
 

                                                                                                                            

Sut i Strwythuro Traethawd 
 
Mae’n bwysig trefnu a chyflwyno eich gwybodaeth mewn ffordd glir sy’n hawdd ei 
dilyn. Bydd traethawd sydd wedi’i strwythuro’n dda, sy’n symud ymlaen o baragraff i 
baragraff yn ennill llawer mwy o farciau nag un sydd wedi’i drefnu’n wael ac yn 
gadael y darllenydd wedi’i ddrysu.  
 
MAE angen i bob traethawd academaidd gychwyn gyda chyflwyniad, symud dadl yn 
ei blaen gan ddefnyddio cyfres o baragraffau (prif gorff) a diweddu gyda chasgliad.   

 

Cyflwyniadau 
Mae’r cyflwyniad yn hanfodol er mwyn dangos i’r darllenydd pa mor dda yr ydych 
wedi deall y cwestiwn a osodwyd ac awgrymu sut yr ydych wedi’i ateb. Golyga hyn 
fod angen rhoi digon o wybodaeth gefndirol er mwyn gosod y traethawd yn ei gyd-
destun, a digon o wybodaeth fel y bydd y darllenydd yn gwybod pa agweddau y mae 
eich traethawd yn canolbwyntio arnynt.   
 
Bydd cyflwyniad da yn: 

 dangos eich bod yn mynd i ateb y cwestiwn/cwblhau’r dasg. 

 dangos eich bod yn deall y materion, eu goblygiadau a’r cyd-destun. 

 awgrymu strwythur eich ateb, gan egluro’r prif feysydd y byddwch yn 
ysgrifennu amdanynt.  

 dangos tystiolaeth eich bod wedi gwneud gwaith ymchwil drwy gyfeirio at un 
o’ch ffynonellau. 

 cynnwys tua 10% o gyfanswm nifer y geiriau (e.e. 150 o eiriau mewn 
traethawd 1500 o eiriau) 

Enghraifft: 

Roedd gwleidyddiaeth Lafur yn cynnig mwy nag elfen bleidiol yn unig i fywydau ei 
chefnogwyr. Roedd yn aml yn gwyro o ddifrifoldeb yr agenda wleidyddol safonol drwy 
galendr cymdeithasol amrywiol a lwyddodd i godi ochr ysgafnach bywyd dynol. Mewn 
sawl ffordd, roedd yr agweddau hyn yn ganolog i greu teimlad o hunaniaeth a pherthyn; 
yr hyn y mae’r hanesydd Marriot (1991, p. 5) yn cyfeirio ato fel “culture of labourism”. 
Mae’r traethawd hwn yn dadlau bod Adrannau Merched Llafur wedi cyfrannu’n 
sylweddol at ffurfio cymunedau sosialaidd yn eu hardaloedd lleol nid yn unig drwy 
ddenu merched i’r blaid, ond hefyd drwy gynnwys plant mewn digwyddiadau lleol. 
Mae’n ystyried i ba raddau yr amlygodd eu gwaith y cysylltiad annatod rhwng 
gwleidyddiaeth a phleser yng nghymunedau De Cymru, drwy ddadansoddi rhai o’r 
gweithgareddau ‘cymdeithasol’ a drefnwyd gan ferched y blaid.   
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Paragraffau yn y prif gorff 
Mae’n bwysig bod y traethawd wedi’i strwythuro mewn cyfres o baragraffau â 
thema sydd wedi’u trefnu’n dda.   
 
Dylai paragraffau effeithiol:  

 drafod mater penodol sy’n ymwneud â’r ddadl/trafodaeth yr ydych yn ei 
chyflwyno yn eich traethawd. 

 (i) dechrau gyda brawddeg(au) ‘testun’ syml sy’n dangos yn glir yr hyn y 
mae’r paragraff yn ei drafod; (ii) datblygu hyn ar ffurf gwybodaeth sy’n 
edrych ar y testun yn fanwl; (iii) gorffen gyda brawddeg sy’n dod â hynny i 
ben a, lle bo’n bosibl, cysylltu â’r paragraff nesaf.   

 bod tua 100 (lleiafswm) - 150 o eiriau o hyd er mwyn cyflawni’r gofynion 
uchod.  

 bod mewn trefn fel bod eich dadl neu’ch archwiliad yn symud ymlaen gam 
wrth gam. 

