
 

Canolfan Addysg Galw Heibio 2013 

 

Sut i Ysgrifennu Crynhoad (Précis) 
 

Mae crynhoad, sef précis, yn rhoi ‘esgyrn sychion’ testun neu araith yn eich geiriau 
eich hunan: mae’n cadw gwybodaeth allweddol ac yn anwybyddu gwybodaeth nad 
yw’n angenrheidiol.   
 
PEIDIWCH byth ag ychwanegu gwybodaeth newydd at grynodeb. 
 
 
Pam crynhoi? 

Mae’n syndod faint o waith academaidd sy’n gofyn i chi grynhoi’r hyn mae 
meddylwyr neu ymchwilwyr eraill wedi’i ddweud neu wedi’i wneud. Mae gwaith neu 
feddyliau pobl eraill yn aml yn cynnig man cychwyn ar gyfer eich trafodaeth neu eich 
cymhariaeth chi eich hunan, neu dystiolaeth ar gyfer eich dadleuon chi eich hunan. 
 
Os gallwch grynhoi rhywbeth yn dda, yn eich geiriau eich hunan, mae’n arwydd 
pendant eich bod wedi ei ddeall. 
 
 
Sut i wneud crynhoad 

Mae’n bwysig sylweddoli eich bod yn crynhoi i bwrpas. Does dim un ffordd gywir o 
grynhoi testun o reidrwydd – bydd hynny’n dibynnu beth rydych am ddefnyddio’r 
crynhoad ar ei gyfer. 
 
Dyma rai canllawiau cyffredinol: 

 Chwiliwch am ddatganiadau sy’n dweud wrthych beth mae’r awdur eisiau ei 
ddweud fwyaf. Yn aml gallwch weld pwynt cyffredinol, yn ogystal â chyfres o 
ddatganiadau sy’n cael eu defnyddio i ddatblygu’r pwynt cyffredinol. Y lle 
cyntaf i chwilio am y rhain yw’r cyflwyniadau a’r casgliadau. 

 Os byddwch yn ei chael yn anodd dod o hyd i ddatganiadau allweddol, 
chwiliwch am frawddeg neu ddwy ymhob paragraff sy’n cyfleu ystyr y 
brawddegau eraill. Os cysylltwch chi frawddegau allweddol fel hyn at ei 
gilydd, dylent lunio rhyw fath o stori. 

 Fel rheol gyffredinol, ni ddylech gynnwys enghreifftiau a darluniau, gan mai 
‘rhoi cig ar esgyrn’ y prif bwyntiau yw eu diben fel arfer. 

 Ad-drefnwch ddeunydd os bydd yn gwella’r synnwyr cyffredinol. 

 Darllenwch eich crynhoad drwyddo ar ôl ei ddarllen er mwyn sicrhau ei fod 
yn cynnwys y wybodaeth bwysicaf ac yn gwneud synnwyr fel naratif.  Os 
ydych wedi gorfod gwneud naid feddyliol, ydych chi wedi gadael rhywbeth 
allan, neu ydy’r awdur wedi gwneud hynny? Ydych chi’n credu y bydd eich 
crynhoad yn dal i fod yn ddefnyddiol i chi unwaith y byddwch chi wedi 
anghofio’r testun gwreiddiol? 


