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Aracan y gwaith hvm yw astudio'n fanwl y prif gyrsiau a gyhoeddwyd
rhwng 1960 a 1977 ar gyfer dysgu Cymraeg fel ail iaith i oedolion.
Yn yetod y chwedegau rhoddwyd pwyslais cynyddol ar y gallu i lefaru
iaith, a chafodd hyn ddylanwad aruthrol ar holl gyrsiau ieithoedd
Ewropeaidd;

yn ystod y cyfnod hvm hefyd gweddnewidiwyd holl faes

dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Ceisir darganfod raaint y dylanwadau

hyn a'r dylanwadau mewnol ar ddatblygiad y cyrsiau Cymraeg.
Astudiwyd chwe chwrs yn fanwl o ran cynnwye, raethodoleg a
chyflwyniad.

Qwneir arolwg yn gyntaf o'r prif gyrsiau i oedolion a
Yna archwilir yr egwyddor o raddoli'r

gyhoeddwyd rhwng 1850 a 1960.

deunydd, a phwysleisir dethol geirfa a graddio patrymau.

Ceisir

raesur dylanwad y Dull Dwyieithog ar y cyrsiau dan sylw, a dilynir hyn
gan ddadansoddiad o

ddril.

Olrheinir dylanwad yr iaith lafar ar

Ifnyddiaith Gymraeg dros y canrifoedd, a manylir ar yr yradrechion
diweddar i greu iaith lafar safonol.
rai o'r cyrsiau.

Astudir dylanwad Cyraraeg Byw ar

Ymdrinir a darnau darllen, y defnydd a wneir o

ddeialog, a chynorthwyon gweld.
Yn olaf, ceisir dadansoddi'r damcaniaethau diweddaraf ynglyn a
ail iaith, a rhoddir pwyslais arbennig ar waith Y Cyngor Dros Ewrop
a'r cyrsiau cysyniadol a chyfai^threbol.

Cyflwynir awgryraiadau a all

fod o fudd i lunwyr cyrsiau Cymraeg y dyfodol.

The aim of this vork is to make a critical stud/ of the main
courses published between 19^0 and 1977 to teacu Welsh as a
foreign language to adults.
During the sixties an increasing ecrphasis was placed on the
ability to speak a language, and this had a considerable
influence on *-"n European language courses during this period;
Welsh language teaching vas also transformed. An attempt is
made here to measure the extent of these external influences,
as veil as internal factors, on the development of Welsh courses,
Six courses were analysed with regard to content, methodology
and presentation. Initially a retrospective survey is made of
the main courses for adults published between 1350 and I960.
The grading of materials is studied with particular emphasis
on vocabulary selection and pattern grading. An attempt is
made to assess the influence of the I3i lingual Method on the
courses and this is followed by an analysis of drill. The
influence of oral tradition on Welsh literature over the
centuries is outlined, and a more detailed study is made of
recent atteiapts to establish standard spoken Welsh. The
influence of 'Cymraeg Byw' on courses is assessed. Heading
passages, use of dialogue and visual aids are discussed.
Finally, an attest is made to analyse the most recent theories
with regard to foreign language learning, with particular
emphasis on the work of the Council for Europe and notional
and functional courses. Suggestions are made which may be of
use to future writers of Welsh courses.
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AROLWG 0»R CYRSIAU CYMRAEG I BOBL MEWN OED A GYHOEDD'WYD CYN
1950

Ffenomen gymharol ddiweddar yw1 r holl gyrsiau a 1 r
dosbarthiadau gwirfoddol a gynhelir ledled Cymru i ddysgu
Cymraeg fel all iaith i bobl mewn oed.

Cyn I960 ychydlg

iavn o sylw a roddwyd i f r pwnc, prin oedd nifer y dosbarthiadau a phrinnach fyth oedd yr ymdriniaeth a dulliau dysgu
ac egwyddorion dysgu ail iaith i bobl mewn oed.
ganolbwyntio ar ddysgu plant;

Tueddwyd i

plant ifanc yn yr ysgolion

cynradd yn fwyaf arbennig, a thrafodir dulliau eu dysgu hwy
mewn erthyglau ac yn Adroddiadau 1 r Llywodraeth.

Sylweddolwyd

bod yr iaith yn colli tir a cheisiwyd adfer yr hyn a gollwyd
trwy ddysgu'r Gymraeg mewn dull mwy effeithiol i blant bach.
Y Dull Union a gymeradwyid yn ddieithriad i 1 r diben hwn.
Roedd yn ddull adnabyddus a gallai fod yn llwyddiannus lawn
yn nwylo athro dawnus.

Ni ellid bod mor bendant ynglyn a'r

dulliau mwyaf addas o gyflwyno'r iaith i bobl mewn oed, yn
arbennig i berson a geisiai ddysgu'r iaith o lyfr yn hytrach
na thrwy fynychu dosbarth, a thueddwyd felly i gadw'n glos
at y dulliau traddodiadol.

Er hyn yr oedd rhai egwyddorion

megis dethol geirfa, graddio'r defnyddiau a llefaru'r iaith
sydd lawn cyn bwysiced ar gyfer dysgu pobl mewn oed ag ydynt
wrth ddysgu plant ond a anwybyddwyd gan mwyaf gan awduron
cyrsiau i oedolion.

