cherdd B’.

TEBYG

ANNHEBYG

•

Yn yr un modd

•

Yr hyn sy’n gyffredin rhwng y ddwy gerdd yw ….

•

Yn wahanol i gerdd X, mae cerdd Y yn

•

Tebyg yw agwedd beirdd y ddwy gerdd tuag at …

•

Nid yw cerdd X yn ymateb yn yr un modd …

•

Digon tebyg yw’r ymdriniaeth o fyd natur yn y ddwy gerdd

•

Agwedd arall a welir yng ngherdd X.

•

Mae modd dadlau mai’r un yw bwriad y ddwy gerdd …

•

Gwelir gwahaniaeth syfrdanol rhwng cerdd X a Y o ran …

Cymharu Cerdd A a Cherdd B
Bwriad cerdd A yw …,

nod cerdd B yw …

Pwysleisio …….. a wna cerdd A,

hoelio ein sylw ar … a wna cerdd B.

Er bod cerdd A yn creu awyrgylch …,

mae cerdd B yn ….

Mynnu … a wna cerdd A …

ond awgryma cerdd B…

Mae cerdd A yn llawn …,

nid oes arlliw o … yng ngherdd B, fodd bynnag.

Cynrychiola A …,

tra mae B yn cynrychioli …

Tuedd cerdd A yw creu awyrgylch.

Mae cerdd B fodd bynnag yn llawn …

Os yw cerdd A yn … ei naws,

mae cerdd B yn creu awyrgylch ….

Portread … a geir yng ngherdd A.

cawn ddarlun o yng ngherdd B.

Ar y naill law, mae cerdd A yn ...,

ar y llaw arall mae cerdd B yn …

Dengys cerdd A fel B yr un agwedd tuag at …
Ceir dau bortread gwahanol iawn o … yng ngherdd A a B.

TASG

•
•
•

Darllenwch y ddwy gerdd isod yn ofalus. Mae’r ddwy’n ymwneud ag ‘Arwr’.
Gwnewch sylwadau am Sain/Strwythur/Delwedd a Themâu
Yna, gan ddefnyddio’r ymadroddion uchod, cymharwch y ddwy gerdd a thrafodwch eich syniadau â’ch partner.

Dydi Arwyr Ddim yn Marw

Y mae’r pwnc yn codi eto, yn nhŷ cyfaill

Thomas, G. Croesi Traeth, Gwasg Gee: Dinbych 42-43

Sy’n prynu papur mwy syber
Na’r un gawsom ni.

ELVIS DEAD

Gwelwn yno nad oes fawr o sôn am Elvis a
chyffuriau,

MORT
MUERTE
MARW

Fawr o sôn am ei strach.
Cyfeirir yn fyr at ryw salwch.

Mae’n anodd meddwl am Elvis marw.
Efô yr oedd bywyd yn gwingo trwyddo
A’i ganu trwy’r byd yn gyffro.
Gŵr y gitâr, y gloywder a’r goleuadau,
Hwnnw, yn farw.

Ar y ffordd yn ôl y mae fy mab yn gofyn,
‘Am ei fod o’n sâl, ynte,
Yr oedd Elvis yn byta drygs ac yn llyncu tabledi,
Pethau oedden nhw at ei gadw fo’n fyw?’

Ymhen deuddydd wedyn

Elvis oer, tew, marw.

Dyma fo’n gofyn am ffilmiau,

Un a oedd, medden nhw,

‘Fyddan nhw’n peidio â dangos lluniau Elvis

Yn gibau o jync.
* * * *

Rŵan a ’fynta ’di marw?’
‘Does dim rheswm dros beidio.

NODIADAU

Yr ydym ar ein gwyliau yn yr Alban

’Wnan nhw ddim peidio.’

Ac y mae fy mab, sy’n naw,

‘Os byddan nhw felly, yn dal i’w dangos nhw

Yn darllen, yn Saesneg,

Ymhen tipyn, ’fydd yna neb yn cofio,

Mewn papur newydd tra phoblogaidd yn y wlad honno

Yn na fydd, fod Elvis wedi marw.’

Gyfres o adroddiadau sy’n canolbwyntio braidd
Ar Elvis y twchu a’r tabledi

Dim o’r tew a’r tabledi, diolch,

A’r hwrio ar fideo.

Dim o drai heneiddio
Ond y peth byw,

Y mae fy mab yn deall digon

Y gŵr ifanc â’r gitâr, y gloyw hwnnw

I weld arwr yn dadfeilio:

Yn siglo yn y goleuadau

’Dydi o ddim wedi ei blesio.

