
Meini Prawf Llwyddiant

Ffurf benodol
Odl – geiriau sy’n swnio’n debyg i’w gilydd
Dewis geiriau da
Rhythm / Sillafau
Cymariaethau
Trosiadau
Cyflythreniad
Berfau
Ansoddeiriau
Teitl
Defnyddio’r synhwyrauY Synhwyrau

Gwelaf
Clywaf
Teimlaf
Aroglaf
Blasaf

yn galed fel haearn
yn grwn fel afal
yn gynnes fel ffwr cwningen
yn goch fel tân
yn gryf fel llew
yn gyfrwys fel llwynog
yn gyflym fel y gwynt
yn hallt fel y môr
yn llwyd fel llygoden
yn las fel yr awyr yn yr haf
yn llyfn fel wyneb baban
yn llonydd fel y môr yn yr haf
yn oer fel rhewgell
yn ddi-ddal fel ceiliog y gwynt
yn sych fel corcyn
yn wyn fel dant ci 
yn ysgafn fel pluen

Diog
Anodd
Awyddus
Penderfynol
Tawel
Slei
Swnllyd
Amyneddgar
Hapus
Trist

Syfrdanol
Cyffrous
Ansbaradigaethus
Gwyn
Glas
Amryliw
Llachar
Direidus
Grac
Caredig
Goidog
Hwyl
Ysgafn
Bendgedig
Oer
Cyflym
Araf
Parchus
Clir
Mawr
prydferth

Ansoddeiriau
Cymariaethau

mor araf â malwoden
mor arw â’r mor yn y gaeaf
mor boeth â thân
mor brysur â’r gwenyn
mor daclus â nyth dryw
mor drwm â phlwm
mor dew â mochyn
mor dynn â thant telyn
mor denau â phensil
mor ddiogel â’r banc
mor ddisglair â seren
mor ddiniwed â mwydyn
mor sionc â wiwer
mor ddistaw â llygoden
mor felyn â’r haul 
mor felys â siwgr
mor fawr â chawr

Odl

telyn melyn
gwres nes
cysgu dysgu
tlos nos
sant pant
seren felen
cysgod pysgod

dŵr siŵr
trwyn llwyn
gardd hardd
bwyd llwyd
blodau nodau
ffrwyth pwyth
dafad lleuad
ceg deg
môr côr
gôl ôl
calon afon
neidio peidio

Cyflythreniad
ceffyl yn cicio coesau 
cadarn
bore braf a bendigedig
mynyddoedd mawr
creigiau cadarn
afon araf
menyn melyn

Trosiad

yn gawr o ddyn
yn angel o berson

Berfau
rhedeg
taflu
cripian
llusgo
loetran
ymlusgo
dawnsio
cerdded

Adferfau 
(geiriau sy'n disgrifio berfau)

yn gyflym
yn araf
yn dawel
yn ofalus 
yn hapus  