Diau mai prin oedd y dysgwyr a chanol-

bwyntiwyd yr holl adnoddau ar ddysgu plant bach.

Er hyn

cyhoeddwyd nifer dda o gyrsiau rhwng 1850 ac I960, ac ystyrir
rhai ohonynt yma,
1.

Cyhoeddwyd argraffiad cyntaf A GRAMMAR OF THE WELSH
LANGUAGE gan y Parch. Thomas Rowland yn 1851.

Nid dyma'r

cwrs cyntaf o'i fath ond manylir arno oherwydd ei fod yn
amlygu holl nodweddion y cyfnod, megis yr ansicrwydd ynglyn
a'r orgraff, a'i iaith rodresgar ffuantus a gyflwynid ac yn
bennaf oil oherwydd ei fod yn enghraifft dda o f r dull
gramadegol, traddodiadol a barhaodd mewn bri, i raddau, am
dros ganrif wedyn.
Ar gyfer dysgu Cymraeg i Saeson y paratowyd y cwrs a
seillwyd ar "the most Approved Systems".

Dyma a ddywed yr

awdur yn ei Ragair i'r argraffiad cyntaf:

"Ymgymerwyd a'r

gwaith ar 6l derbyn amryw o geisiadau gan gyfeillion o Saeson
a ddymunai gael gwybodaeth ymarferol o'r iaith Gymraeg." Yn
ei Ragair i'r pedwerydd argraffiad (18?6) dywedj
"Gofynnir weithiau a ydyw'n bosibl gosod rheolau
yn arweiniad I'r dieithryn i gael gwybodaeth
ramadegol a chywir o'r iaith Gymraeg. a thuedda
rhai i ateb yn y negyddol. Ond yn sicr fe ddywed
y rhai a astudiodd yr iaith yn ofalus ei bod yn
bosibl cael gwybodaeth mor berffaith o'r Gyraraeg
ag o unrhyw iaith arall» Cyfaddefir bod yr
idiomau a'r hynodion yn digwydd yn ami, ond mae'n
bosibl eu hegluro a'u cywasgu i reolau plaen a
phendant lawn ... ond rhaid wrth gyfnod hirach o
astudiaeth ddi-dor cyn y gellir cyhoeddi gwaith
sy'n proffesu at gywirdeb a chyflawnder y gramadegau Lladin a Groeg."
Ceisiai'r awdur felly ddadansoddi'r iaith a rhoi trefn arni;
llunlo rheolau pendant oedd y nod gan gymryd fel patrwm
ramadegau Lladin a Groeg.
Rhennir y llyfr yn dair rhan.
unig yn y Rhan Gyntaf,

Ymdrinir a'r orgraff yn

Mae'n amlwg bod yr awdur yn edmygu

William Owen Pughe oherwydd dyma a ddywed (t.l8): "Ers y
2.

cyfnod pan gyflwynodd y Dr. Pughe ei system bu cryn
wahaniaeth barn ar bwnc yr orgraff, ond mae'n ddrwg
gennym ddweud, mai ychydig lawn o'r newidiadau a'r cywiriadau
a gynnigiwyd ganddo a dderbyniwyd yn gyffredinol." Trafodir
yr orgraff yn fanwl a cheisir llunio rheolau pendant, e.e. t.l?»
"Y eeiriau cvntefie yw'r rhan fwyaf elfennol o'r
ialth ac nid oes iddynt ond un sillaf ..
(Bach, pen, ci, cor, Hew, cae, da ..)
Rhoddwn ychydig enghreifftiau o1 r fath
eiriau gyda'u tarddiad.
Brad, treachery;
L. prodo
fr.
Doeth, wise;
L. doctus
fr.
Caeth, bounds;
L. captus
fr.
Clais, a bruise;
Gr.K aois
fr.
Cad, a battle;
)
Cae, an enclosure;)from c§., a hold,
Caw, a band;
)

pro-do
doceo
capio
a shutting un.

Gorlwythir y dysgwr a llu o fanylion amherthnasol fel
hyn.

Nid oes ymdrech i symleiddio nac i gyflwyno'r eirfa

fwyaf buddlol.

Dyma enghraifft o rai o'r geiriau a gyflwynir

ar yr un tudalen (17)* cadfarch, geirlyfr, cyfundrefn, ceinfalch,
lawnfarn, drygfyd, dwfrbeiriant*
Tarddiad geiriau sydd dan sylw yn yr Ail Ran.

Ceir

ymdriniaeth fanwl a phob rhan ymadrodd-enwau, ansoddeiriau,
rhifau etc.

Ceir 5^ tudalen yn orlawn o wybodaeth fanwl am

y ferf yn unig, a rhestrir tablau di-rif.
Yn y Drvdedd Ran trafodir geiriau unigol
e.e. T.168, "Naill - the one, ond y llall - the other.
pi. y lleill - the others are correlatives.
Cymmer y naill neu y llall* Take the one or the other.
Naill is also a conjunction and followed by ai.
Naill ai tyred neu aros gartref, either come or stay."
3.

