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Y mae’r llyfryn yma wedi’i lunio ar gyfer y Cwrs Bwrlwm, er 
mwyn eich helpu gyda’r gwahanol bynciau y byddwch yn eu 
hastudio yn Ysgol Bro Gwaun. Gallwch droi at y llyfryn pan 
fyddwch yn y gwersi ac wrth i chi wneud tasgau gwaith cartref. 
 
Yn y llyfryn ceir termau cyffredin yn ogystal â rheolau 
gramadeg, cymorth sillafu, tablau treiglo a nifer o ganllawiau 
eraill. Cofiwch ofyn am help oddi wrth eich athro/athrawes d(d)
osbarth/pwnc os nad ydych yn deall termau neu dasg arbennig. 
Rwy’n siwr y gwnewch chi fwynhau defnyddio’r llyfryn hwn o 
ddydd i ddydd. Pob lwc! 

Geirfa / Termau defnyddiol 



Bwlio	  corfforol,	  emosiynol,	  
meddyliol	   Sgiliau	  meddwl	  

Cynnydd	  
Cymuned	  

Iechyd	  

Paratoi	  

Holiadur(on)	  

Adborth	  

Y	  Gwas
anaeth

	  tân	  

Yr	  Heddlu	  

Ysmygu	  

Cyffuriau	  

Gyrfaoedd	  

Diogelwch	  

Cymorth	  

Cyfathrebu	  
Trafod	  

Cyngor	  /	  Cynghorydd	  Effaith	  /	  E
ffeithiau	  



Afonydd / Rivers 

Tarddiad (Source) – Lle mae afon yn dechrau 
Aber (Mouth) – Lle mae afon yn llifo i’r môr 
Is-afon (Tributary) – Nant neu afon sy’n llifo i afon yn fwy 
Cydlyfiad (Confluence) – Lle mae dwy afon yn cwrdd 
Rhaeadr (Waterfall) 
Ystum (Meander) – Tro yn yr afon 
Erydiad (Erosion) – Y graig yn cael ei threulio (worn away) 
Dyddodiad (Deposition) – Deunydd sy’n cael ei ollwng gan yr afon 
Llwyth yr afon (River load) – cerrig sy’n cael eu cario gan yr 
afon 

Poblogaeth / Population 

Poblogaeth (Population) – nifer o bobl sy’n byw mewn ardal 
Poblogaeth Ddwys (Dense Population) – Llawer o bobl sy’n byw yno 
Poblogaeth Denau (Sparse Population) – Ychydig o bobl yn byw yno 

Lloegr 
Yr Alban 
Gogledd Iwerddon 
De 
Dwyrain 
Gorllewin 
Afon 
Llyn 
Cyfandir 
Cefnfor 
Cyfeiriad 

Tymheredd 
Twristiaeth 
Twristiaid 
Llygredd 
Llifogydd 
Serth 
Gwastad 
Gweithgaredd 
Tlawd 
Cyfoethog 
Cyhydedd 



Goresgyniad - Invasion 
Concwest - Conquest 
Coroni – Coronation 
Brenin – Monarch 
Cronicl - Chronicle    
Canol Oesoedd – Medieval 
Canrif – Century 
Barwn – Baron 
Camamseriad – 
Anachronism 
  

Marchog – Knight 
Tystiolaeth – Evidence 
Cynradd – Primary 
Eilradd – Secondary 
Gwerinwyr – Peasants 
Archesgob – Archbishop 
Llw – Oath 
Cronolegol – 
Chronological 
Gwrogaeth – Homage 
Llywodraeth - 
Government   

Brawddegau Defnyddiol / Useful Sentences 

Mae rhai ffynonellau yn cyfeirio at ... 
Some sources suggest that ... 

Fodd bynnag, mae ffynonellau eraill yn cyfeirio at ... 
However, other sources suggest that ... 

Ni allwn fod yn sicr am ... oherwydd ... 
We can not be sure about ... because ... 

Y rheswm / esboniad sydd fwyaf tebygol yw ... 
The most likely reason / explanation is ... 

Er gwaethaf y ffaith fod ... 
Despite the fact that ... 

Mewn un ffordd ... 
On the one hand ... 

Mewn ffordd arall ... 
On the other hand ... 

Un o’r rhesymau pwysicaf oedd ... 
One of the most important reason was ... 

Rheswm arall oedd y ffaith fod ... 
Another reason was... 

Ar ôl ystyried y pwyntiau yma, yn fy marn i ... 
After considering these points, in my opinion ... 

Yr Olyniaeth – 
Succession 
Rebel 
Gwladgarwr – Patriot 
Cytundeb – Treaty 
Gwarchae – Siege 
Mwnt a Beili – Motte & 
Bailey 
Ymosod – Attack 
Ffiwdal – Feudal 
Gwrogaeth – Homage 
Llywodraeth - 
Government   



Geiriau Allweddol 

Allor (Altar) – Rhan pwysicaf yr Eglwys, ble arferai aberth gael ei offrymu 

Aberth (Sacrifice) – Rhoi rhywbeth lan sydd yn bwysig i chi am reswm crefyddol 

Caplan (Chaplain) – Person sydd wedi cael ei ddysgu i fod yn arwinydd crefyddol fel  
offeiriad neu ficar o fewn sefydliad e.e Byddin, Ysbyty, Ysgol 

Materol (Material) – Ddim yn ysbyrydol  

Ysbrydol (Spiritual) – Grym o fewn pobl ble mae presenoldeb Duw yn cael ei deimlo 

