
 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 1: Gwaith trafod 

 

Yn eich barn chi, pam mae Gwyn Thomas yn teimlo’n drist wrth fynd i un cyfeiriad , ond yn 

teimlo’n hapusach wrth fynd i’r cyfeiriad arall? 

 

Pa arwyddocâd sydd i’r ffaith fod y ddau le yma y drws nesaf i’w gilydd? 

 

Yn eich barn chi, pam mae Gwyn Thomas yn dweud ein bod yn ‘bodoli... rhwng deufyd, am 

ryw hyd’? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 2: Gwaith trafod enwau lleoedd    

Darllenwch yr erthygl isod. Mae’n sôn am yr ymgais i ddiogelu enwau Cymraeg hanesyddol, 

fel nad yw pobl yn gallu newid enwau pwysig i ni’r Cymry. 

Trafodwch a fyddech chi’n fodlon rhoi hawl i newid enwau sydd wedi bod yma ers 

canrifoedd? 

Cyflwyno mesur enwau lleoedd 
hanesyddol yn y Cynulliad 
   15 Mawrth 2017 

 

Adroddiad Dafydd Gwynn 

Yn y Cynulliad ddydd Mercher fe geisiodd yr AC Dr Dai Lloyd gael yr hawl i 
gyflwyno mesur ynglŷn â diogelu enwau lleoedd hanesyddol. 

Cafodd ei gynnig ei ddewis ym mis Ionawr 
wrth i Aelodau Cynulliad gymryd rhan mewn 
pleidlais ar hap i ddatblygu syniad yn fesur 
Cynulliad. 

 

Gofynnodd BBC Cymru Fyw i Dr Lloyd 
esbonio pam roedd yn awyddus i ddeddfu ar 
y mater: 

 

 

Diben y Bil yw diogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru, er mwyn trio sicrhau na 
fydd elfen allweddol o'n treftadaeth genedlaethol yn cael ei cholli - yn Gymraeg, yn Saesneg 
ac mewn ieithoedd eraill. 

Mae nifer o esiamplau eisoes wedi cael llawer o sylw yn y wasg – cais i newid enw Plas 
Glynllifon yng Ngwynedd i Wynnborn er enghraifft, newid Maes-llwch ym Mhowys i Foyles,  

 

 

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35587239
http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/35587239


 

 

 

Cwm Cneifion yn Eryri i Nameless Cwm, a fferm Faerdre Fach ger Llandysul, sydd nawr yn 
cael ei hysbysebu fel Happy Donkey Hill. 

   Enwau lleoedd yn 'bwysig i'n treftadaeth hanesyddol' 

Yn aml, mae'n enwau lleoedd ni yn adlewyrchu topograffeg ardal, cysylltiad â pherson 
hanesyddol neu nodedig, cysylltiad â digwyddiadau yn y gorffennol, neu gyfnodau sydd wedi 
cael effaith ar hanes cymdeithasol-ddiwylliannol ac economaidd Cymru. 

Yn wir, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd yr enwau yma, ac mae Deddf yr 
Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, a gafodd ei chynnig gan y llywodraeth, yn rhoi 
dyletswydd ar weinidogion Cymru i "lunio a chynnal rhestr o enwau lleoedd hanesyddol yng 
Nghymru". 

 

Roedd bwriad i newid enw Plas Glynllifon, ond mae tro pedol wedi bod yn dilyn ymateb 
chwyrn gan y cyhoedd. 

 

Rwy'n falch iawn o fod wedi gallu ymgynghori yn eang ar hyn, ac am y gefnogaeth gan 
fudiadau fel Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Mynyddoedd Pawb, Comisiynydd y 
Gymraeg ac amrywiaeth o unigolion, gan gynnwys academyddion ac arbenigwyr yn y maes. 

Mae amrywiaeth o ffyrdd y gallen ni ddiogelu enwau lleoedd hanesyddol, yn cynnwys 
sicrhau bod perchnogion tir yn ymwybodol o arwyddocâd hanesyddol eu henwau lleoedd; 
cyflwyno gofyniad ar berchnogion tir neu gyrff cyhoeddus i ymgynghori â chorff cyhoeddus 
penodol (neu gyrff cyhoeddus penodol); systemau caniatâd neu wahardd newid enwau. 

Does dim diogelwch ar gael i enwau lleoedd hanesyddol ar y foment, ond am y ffaith eu bod 
nhw'n bodoli, neu yn mynd i fodoli ar y rhestr genedlaethol sy'n cael ei datblygu dan Ddeddf 
2016, felly fyddai unrhyw gam yn gam ymlaen. 