Nid oes unrhyw fath o ymarferion, na brawddegau
i*w cyfielthu ond ceir rhestr o gwestiynau arholiad
ar ddiwedd y llyfr. Dyraa rai en^hreifftiau, t.29*
"Compare acw; nycha: echdoe; po; golud; ethol;
ystafell; ysgol; estron; cyrnell; with Latin or
Greek words.
Give the derivation of sef$ malpai; ysgatfydd; and
the literal meaning of i fyny, i maes, obry, i waered,
yra mron.
Compare the following prefixes with Latin and Greek
a, am, an, arch, as & es, hy, tra, cyn.
Decline and analyze ataf, erof, genyf. "
Trin a thrafod iaith oedd diddordeb yr awdur yn hytrach
na cheisio ei chyflwyno i ddysgwyr,

Diddorol yw cymharu

Saesneg a Chymraeg yr awdur - mae ei Saesneg yn y Rhagymadrodd
yn glir ac yn syral ond mae ei Gymraeg yn anystwyth, yn hynafol
ac yn annaturiol,
Cyhoeddwyd argraffiad cyntaf THK EL5MEI3TS OF WilLSH
GRAMMAR gan ^.J.Evans yn 1899 a'r seithfed argraffiad yn
19l6«

Paratowyd y cwrs ar gyfer plant ysgol a "iaeson sy'n

dymuno cael rhyw wybodaeth o'r Gymraeg heb orfod meistroli
ar drothwy cwrs y toreth o fanylion, sydd yn fwy o rwystr
nag o gymorth, ac sy f n llesteirio'r rheiny a fyddai oni
bai am hynny wedi meistroli 1 r iaith yn fuan iawn".

Ond

rhybuddir y darllenwyr na fydd y gwersi yn rhai hawdd gan mai
amcanlon addysgol oedd iddynt.

Kae'n amlwg bod rhinwedd mewn

raeistroli anawsterau, ym marn yr awdur, ac na ddylid ceisio
gwneud y gwaith yn rhy hawdd.

Rhybuddir rhag ceisio cyfieithu

Idiomau Saesneg i'r Gymraeg,

Fel yn y llyfr blaenorol rhodres-

gar ac annaturiol yw1 r iaith a gyfIwynir,

Rhennir y llyfr

hwn eto yn dair rhan yn 6l y patrwm traddodiadol sef (a) orgraff;

(b) tarddiad a (c) chystrawen.

Dadansoddlr y gair unigol,

a thrafodlp pob llythyren o fewn y gair yn hytrach na
chyflwyno brawddegau cyfain.

Nid yw'r ymdriniaeth mor fanwl

a gramadeg Rowland ond mae'r ddau lyfr yn ddigon tebyg i'w
gilydd, e.e.
t.^9, "Possessive Adjectives
(b)
Post Vocalic or Infixed
Sg.
PI.
1st pers.
*m
'n
2nd pers.
'th
' ch
3rd pers,
'w
'u 'w
Note (i) w. is used instead of f i l and ' u1 after the
preposition i.
(ii) w. constitutes the only difference in form
between the post vocalic, possessive adjective and
the post vocalic personal pronoun.
(iii) On parsing, therefore, the student must think
of the function which will enable him, in all cases,
to distinguish the two."
Mae'r dull hwn o drafod iaith yn ddigon cyfarwydd i'r
rheiny a drwythwyd yn y clasuron o'u plentyndod.

Nid oes

unrhyw bwyslais ar siarad yr iaith - na hyd yn oed ar ei
darllen.

Nid oes deialog, darnau darllen na brawddegau i'w

cyfieithu ond ceir atodiad "Parsing and Analysis" ar ddiwedd
y llyfr.

Roedd parch mawr i'r ieithoedd clasurol ac un o

amcanion y gramadegau oedd profi i'r Saeson bod yr iaith
Gymraeg hefyd yn iaith war y gellid ei dadansoddi a'i chyf
lwyno yn ol dull y traddodiad clasurol.

Gwelir hyn o'r brol-

iant ar ddiwedd y gyfrol ac a gyfieithir yma:

"Mae'r nodiadau

cymharol, lie y cymharir yr iaith a Lladin a Ffrangeg, yn
werthfawp.

Tuedda hyn 1 roi statws i'r iaith." D.Samuel, H.A.,
5.

Headmaster, County School, Aberystwyth.
Cyhoeddwyd adroddiad Pwyllgor a gynullwyd i sefydlu'r
orgraff yn 1893 a'r gramadeg cyntaf i'w gyhoeddi ar 6l hyn
oedd THE TUTORIAL WELSH COURSE gan W.Ll.Davles ac E.T.Griffiths
yn 1911*.

Yn hytrach na dilyn y patrwm clasurol arferol

ymddengys i1 r awduron ystyried beti oedd nodweddion arbennig
a phwysig yr iaith Gymraeg.

Roeddynt felly yn dethol eu

deunydd yn hytrach na dilyn gramadegau ieithoedd eraill;
roedd hyn yn gam pendant.

Dyma a ddywedir yn y Rhagair:

"Rhennir y gramadeg yn ddwy ran.