Elvis nad ydi o ddim yn marw.

’Dydi arwyr ddim yn marw,
Ddim pan ydych chi’n naw oed.

Cai - arwr, gofalus

Ac yntau ychydig dros ei un
A heb fod yn sád iawn ar ei draed,
Sut y mae rhywun fel hyn
Yn mynd, meddech chwi, i ymosod ar gath –
Hyd yn oed un hynod hynafol
A diffygiol ei chyneddfau?

NODIADAU

Wel, buddiol ydyw, i ddechrau, ymarfogi â brws,
Un ysgafn plastig, ond digon hirgoes
I chwi fod yn ymosodol ag o – o bell.
Yna ewch i nôl eich Nain
A chydiwch yn un o’i bysedd yn dynn
A chyfeiriwch ei chamre tuag at y gath.
A phan ydych chwi yna o fewn cyrraedd i Pws
Rhowch iddi hi bwniad â blaen eich brws.

Ond os ydi honno yn dangos unrhyw osgo
At godi a dynesu atoch chwi
Rhowch eich brws yn ei ôl mewn rhyw wain –
Fel y gwna pob marchog cyfrifolAc enciliwch, da chwi, pronto,
I fangre diogel y tu ôl i’ch Nain.

Thomas, G. (2005) Apocalups Yfory, Barddas: Llandybïe (tud
92)

Arwyr – CA5
Tasg 2: Cymraeg yn y gweithle
Darllenwch y wybodaeth am Arthur a welwch ar y safle hwn:

http://www.bbc.co.uk/cymru/hanes/safle/themau/enwogion/brenin_arthur.shtml

Rydych yn gweithio i gwmni teledu, ac mae angen nodiadau ar gyfer y tîm cynhyrchu sy’n cynnal cyfarfod i
drafod rhaglen newydd am Arthur. Mae gofyn i chi gyfleu’r wybodaeth mor gryno â phosib ac ar ffurf
pwyntiau bwled. Pa wybodaeth, tybed, fyddai o ddiddordeb i wneuthurwyr rhaglenni teledu?
Gosodwch y rhain yn eu trefn er mwyn gallu creu cyfres deledu. Nodwch resymau dros eich dewisiadau.

•
•
•
•
•
•

Brenin Cernyw?
Carreg Arthur
Y Greal Sanctaidd
Ymerawdwr neu Frenin
Camelot a’r Bwrdd Crwn
Cysgod dros Camelot

Arwyr – CA5
Tasg 3: Y cyd-destun llenyddol
Arwr poblogaidd ar hyd y canrifoedd yw’r Brenin Arthur. Does neb yn hollol siŵr o’i hanes ac mae’r dirgelwch hwn wedi ychwanegu at y diddordeb
ynddo. Mae chwedloniaeth a hanes, ffantasi a ffaith yn codi i’r brig bob tro y bydd yr enw Arthur yn cael ei drafod.

Tasg:

Darllenwch y gerdd hon o waith Gwyn Thomas am Arthur.
Atebwch y cwestiynau ‘cnoi cil’ sydd yn y blwch ar y cyd â’ch partner.

Arthur y Cymry
Thomas, G (1984) Wmgawa, Gwasg Gee: Dinbych (tud 51)

Afallon.
Yn hwyr y dydd hwnnw,
Yn hwyr y dydd hwnnw
A’r haul ar fachludo,
A’r haul ar fachludo
Darfu dwndwr y brwydro,
Darfu dwndwr pob brwydro.

Ger dŵr y dydd hwnnw,
Ger dŵr y dydd hwnnw
A’r haul ar fachludo,
A’r haul ar fachludo
Dacw fo wedi’i frifo,
Dacw frenin pob brwydro.