 

Enghraifft: 

Gwnaeth merched gyfraniad amlwg at ffurfio cymunedau Llafur drwy gynnwys plant 
mewn digwyddiadau lleol. Roedd canfasio torfol yn un maes lle gwelwyd merched a 
phlant yn gweithio gyda’i gilydd mewn ffordd newydd i gynorthwyo llwyddiant Llafur. 
Erbyn hyn, roedd gan ferched record nodedig o ran pasiantri arloesol ar ran y blaid ac 
felly gallent ddefnyddio hyn yn eu rôl fel canfaswyr y blaid (Evans a Jones, 2005, p. 109; 
Newman, 2010, p.29). Roedd y math hwn o ymglymiad yn atyniad amlwg i blant y 
cymunedau. Roedd Elizabeth Andrews (1948, p. 28), wrth edrych yn ôl ar ei hamser fel 
trefnydd merched Cymru, yn cofio canfasio torfol gyda phlant mewn gwisg ffansi a 
chwaraeodd ran fawr wrth ennyn brwdfrydedd, gyda’u bandiau byrfyfyr.  Yng ngeiriau’r 
hanesydd John Marriott, daeth achlysuron o’r fath “became public celebrations of 
collective identities…” (Marriott, 1991, p. 180). Mae’n honni bod cyfranogiad plant yn 
arbennig wedi deillio’n fwy o deimlad o hwyl nag o ymwybyddiaeth wleidyddol er ei fod 
yn awgrymu hefyd fod llawer o bobl, hen ac ifanc, wedi teimlo “instinctive, traditional 
identification with the party” (Marriott, 1991, pp. 182-183). Awgryma’r dystiolaeth, 
drwy gynnwys plant yn y math hwn o ddigwyddiadau, fod merched wedi chwarae rhan 
wrth greu uniaethiad o’r fath. 
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Casgliadau 

Mae gorffen traethawd yn gryf yr un mor bwysig â’i ddechrau mewn ffordd 
strwythuredig ac addysgiadol. Mae’r casgliad yn bwysig er mwyn amlygu’r prif 
faterion a godwyd yn y traethawd a phwysleisio eu perthnasedd i gwestiwn neu deitl 
y traethawd. Bydd casgliad ystyriol sydd wedi’i lunio’n dda yn atgyfnerthu effaith y 

traethawd. 

Bydd casgliad da yn: 

 grynodeb sydd wedi’i gynllunio’n dda o’r prif bwyntiau/themâu a godwyd yn 
y traethawd.  

 mynegi’r agweddau hyn mewn ffordd newydd: peidiwch â defnyddio’r un 
ieithwedd eto.  

 gweddu i weddill y traethawd. Mae angen gwahanol fathau o gasgliadau ar 
wahanol fathau o ysgrifennu. Mae’n debyg na fydd angen ailddatgan eich 
prif bwyntiau yn helaeth mewn darn byr, tra bydd angen gwneud hynny 
mewn darn hirach yn fwy na thebyg. 

 cynnwys cwestiwn/cwestiynau pryfoclyd o bosibl, sydd wedi’u seilio ar y 
materion a drafodwyd; yn creu delweddau byw neu’n mynegi barn neu 
ddatganiad clir.  

 os yw’n briodol, awgrymu atebion neu ganlyniadau neu alw am ryw fath o 
weithred, ymchwil pellach ayyb.  

Enghraifft: 

Mae’n amlwg bod y gweithgareddau cymdeithasol a drefnwyd gan Adrannau Merched 
Llafur wedi chwarae rôl bwysig wrth uno aelodau a, thrwy hynny, hyrwyddo achos 
Llafur. Tra bod cynnwys merched a phlant wedi cyfrannu llawer at estyn apêl Llafur, 
roedd y ffaith bod plant wedi’u cynnwys hefyd yn sicrhau bod y genhedlaeth nesaf 
wedi’i chyflwyno i Lafur yn ifanc. Mae dadansoddiad o’r agenda gymdeithasol a 
ddatblygwyd gan ferched Llafur yn dangos bod iddi gymhelliad gwleidyddol a sgil-
effeithiau pleidiol amlwg. Felly, gellid barnu bod merched Llafur wedi darparu elfen o 
fywyd cymdeithasol yr oedd ei hangen yn fawr ar bobl leol, sef pleser a mwynhad. Mae’r 
traethawd hwn yn dadlau bod agweddau o’r fath yn gydrannau hanfodol wrth greu 
teimlad o hunaniaeth gymunedol Lafur nodweddiadol o ran ei natur. Yn ogystal â’r 
mwynhad a ddaeth yn sgil y math hwn o weithgareddau, roedd perthyn i gymundod o’r 
fath yn bwysig i oroesiad unigol ac ideolegol.        

 
Cyfeirnodau a darllen pellach: 
Gould, S. Writing introductions. Ar gael fan hyn: 
http://www.ssdd.uce.ac.uk/learner/writing/writingframe.htm (dim dyddiad) (Cyrchwyd 30 
Mawrth 2006). 
 

Gould, S. Writing conclusions. Ar gael fan hyn: 
http://www.ssdd.uce.ac.uk/learner/writing/writingframe.htm (dim dyddiad) (Cyrchwyd 30 
Mawrth 2006). 
 

Newman, L. (2010) ‘Providing an opportunity to exercise their energies: the role of the 
Labour Women’s Sections in shaping political identities, South Wales, 1918-1939’,  yn 
Breitenbach, E. a Thane, P. (gol.) Women and Citizenship in Britain and Ireland in the 
Twentieth century: What Difference did the Vote Make? Llundain: Continuum, tt. 29-44. 
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