Mae 1 r rhan gyntaf yn ymdrin

a'r Treigliad Meddal yn unig, ac wedi ei gyfyngu i'r berfau
c

bod a cael ... Drwy wneud y treigladau yn brif elfen yn y
f,

gwalth ceisiasom ymdopi a'r prif anhawster y mae'n rhald i'r
myfyriwr tramor ei oresgyn, a barnwyd mai gwell fyddai rhoddi
hyfforddiant trylwyr mewn un treiglad - yr un mwyaf cyffredin cyn symud ymlaen at y lleill." Anffodus, efallai, oedd y
canolbwyntio hwn ar dreigladau oherwydd tueddwyd i orbwysleisio'r
anawsterau hyn droeon wedyn - yn TEACH YOURSELF WELSH (I960)
a hyd yn oed yn LIVING WELSH (1977).

Y canlyniad oedd i

nifer favr o ddyagwyr - a rhai Cymry Cymraeg - golli'r hyder
i siarad yr iaith gan y tybient nad oedd eu treigladau'n
ddigon cywir.
Am y tro cyntaf gwneir ymdrech 1 ddethol ac i symleiddio'r
deunydd ielthyddol.
"Bydd yr ymdriniaeth wyddonol hon, sy'n pwysleisio
nodweddion amlwg yr iaith ac sy'n dethol yn ofalus y

6.

deunydd gramadegol, er mwyn peidio a beichio'r dechreuwyr d thoreth o dermau technegol, yn ein tyb ni yn sicr
o apelio at athrawon." Rhoddwyd prawf ymarferol i'r
cwrs hefydJ "Gellir ychwanegu bod nifer dda o'r ymarferion hyn wedi eu profi yn ymarferol gyda dosbarthiadau
o blant (gan gynnwys dosbarth o fechgyn di-Gymraeg)
ac o bobl mewn oed, a chafwyd eu bod yn foddhaol lawn."
Nodwedd arall sy'n hollol newydd yw'r pwyslais ar yr
iaith lafar yn hytrach natr iaith lenyddol rodresgar y ganrif
flaenorol*

Mae'r cwrs hwn ymhell o flaen ei oes yn hyn o

beth gan fod yr iaith a gyflwynir yn fwy ystwyth a naturiol
na'r iaith a welir mewn cyrsiau hanner canrif yn ddiweddarach.
"Wrth ddethol idiomau a geirfa lliwiwyd dewisiad
yr awduron gan yr elfennau gorau yn yr iaith lafar,
sy'n arbennig o fyw a chraff, ac a gadwodd yn ami
iawn ffurfiau'r hen iaith yn eu ffurfiau puraf a
thraddodiadol. Yr egwyddor hon sy'n egluro, er
enghraiffL pam y cynwyswyd ail elfen y geiryn
negyddol (ddim) wrth negyddu, gan fod y negyddol
llawn Cymraeg (ni (d)... ddim) fel y'i defnyddir
yn yr iaith lafar yn cyfateb yn union i'r negyddol
yn y Ffrangeg na ... pas,
e.e. W. Nid wyf fi ddim yn gryf.
(Fr. Ja na suis t>as fort.)
a gywasgwyd yn ystod y ganrif ddlwethaf mewn gwrthgyferbyniad llwyr i'r idiom lafar. ac a ddatblygwyd
i'r ffurf fieri 'Nid wyf fi'n gryf.»
Yn ein barn n i
ni ddylai bod gormod o fwlch rhwng y ffurfiau a
ddysgir gan y disgyblion yn y dosbarth ac o'r
gwerslyfr a'r ffurfiau a glywant yn y cartref ac
yn y strydoedd. Yn rhy ami yn y gorffennol, fel
y gwelir wrth daro golwg ar rai o'r llyfrau gramadeg,
amlygir y bwlch hwn, mae'r Gymraeg a ddysgir yn y
dosbarth neu yn y studfa yn annaturiol neu fawreddog,
yn fyar Cymraeg "Fictoraidd" ar ei waethaf ... Nodwedd
newydd arall yw'r lie a'r ymdriniaeth a roddasom i
ymadroddion idiomatig, sydd mor helaeth yn y Gymraeg.
Cyflwynwyd y rhain yn ami yn y llyfr a phlethwyd hwy
i'r ymarferion; ni fodlonwyd ar nodi *Sylwch ar y
rhain1 neu 'dysgwch y rhain ar y cof."
Ceisir dosbarthu'r patryraau hefyd*

7.

t,l?2

"Y mae'n dda gennyf
ii
n ddrwg "
it
n gas
M
it
it flln n
n
ii veil
"

1.
"
n
n
"

Rhoddir pwyslais ar ddysguf r arddodiaid cywir I ddilyn yr
idiomau a chyflwynir rhestr faith o idlomau a1 u harddodiaid.
Dyma ymdrech glodwiw i ystyried nodweddion arbennig yr iaithj
i ddetho} ac i ynysu anawsterau, i gyflwyno*r iaith lafar fyw
ac i bwysleisio idiomau.
Cwrs a fu*n boblogaidd am flynyddoedd yw WELSH MADE
EASY (1925) gan Caradar.
hefyd.

Dysgwr oedd yr awdur ac ieithydd

Un o nodweddion amlycaf y cwrs yw*r pwyslais a roddir

ar yr iaith lafar ac ar ddysgu siarad yr iaith.