A’r nos yn dynesu,
A’r nos yn dynesu
Daw cwch drwy’r tawelwch,
Daw cwch trwy’r tawelwch
I’w ddwyn ef i’r dirgelwch,
I’w ddwyn ef i’r dirgelwch i fendio

1. Beth yw ystyr yr is-deitl ‘Afallon’?
2. Allwch chi ddod o hyd i ryw wybodaeth am gerdd enwog sy’n dwyn
y teitl ‘Ymadawiad Arthur’ ac sydd hefyd yn cyfeirio at Afallon?
3. Beth yw arwyddocâd y gair olaf yng ngherdd Gwyn Thomas:
‘Efallai’?
4. Pa naws sy’n cael ei greu gan yr ailadrodd?
5. Gosodwch yr ymadroddion hyn yn eu trefn amser:
Yn hwyr y dydd
3
Yn y bore bach
1
Yng nglas y dydd
1
Ar doriad gwawr
1
Yn yr oriau mân
5
Yn nyfnder nos
4
Ym mrig yr hwyr
3
A’r haul ar ei anterth
2
Ym mherfeddion nos 4
6. Beth a olygir pan fyddwn ni’n dweud bod rhywbeth ‘ar ddigwydd’,
e.e. ‘a’r haul ar fachludo’?
7. Cynigiwch eiriau arall am ‘dwyn’ fan hyn
8. Mae’r gair ‘mendio’ yn dod o’r Saesneg ‘to mend’ ac yn air
tafodieithol. Pa air safonol fyddai’n cyfleu’r ystyr?

Arwyr – CA5
Tasg 4: Ysgrifennu creadigol
Yn y gerdd ‘Dydi Arwyr ddim yn Marw’, a sylwoch chi sut y mae’r darn agoriadol a’r darn clo mewn arddull
wahanol i’r darn canol?

Yn y darnau hyn, mae’r llinellau’n fwy rhythmig ac mae’r bardd yn rhoi sylw i dechnegau fel cyflythrennu
ayb. Mae’r darn canol yn llai tyn ei wead, a’r brawddegau’n debyg i ryddiaith. Mae’r newid hwn fel pe
byddai’n gweddu i’r newid yn y darlun a geir o Elvis. Ar y dechrau a’r diwedd mae’n cael ei bortreadu fel
arwr ‘go iawn’. Yn y darn canol, ceir portread o’i ‘ddadfeilio’.

Ysgrifennwch gerdd neu ddarn o ryddiaith ar y thema arwr/arwres neu arwyr.

Rhowch dair rhan i’ch gwaith, a cheisiwch sicrhau bod rhan 1 a rhan 3 yn debyg mewn rhyw ffordd
(thema, arddull, ayb) a rhan 2 yn hollol wahanol.

Arwyr – CA5
Tasg 5: Ysgrifennu creadigol – adroddiad papur newydd
Fel Gwyn Thomas, roedd Hedd Wyn hefyd wedi ysgrifennu cerdd am Arwr. ‘Yr Arwr’ oedd testun yr awdl
yn Eisteddfod Genedlaethol 1917.
Mae hanes Hedd Wyn, neu Ellis Humphrey Evans, yn adnabyddus i bawb a’r modd y bu’n rhaid iddo fynd i
ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn groes i’w ewyllys. Tra oedd e yn y ffosydd, gorffennodd yr awdl a
fyddai’n fuddugol yn yr Eisteddfod. Ond cyn i’r Eisteddfod gael ei chynnal, roedd y bardd wedi cael ei ladd.
Ni welodd e fyth mo’i gadair, ac mae honno’n cael ei chadw mewn lle anrhydeddus yn ei gartref yn Yr
Ysgwrn hyd heddiw.
Llawysgrif Hedd Wyn – Tudalen flaen yr awdl fuddugol: ‘Yr Arwr’

Yr Arwr

Tasg
Rydych chi’n gweithio i’r bapur newydd yn yr oes o’r blaen, cyn dyddiau cyfrifiaduron a thechnoleg
ddigidol.
Mae angen disgrifiad manwl iawn o wyneb Ellis Humphrey Evans.
Defnyddiwch gyffelybiaeth, cymhariaeth a throsiad i droi’r ffotograff yn bortread mewn geiriau.

Tasg 2
Gan ddefnyddio’r un technegau ag yn nhasg 1, trowch y ffotograff hwn o Gwyn Thomas yn bortread
mewn geiriau.

Arwyr – CA5
Tasg 6: Llafar – Cyflwyno araith
Darllenwch ‘Amser Rhyfel’, Barddas 2015 tt. 65–74, pennod 6 Llyfr Gwyn.
Mae tri ffotograff yn y bennod. Trafodwch y lluniau. Beth maen nhw’n ei gyfleu?

Tasg:

Dychmygwch glywed y newyddion hyn: ‘Yn dilyn datblygiadau gwleidyddol, mae ymgyrch ar droed i
filitareiddio Cymru’.

Ysgrifennwch araith naill o blaid neu yn erbyn ymrestru gorfodol. Cyflwynwch yr araith ar lafar.