Rwy'n gobeithio edrych at wledydd eraill a sut y maen nhw'n mynd ati i warchod enwau 
hanesyddol. 

Rwy'n awyddus i gyd-weithio ag aelodau ar draws y Cynulliad i sicrhau ein bod ni'n gallu 
datblygu'r ddeddfwriaeth yma. 

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/39276947


 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 3: Enwau ar fap     

 

ENWAU 

Allwch chi weld beth yw’r enw sydd wedi cael ei roi yn Saesneg ar Gwm Cneifion? 

 

Mae’r enw ‘Cwm Cneifion wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd. Mae’n dod o’r gair 

‘cneifio’ sy’n golygu torri’r gwlân oddi ar gefn y ddafad. Mae ffermwyr wedi bod yn 

gwneud hyn yn yr ardal ers miloedd o flynyddoedd a does neb yn gwybod pa mor hen 

yw’r enw ‘Cwm Cneifion’. Gallai fod wedi bod yn enw ar y lle ers cyn cyfnod y Rhufeiniaid. 

 

TASG: Meddyliwch am enwau lleoedd yn eich ardal chi. Oes rhai trefi/pentref sydd ag enw 

Cymraeg a Saesneg? Oes angen y ddau enw, yn eich barn chi? 
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Tasg 4: Ysgrifennu erthygl 

 

Edrychwch ar yr erthygl am yr enwau lleoedd.  

TASG: Ewch ati i ysgrifennu erthygl am unrhyw bwnc dadleuol yn eich cymuned chi. 

 

Dyma rai syniadau: 

• Diffyg lle chwarae i blant 

• Perygl ar y ffyrdd 

• Diffyg cyfleusterau i bobl ifanc 

• Hiliaeth 

 

Rhai pethau i’w hystyried: 

• Cofiwch wneud eich gwaith ymchwil, e.e. casglu ffeithiau/ystadegau. 

 

• Cofiwch feddwl am bennawd bachog i’r erthygl. 

 

• Lluniwch baragraff cyntaf a fydd yn hoelio sylw’r darllenydd. 

 

• Dylech benderfynu ymlaen llaw beth fydd cynnwys pob paragraff. 

 

• Pa lun fyddwch chi’n ei roi i gyd-fynd gyda’r erthygl? 

 

 



 

 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 5: Idiomau 

 

‘codi fy nghalon’ 

 

Mae idiom yn ymadrodd sy’n golygu rhywbeth gwahanol i’r hyn sy’n cael ei ddweud ar yr 

olwg gyntaf. 

 

Nid yw idiom yn rhywbeth i’w gymryd yn llythrennol, e.e. 

 

Ystyr ‘rhoi’r ffidil yn y to’ yw ildio, rhoi’r gorau i rywbeth, neu benderfynu peidio â gwneud 

rhywbeth oherwydd methiant. 

 

TASG: Dewch o hyd i ystyron yr idiomau hyn, a’u defnyddio mewn brawddegau. 

 

bwrw hen wragedd a ffyn 

â’i wynt yn ei ddwrn 

y cyntaf i’r felin 

breuddwyd gwrach 

y bore bach 



 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 6: Treiglad meddal 

‘yr ydw i’n mynd heibio, 

yn eu trefn, ddau dŷ;’ 

 

Ydych chi wedi sylwi bod treiglad yn yr ail linell – ‘ddau dŷ’? 

 

Cymharwch y ddwy linell uchod â’r ddwy linell hyn: 

 

‘yr ydw i’n mynd heibio 

dau dŷ;’ 

 

Ydych chi’n sylwi bod y treiglad wedi diflannu? 

 

Er mwyn deall pam, mae angen i ni ddysgu gair newydd, sef ‘sangiad’. Ystyr sangiad yw rhan 
ychwanegol o’r frawddeg. Fel arfer, gallwch chi dynnu sangiad allan o’r frawddeg, ac mae’r 
frawddeg yn dal i wneud synnwyr. 

 

Meddyliwch am frawddeg fel hon: 

 

Mae Dafydd wedi prynu dwy dorth o fara. 

 

Os ydyn ni’n rhoi sangiad i mewn yn y canol, e.e. ‘i’w fam’... 

 

Mae Dafydd wedi prynu, i’w fam...  

 

...yna mae angen i ni gofio treiglo beth sy’n dod ar ôl y sangiad: 



 

 

 

Mae Dafydd wedi prynu, i’w fam, ddwy dorth o fara. 

 

TASG: Ysgrifennwch y brawddegau isod gan roi sangiad i mewn. Cofiwch dreiglo ar ôl y 
sangiad. 