"Fy mhrif

nod oedd annog y darllenwr i siarad Cymraeg a hynny ar ei
aelwyd, heb gymorth athro." Heb athro fe gyfyd problemau
ynganu ond ceisiwyd goresgyn yr anawsterau hyn drwy ddefnyddio
system ffonetig.

Drwy gydol y cwrs rhoddir pwyslais ar gael

y disgybl i ailadrodd yr ymarferion yn uchel nes ei fod yn
hollol ragl (t.27).

Trafodir yr iaith lafar yn y Rhagymadrodd.

Cred yr awdur y dylid dysgu ffurfiau cwmpasog y ferf yn gyntaf
i'r myfyrwyr gan mai dyma*r ffurfiau mwyaf cyffredin a naturiol.
Diffinia'r ffurfiau llafar fel hynt "y cywasgiadau a glywir
VBJ fflhr>frfnan yn yr iaith lafar, nid amrywiadau lleol tafodieithol,"
... "dangosir y rhain ochr yn ochr a'r ffurfiau llenyddol os
oes gwahaniaeth rhyngddynt".

Felly yn yr Ail Wers cyflwynir*8.

t.30 "Colloquial Contractions;yr wyf fi yn
yr wyt ti yn

contracts to
"
"

rwy'n (roo-in)
rwyt ti'n (roo-i-teen) M

ac yn y blaen. Ychwanega;
WRITE literary Welsh
SPEAK colloquial Welsh."

Mae1 r gwersi yn gryno ac yn dwt - ac yn bennaf oil yn
dilyn yr un patrwm yn gyson. Detholwyd yr eitemau gramadegol
yn ofalus, ac er mai gramadegol yw1 r dull o gyflwyno'r iaith
o hyd dangosir yr noil enghreifftiau o fewn brawddegau cyfain.
Ar ddiwedd pob gwers mae nifer o ymarferion - cyfieithu, gan
mwyaf. Dyma gwrs arall sy'n pwysleisio siarad yr iaith lafar
naturiol yn hytrach na cheisio dysgu'r myfyrwyr i ddadansoddi*r
iaith lenyddol. Ceisiwyd hefyd raddoli'r patrymau a rhoi
trefn bendant ar yr iaith a gyflwynir i'r darllenwr.
Dilynwyd cwrs Caradar gan gwrs yr Athro Stephen J.
Williams BEGINNER'S WELSH (193^). Tipyn o syndod, o gofio
am ddaliadau mwy diweddar yr awdur, yw sylweddoli ein bod yn
ol unwaith eto gyda1 r iaith lenyddol. Yn wir dywed yr awdur
na ddylid cyflwyno'r iaith lafar i ddysgwyr
"Gan y bwriadwyd y cwrs yn fwyaf arbennig ar gyfer
myfyrwyr sydd heb yr adnoddau na'r amser i ddysgu
yn y dull "naturiol" dan law athro a gan fy mod
yn credu nad doeth yw cyflwyno ffurfiau llafar a
thafodieithol yn ystod y cyfnod cynnar, anelais
at ddysgu yn gyntaf elfennau hanfodol cystrawen
a ffurfiant yr iaith safonol".
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Cyflwynir y gwersi mewn dull gramadegol.

Mae pob un

yn dilyn yr un patrwm sef geirfa, nodiadau gramadegol,
ymarferion, a chyfleithu..

Mae'r gwersi yn fyr a1 r eirfa

yn syml ac yn fuddiol ond digon annaturiol yw'r iaith, e.e»
(t.52) "Onid oes wyn ar y caeau yn y Gwanwyn?".
Defnyddir termau gramadegol traddodiadol.

(Ni chyf-

ieithwyd y testun yn yr achos yma er mwyn dangos arddull yr
awdur.)
Llyfr 2 (t,28)
"The forms of the imperative can generally be
deduced from the indicative, except that the
second singular may cause some difficulty. It
is usually the simple stem of the verb, often
identical in form with the third singular present
indicative. But it should be noted that where the
third singular present indicative has a vowel-change
the corresponding 2nd singular imperative shows no
such change."
Mae1 n amlwg bod y cwrs yn un poblogaidd iawn gan iddo
gael ei addasu ar gitfer ysgolion a*i ail argraffu ddeg o
weithiau yn ystod yr ugain mlynedd canlynol.
Cyhoeddwyd THE BASIS AND ESSENTIALS OF WELSH gan
J.P.Vinay a W.O.Thomas yn 19*f8, yn un o gyfres boblogaidd
ar ieithoedd modern.