Dylai’r araith bara rhwng 5 a 10 munud. (Bydd angen tua 800 gair).

Cofiwch eich bod yn:
•
•
•

denu sylw’r gwrandawyr o’r dechrau’n deg
cyflwyno dadleuon cadarn
siarad yn glir ac yn bwyllog.

Arwyr – CA5
Tasg 7: Mynegi barn
Mae’r poster propaganda ar y dde wedi chwarae ar ddihareb Gymraeg a’i newid hi er mwyn cyfleu ei
neges.
Cas gŵr na charo’r wlad a’i maco.

Ystyr y ddihareb hon yw bod dyn sydd ddim yn caru’r wlad lle cafodd ei fagu yn ddyn annymunol; h.y. bod
dynion ‘da’ yn rhai sy’n caru’r lle y cawson nhw eu magu.

Mae defnyddio diarhebion fel teitlau i erthygl neu eitem yn ffordd dda o dynnu sylw.

Mae Radio Cymru wedi gofyn i chi gyfrannu i’r gyfres ‘Munud i Feddwl’.
Mewn dim ond 300 gair, rhowch eich barn yn fachog ar unrhyw bwnc llosg.
Ceisiwch ddechrau neu orffen gyda dihareb.

Dyma 10 i chi. Dewiswch un o’r rhain neu chwiliwch am un arall.

Diarhebion
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cas gŵr na charo’r wlad a’i maco.
Gorau arf, arf dysg.
Byr bwyll, hir alar.
Bach yw popeth yn ei ddechrau.
Gŵr dieithr yw yfory.
Gwyn y gwêl y frân ei chyw.
Gwell arfer nag athro.
Nid cyfoeth pob ennill.
Oni heuir ni fedir fyth.
Pawb â’i fys lle bo’i ddolur.

Arwyr – CA5
Tasg 8: Cymharu cerddi
Mae Llywelyn ein Llyw Olaf wedi bod yn arwr i sawl bardd.
Tasg 1
Beth allwch chi ei ddarganfod am fywyd Llywelyn ein Llyw Olaf, ac yn arbennig am ei farwolaeth ym 1282?
Tasg 2
Cymharwch y cerddi hyn o waith tri bardd gwahanol. Gallwch gymharu’r tair, neu gymharu unrhyw ddwy
o’r tair.

Y Llyw Olaf

Cilmeri

Gwyn Thomas (Wmgawa, tud 24)

Gerallt Lloyd Owen

Ger y dŵr, ger afon Irfon
Ar ddydd o Ragfyr oer
Y lladdwyd ein Llywelyn,
Ein llyw, ein llew, ein lloer.

Ger y dŵr, ger afon Irfon
Un gaeaf daeth yr awr
Y trawyd y tywysog,
Y bwriwyd Cymru i’r llawr

Am y dŵr, am afon Irfon
A’r cwymp mae’r cof yn ir;
Mae bedd nad â yn angof
Yn naear las Cwm-hir.

Fin nos fan hyn
Lladdwyd Llywelyn.
Fyth nid anghofiwn hyn.
Y nant a welaf fan hyn
A welodd Llywelyn,
Camodd ar y cerrig hyn.
Fin nos, fan hyn
O'r golwg nesâi'r gelyn.
Fe wnaed y cyfan fan hyn.
Rwyf fi'n awr fan hyn
Lle bu'i wallt ar welltyn,
A dafnau o'i waed fan hyn.
Fan hyn yw ein cof ni,
Fan hyn sy'n anadl inni,
Fan hyn gynnau fu'n geni.

'11.12.82'
Iwan Llwyd
(Gwasg Taf)
Daeth saith canrif ynghyd yn oerfel
Cilmeri
a’r dail yn diferu atgofion:

saith canrif o sôn am orchestion hen
oesau,
a'r dydd yn gymylau gwelwon:
saith canrif o sefyll ar erchwyn y
dibyn,
a'n traed bron fferru'n eu hunfan:
saith canrif o gyfrif colledion yn
dawel
ac edrych i'r gorwel yn ddistaw:
aeth saith canrif yn ddistaw ger
carreg Cilmeri, a'r awel ar rewi llif
Irfon...
... yna bloeddiodd y baban
a thoddi'r gaeafddydd,
a'r awel ar rewi llif Irfon...
a chwalu'r distawrwydd,
a her canrif newydd yn nychryn ei
waedd.