Cymuned (Community) – Grŵp o bobl sy’n rhannu yr un diddordebau neu gredoau 

Symbol – Rhywbeth sy’n cynrychioli rhywbeth arall 

Catholig Rhufeinig (Roman Catholic) – Yr Eglwys hynaf. Dechreuwyd gan yr Apostol 
Pedr 

Catholigion (Catholic) – Dilynwyr yr Eglwys Gatholig yn Rhufain, arweinir gan y Pab 

Artefact – Rhywbeth sy’n helpu person i addoli 

Gwasanaeth (Service) – Rhywbeth sy’n cymryd lle mewn addoldy 

Cred (Belief) – Rhywbeth rydych yn wybod i fod yn wir, er na allwch bob amser ei 
brofi 

Creflun (Statue) – Rhywbeth sy’n helpu chi ganolbwyntio yn ystod addoliad 

Croeslun (Crucifix) – Croes gyda delwedd o Iesu arno 

Gleiniau gweddi (Rosary beads) – Mwclis i helpu Catholigion weddio 

Cawg (Stoup) – Yn cynnwys dŵr sanctaidd ac wedi ei leoli wrth ddrws yr Eglwys 
Gatholig. Mae Catholigion yn ei ddefnyddio wrth fendithio eu hunain wrth fynd i mewn 
i’r Eglwys. 

Gorsafoedd y groes (Stations of the Cross) – 14 llun / darlun sydd yn dangos lluniau 
o daith olaf Crist rhwng Jerwsalem i Golgotha 

Swper Olaf (Last Supper) – Pryd olaf o fwyd Iesu gyda’i ddisgyblion cyn iddo gael ei 
fradychu 

Mass – Ffurf Gatholig Rhufeinig o’r Swper Olaf 

Cymun (Eucharist) – Gwasanaeth Gristnogol sy’n cofio’r Swper Olaf gyda bara a gwin 



Geiriau Allweddol 

Credoau (Beliefs) – Rhywbeth rydych yn wybod i fod yn wir er na allwch bob amser 
ei brofi 

Pererindod (Pilgrimage) – Taith grefyddol i fan arbennig a phenodol 

Arti – Seremoni croesawi pan fo rhoddion yn cael eu cynnig i Dduw Hindŵ 

Mandir – Addoldy yr Hindŵ hefyd gelwir yn Deml 

Addoli (Worship) – Dangos cariad, ffydd a pharch 

Prashad – Bwyd wedi ei fendithio a chael ei rannu gydag addolwyr 

Mwrti (Murti) – Delw o Dduw Hindwaidd 

Hajj – Pererindod i Makkah pumd piler Islam 

Pum Piler (Five Pillars) – Y pum dyletswydd i’w cadw gan Fwslimiaid 

Ihram – Dau ddarn o ddefnydd gwyn heb eu gwinio a wisgir gan ddynion ar Hajj. 
Mae merched yn gwisgo dillad gwyn llac 

Imam – Arweinydd yn y Mosg 

Ka’bah – Mae Mwslimiaid yn cylchu y garreg 7 gwaith pan ar Hajj, yn rhedeg ac yn 
cerdded ar adegau gwahanol. Credant eu bod yn dilyn yn ôl troed Muhammad wrth 
wneud hyn 

Makkah – Dinas sanctaidd i’r Mwslimiaid a’r man lle roedd Muhammad wedi cael ei eni 

Muhammad – Negesydd olaf Allah yn ôl y Mwslimiaid 

Proffwyd (Prophet) – Negesydd a ddaw oddi wrth Dduw 



Geiriau Allweddol 

Cymuned (Community) – Grŵp o bobl sy’n rhannu yr un gred 

Rheolau (Rules) – Set o ddatganiadau sydd yn dweud wrthych beth ydych yn cael / 
ddim yn cael eu gwneud 

Beibl (Bible) – Llyfr Sanctaidd y Cristion 

Iesu (Jesus) – Cred Cristnogion ei fod yn Fab i Dduw, Sylfaenydd Cristnogaeth 

Deg Gorchymyn (Ten Commandments) – Rheolau ymddygiad roddwyd i Moses gan Dduw 
ar Fynydd Sinai 

Sanctaidd (Holy) – Rhywbeth sy’n Sanctaidd neu’n arbennig 

Rabbi – Arweinydd crefyddol Iddewig 

Sabath (Sabbath) – Diwrnod sanctaidd pan mae pobl crefyddol yn addoli eu Duw 

Shabbat – Diwrnod o orffwys o hwyr nos Wener hyd at hwyr nos Sadwrn 

Torah – Llyfr sanctaidd Iddewig yn cynnwys pump llyfr cyntaf yr Hen Destament 

Kosher – Yn golygu ‘iawn’. Bwyd y caniateir ei fwyta yn ôl y gyfraith Iddewig 

Hindŵaeth 
Iddewiaeth 
Cristnogaeth 
Bwdhaeth 
Islam 
Sichaeth 
Chwedl 
Crefydd 
Mosg 
Myfyrdod 
Addoli 
Ailymgnawdoliad 
Enaid 
Yr Atgyfodiad 
Cysygredig 

Capel 
Eglwys 
Synagog 
Gurdwara 
Mandir 
Vihara 
Gweddio 
Pererindod 
Beibl 
Torah 
Gwrw Granth Sahib 
Qur’an 
Y Fedas 
Tripitaka 
Cred / Credoau / Ffydd 