Atnro leithyddiaeth ym Montreal oedd

Vinay ac yn y broliant dywedir bod y cwrs wedi ei seilio ar
egwyddorion newydd, gwyddonol a'i fod, mewn gwirionedd, yn
chwyldroadol*. Gellid disgwyl cwrs arbennig iawn felly*
Dywedir bod yr awduron wedi dethol yn ofalus yr noil eitemau
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ieithyddol a fyddai'n angenrheidiol i ddysgu'r iaith ac i
fynegi'r syniadau mwyaf buddiol. Ni restrir geirfa i'w
dysgu ar y cof ond detholvyd tua 800 ar egwyddor amlder a
disgwylir i'r dysgwr greu brawddegau newydd drwy eu defnyddio.
Dywedir "Ym mhob iaith mae rhyw leiafrif o ddeunydd 'sylfaenol 1
yn ramadeg a geirfa a fydd, pan ddysgwn ef yn drylwyr, yn
ein galluogi i drafod cwmpas eang o feddyllau a mynegiant
ac a fydd yn ddigonol ar gyfer y rhan fwyaf o anghenion".
Cyflwynir y deunydd yn y dull traddodiadol - penned ar yr
orgraff, un arall ar dreigladau, ar y fanned, ar enwau,
berfau a rhestrir llu o dablau. Mae f r iaith yn ffurfiol:
e.e. (t.50) "A ydych chwi yn dyfod i'r cyfarfod?
Are you coming to the meeting?
A siaredwch chwi Gymraeg?
Do you speak Welsh?"
Gwelir enghreifftiau o iaith ddigon anystwyth, "Ai siarad y
mae ef? ... Oni ddaeth ef?". Crybwyllir yr iaith lafar a
rhestrir ffurfiau 'rwyn, 'rwyt ar dudalen 52. Rhoddir rhestr
fer o idiomau hefyd, ond ychydig iawn o sylw a roddir i'r
pwyntiau hyn,
Neilltuwyd ail hanner y llyfr bron yn gyfan gwbl i'r
eirfa, a pharatowyd rhestrau i'w dysgu ar y cof. Dywedir
mai ar egwyddor amlder y detholwyd yr eirfa ond nid ymddengys
bod unrhyw sail gwyddonol i'r dethol.

Ar ben hyn rhestrir

llu o eiriau y gellid tybio eu bod yn ddigon anaml eu defnydd
ar lafar o leiaf, geiriau megis "mantell, ongl, cleddyf,
11.

clwyf, estron, ffroen, gewyn, nwydd, swyn, tyst a tynged".
Nid oes trefn gyson unffurf i'r gwersi. Tybir heddiw
bod cael amrywiaeth yn null y cyflwyno yn ddymunol ond nid
ymgais fwriadol 1 amrywio'r gwersi er mwyn cynnal diddordeb
y dysgwr sydd yma ond dihysbyddu un pwnc yn llwyr cyn symud
ar y nesaf• Ni welir olion unrhyw ymgais i raddoli 1 r deunydd.
Anodd yw gweld ym mha ffordd mae'r cwrs hwn yn rhagori ar
gyrsiau blaenorol megis un Caradar.
Rhoddir yr argraff yn y Rhagair fod cwrs Lilian M.Powell,
PRACTICAL WELSH COURSE (1951) yn fath o gwrs hollol newydd,
wedi ei seilio ar y patrwm. "Fy nod yw llywio cwrs ymarferol
Cymraeg wedi ei seilio ar adeiledd y frawddeg yn Gymraeg •••
Bwriadwyd y llyfr yn bennaf ar gyfer ysgolion ond maef n addas
hefyd ar gyfer astudio preifat."
Ond buan y gwelir mai traddodiadol yw'r ymdriniaeth.
Dyma sut y cyflwynir y "frawddeg syml" yn y Wers Gyntaf:
"The Sentence" The most usual way of making a sentence in
Welsh is to uses

1.
+
A part of the
verb 'to be 1

2.
+
The preposition
'wedi 1 , 'am1 or 'heb1

3.
Verb noun

For example: Yr wyf + yn + eistedd ... I am sitting.
Note well: yn gives the present tense, wedi gives the past
tense, a^ gives the future, heb gives the negative ...Copy
and learn ..." a rhestrir nifer o dablau. Kid oes unrhyw
12.

ymgals i gyflwyno ffurfiau llafar ac nl phwysleisir llefaru.
Nl cheisiwyd graddio'r defnyddiau ac ar ddadansoddl*r iaith
mae 1 r pwyslais; a cheir ymarferion i ymarfer hyn ar ddiwedd
y llyfr.
Ar gyfer ymgeiswyr Tystysgrif Gyffredinol 02 ac 03 y
paratowyd A WELSH TUTOR gan Ifyrddin Jenkins. Mae hwn yn fwy
ceidwadol a thraidodiadol ei naws na bron yr un a drafodwyd
ers CWTS Evans (1906).

Trafodir yr orgraff ar ddechrau'r

cwrs ac yna rhestrir y tablau berfau i'w dysgu ar y cof,
Ceir penned wedyn ar wahanol rannau ymadrodd. Ni chrybwyllir
yr iaith lafar, ac ni sonir am bwysigrwydd siarad yr iaith.
Dilyn yr un patrwm i raddau a wnaiff yr holl gyrsiau a
drafodwydj trafodir yr orgraff ac yna manylir ar wahanol
rannau ymadrodd, rhestrir rheolau ac eithriadau a pharatoir
tablau a geirfa i'w dysgu ar y cof. Ar ddadansoddi iaith y
mae*r pwyslais yn hytrach nag ar greu brawddegau newydd i
fynegl syniadau personol y dysgwr. Nid ymdrechwyd i gyflwyno 1 r
deunydd yn y dull symlaf bosibl, ac ychydig iawn o olion
graddio'r deunydd sydd ar y cyrsiau; ni welwyd unrhyw ymgais
i gael y dysgwr i ddysgu patrymau graddegig ar y cof ar wahan
i un cwrs nas enwyd hyd yn hyn. Cyhoeddwyd y cwrs hwnnw yn
1881 gan William Spurrell a'i deitl yw PRACTICE, LESSONS IN
WELSH.