 

Roedd Daniel wedi gweld… llawer o annibendod. 

Mae… gormod o ddewis ar gael. 

Byddaf yn gorfod coginio… pryd blasus o fwyd. 

 

 

Dyma rai syniadau y gallech chi eu rhoi fel sangiad, neu beth am i chi feddwl am eich sangiad 
eich hun? 

 

i’r teulu 

yn y siop 

yn ei stafell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 7: Cymharu cerddi 

 

“Walkers’ Wood” 

 

Bore hydrefol hyfryd oedd hi a Betws-y-coed bron yn wag o ymwelwyr. Lliwiau gwych ar y coed, dim acenion 
main i’w clywed ar y llwybr – oedd, roedd hi’n foment farddonllyd. Ond yna, dyma’r bychan yn holi a dyma 
weld bod y fusutors wedi gwneud llanast o’r lle mewn mwy nag un ffordd. Dyna’r drwg efo’r diwydiant 
ymwelwyr – maen nhw’n dod yma gan ddyheu am baradwys ac yn mynd o’ma gan adael y lle’n stomp. 

 
‘Oes na enw ar y coed ma, Dad? 
I mi gael dweud y stori fawr wrth Taid.’ 
‘Coed Llugwy ydi’r enw arnynt, was, 
Ond Walkers’ Wood sydd yn y Betws Guide.’ 
 
‘Pam fod y dail ar hyd y ddaear, Dad? 
Pam fod eu lliw run fath â crisps yn awr?’ 
‘Mae popty’r hydref wedi’u rhostio, was, 
A’u taenu’n wledd ar hyd y llawr.’ 
 
‘Ble ddaeth hon, y ddeilen felen, Dad, 
A dannedd mân ar hyd ei hymyl hi?’ 
‘Mae’i chwiorydd ar y gollen acw, was, 
Sy’n rhannu ei gofidiau gyda’r lli.’ 
 
‘A hon, run lliw â cheiniog newydd, Dad?’ 
‘Mae twll ym mhwrs y ffawydd, beryg iawn.’ 
‘A’r rhain, fel darnau o jig-so ’ta, Dad?’ 
‘Y dderwen acw ydi’r llun yn llawn.’ 
 
‘Oddi ar pa goeden y daeth nacw, Dad? 
Mae’n wyrdd a glas, mae’n sgleinio yn y mwd.’ 
‘Paced o Walkers’ Crisps ’di hwnna, was, 
Ar ôl y rhai fu’n crwydro Walkers’ Wood.’ 
 
 
Myrddin ap Dafydd 
 

TASG LAFAR: Trafodwch y pethau sy’n debyg rhwng y gerdd hon a cherdd Gwyn Thomas, 
‘Rhwng Deufyd’. 



 

 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

Tasg 8: Trosiad 

 

Mae’r gerdd ‘Walkers’ Wood’ yn llawn delweddau. 

Trafodwch yw ystyr y gair ‘delwedd’, yn eich barn chi. 

 

‘Pam fod y dail ar hyd y ddaear, Dad? 

Pam fod eu lliw run fath â crisps yn awr?’ 

‘Mae popty’r hydref wedi’u rhostio, was, 

A’u taenu’n wledd ar hyd y llawr.’ 

 

Yn y pennill hwn, delwedd y ‘crisps’ sy’n cael ei chreu. Yna mae’r bardd yn mynd yn ei flaen i 

ymestyn y ddelwedd trwy feddwl am rywbeth arall sy’n cysylltu dail â ‘chrisps’. 

 

Mae dwy ffordd y mae’r bardd yn gwneud hyn: 

 

• Mae’n gweld eu lliw fel petai popty’r hydref wedi eu rhostio. 

• Maen nhw fel petaen nhw wedi cael eu ‘taenu’n wledd’. 

 

TASG: Edrychwch ar bennill 4. Mae dwy ddelwedd yn cael eu creu yma. 

Beth yw’r delweddau, a sut mae’r bardd yn ymestyn y ddelwedd? 

 



 

 

 

Rhwng Deufyd – CA3/4 

 

Tasg 9: Cymharu cerddi 

 

‘Walkers’ Wood’ Myrddin ap Dafydd 

‘Rhwng Deufyd’ Gwyn Thomas 

 

Yn y cerddi hyn mae’r beirdd yn rhoi darlun o densiwn rhwng dwy iaith i ni. 

 

Cymharwch y cerddi, gan ddweud sut y maen nhw’n debyg ac yn wahanol. Defnyddiwch y 

syniadau a drafodwyd yn y dasg flaenorol i’ch helpu chi. 
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