Meilltuwyd y cwrs hwn a rhoddir sylw arbennig iddo
oherwydd ei fod yn wahanol iawn i'r cyrsiau eraill. Ei deitl
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llawn yw "Practical Lessons in Welsh in imitation of the
Natural Method of learning to speak a language",
Seiliwyd y cwrs bach diddorol hwn ar gyfieithu brawddegau,

Disgwylir i*r dysgwr ailadrodd y fravddeg Gymraeg

yn uchel droeon nes ei fod yn gallu ei hynganu yn gywir ac
Wedyn pan wel neu pan

wedi ei dysgu yn sicr ar ei gof,

glyw'r frawddeg yn Saesneg gall lefaru'r frawddeg Gymraeg
yn rhwydd ac yn rhugl,
ieithog yma),

(Bron na cheir adlais o1 r Dull Dwy-

Ni chyflwynir gramadeg ffurfiol o gwbl, "Dylid

gohirio yr astudiaeth o ramadeg nes y gellir siarad yr iaith
yn rhugl".

Anogir y dysgwr i adolygu'n gyson a rhestri nifer

o ddiarhebion cyffredin ac enwau llefydd a f u hystyron,
Mae dwy dudalen i bob gwers - y Saesneg ar y chwith a'r
Gymraeg yn ei hwynebu ar y dde.

Ar ddechrau'r cwrs gwelir

ymdrech ddiddorol i raddio'r patrymau*
"Mae gwas fy ngweithiwr yn dybenu ei waith.
Is servant my workman finishing his work.
1.
2.
3.
*t.
5.
6.

Mae
Mae
Mae
Mae
Mae
Mae

fy
fy
ei
ei
fy
fy

ngweithiwr yn dybenu.
yn dybenu.
ngwas
weithiwr yn dybenu ei waith.
was yn dybenu ei waith.
ngwas yn dybenu fy ngwaith.
ngweithwyr yn dybenu fy ngwaith." etc.

Ac eto, yn yr Ail Wers (t.13)
"Yr oedd fy neiliad am dalu.
Yr oedd fy nyledwr am dalu."

etc.

Ceip nifer o dablau disodli:
"Brawddeeau Cvdgyfnevldiol"
Mae

gwas

fy ngweithlwr

Yr oedd

dyledwr fy neiliad

Onid yw

bachgen fy mrawd

yn dybenu ei waith.
am dalu ei ddyled.
,' /
wedi tori ei fraich."

Trafodir yr eirfa ar dudalen 127»

"Wrth ddysgu siarad

iaith, dylid amcanu at fod yn gyfarwydd a'r geiriau a arferir
fynychaf, sef geiriau anhet>yg01x -

a'r rhai a ddefnyddir

gan bawb yn achlysurol megis enwaur r misoedd, y tymmorau
a'r cyffelybl1.

Ac ar t. 135 ceir rhestr o'r "Geiriau a

arferir yn fynych",

Rhestrir idiomau ar t«58, "Xae'n ddrwg

gennyf, maearnaf ofn, bydd yn well i chi, mae yn rhyfedd
genyf

glywed, nid gwaeth genyf i, mae yn gan gan eich

cymydog, byddai yn dda genyf, mae yn gystal i chwi,"
Gwneir hefyd ymgais i gyflwyno'r gwersi mewn cefndir
sefyllfaol.

Dechreuir trafod arian ar t,75> ceir adran ar

werthu, dilynir hon gan adran ar brynu, un arall ar dalu ac
yn y blaen.

Arweinia hyn yn naturiol at wers ar "Rhif"

(t.?6) ac yna at "Y Flwyddyn " - nifer o fisoedd, dyddiad,
etc.

Ac mae'r bravddegau'n rhai synhwyrol, diddorol,
Dyma gvrs arbennig lawn,

Nid gormodiaeth yw dweud ei

fod yn arloesol, yn enwedig o ystyried iddo gael ei gyhoeddl
rhwng y ddau gwrs cyntaf a drafodwyd sef Rowland 1851 ac
Evans 1899.

Dau gwrs a oedd mor draddodiadol ym mhob ffordd.
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Ceisiodd Spurrell ddethol a graddio patrymau, roddi pwyslais
ar siarad yr iaith, ddefnyddio'r famiaith i ddeall y patrwm,
1 ddosbarthu1 r patrymau mewn sefyllfa

ac amlygodd ymwybydd-

iaeth o egwyddor amlder wrth ddethol geirfa.
Dylid, efaillai, son yn fyr am ddau lyfryn bach arall
a fwriadwyd ar gyfer pobl di-Gymfaeg.

Nid cyrsiau mohonynt

mewn gwirionedd ond "phrase-books" i dwristiaid.

Penderfynwyd

eu nodi oherwydd eu bod hwythau hefyd yn cyflwyno^ iaith
fesul brawddeg yn hytrach na cheisio dadansoddi iaith yn y
dull traddodiadol.

Cyhoeddwyd EASY LESSONS IN WEBSE yn 1868

gan Ab Ithel a chyhoeddwyd WELSH IN A WEEK yn 1913.

Mae*r

ddau lyfr yn ddigon tebyg i f w gilydd o ran iaith a detholiad.
Dywed Ab Ithel mai ar gyfer yr ymwelwyr hynny a ddymunai
ddod i adnabod y "peasantry" y paratowyd y llyfr.

Ei obaith

oedd y deuai'r Saeson i siarad a'r •brodorion1 mewn byr
amser ar bynciau'r dydd,

Dyma un enghraifft o r r brawddegaut

"Pe ni thraethai un tafod amgen na gwirionedd a doethineb,
rhyfedd fyddai rhif y mudion",
Yn ystod y tridegau a'r pedwardegau daeth y radio a'r
gramaffon yn gyffredin a pharatowyd cvrs o recordiau gan Yr
Athro Stephen J, Williams, D.O.Roberts a«r Athro Evan J.
Jones ar gais y Gymdeithas Ddatblygu Economaidd Cymreig
(W.E.D.A.) yn 19^5.

Cyhoeddwyd llyfryn 21*f tudalen 1 fynd
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gyda«r reeordiauj el deltl oedd LISTEN AND LEARN.

Bu»r

reeordlau hyn yn eithaf poblogaidd mewn ysgolion a cholegau.
Hhoddwyd braslun o*r stori yn Gymraeg a Saesneg, geirfa o
tua 2,000 o elriau a nodiadau gramadegol yn y llyfr.

lalth

lafar y De a ddefnyddlwyd ond eyflwynwyd y ffurfiau Gogleddol
yn ddigon naturlol. Dull storlol, sefyllfaol sydd i'r cwrs hanes teulu o'r De yn yaweld a Chanolbarth a Goglcdd Cymru.
Mae'r ddeialog yn fywiog ac yn naturiol* Paratowyd ^3 o
wersi ar 15 o recordiau 12 modfedd.
Nid dyma*r unig gwrs a baratodd D.O.Roberts i bobl niewn
oed, oherwyddef a luniodd gwrs dysgu Cymraeg cyntaf y B.3.C.
(1939)» 3fn anffodus daeth y Rhyfel ac nis darlledwyd.
Dechreuwyd darlledu cyfres LEARNING WELSH yn 19**8 a dilynwyd
hi yn 1950 gan SECOND STAGES IN WELSH.

Roedd dylanvad y radio

yn ei anterth yn ystod y cyfnod hwn a diau i'r cyfresl hyn
ddenu llawer o wrandai^^* Wrth reswm roedd y pwyslals ar y
llafar, a chelslwyd cyflwyno gwersi bywlog a diddorol. Gwnaeth
y B.B.C. yradrech arbennlg i ddethol geirfa a chyhoeddwyd y
rhestr o tua 1,300 o elriau sef 70 strwythurol, 700 o enwau,
250 o ferfau a berfenwau, 2kO o ansoddeiriau a 50 o gysyllteirlau ac arddodlaid.
Fel y dywedwyd nl roddwyd llawer o sylw i»r dysgwyr mewn
oed.

Nl sonlr amdanynt yn Adroddladau1 r Llywodraeth ar Addysg
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nac yn y math o Arolwg laith a baratowyd yn gyson dros y
blynyddoedd wedi'r Rhyfel yn Arfon ac yn achlysurol gan
Awdurdod Addysg y Rhondda,

Nid oes son am gyrsiau Cymraeg

fel ail iaith yn yr ADRODDIAD AR ADDYSG I OEDOLION YNG NGHYMRU
a gyhoeddwyd gan Adran Gymrelg y Bwrdd Addysg yn 1936.

Rhestri

nifer o bynciau a ddysgid mewn dosbarthiadau nos a chynhelid
amryw o'r darlithoedd hyn trwy gyfrwng y Gymraeg,

Nid oes

son am ddysgwyr chwaith yn adroddiad Prifysgol Cymru sef
AROLWG 0 ADDYSG OEDOLION YNG NGHYMRU a gyhoeddwyd yn 19^ ac
sy'n rhestru 35 o ddosbarthiadau a gynhelid ledled Cymru i
drafod Iaith a Lien Cymru dan nawdd Adran Efrydiau Allanol y
Brifysgol, y U.E.A. a1 r Y.M.C.A.

Ymddengys nad oedd galw am

ddosbarthiadau ail iaith oherwydd dywedir ar t.78 o'r Arolwg
mai'r myfyrwyr sydd yn penderfynu pa gyrsiau a gynhelir er y
gall y tiwtoriad roddi arweiniadiddynt.
Ymddengys fod awduron cyrsiau plant y cyfnod yn fwy
ymwybodol o ddatblygiadau methodoleg ail iaith na'r llunwyr
cyrsiau i oedolion,

Yn sicr roedd llawer mwy o drafod ar y

pwnc mewn erthyglau ac Adroddiadau a llyfrau,
*

Ifynegwyd diddordeb yn y Dull Union mor gynnar a 1889 a
chyhoeddwyd darlith W.Edwards THE DIRECT METHOD OF LANGUAGE
TEACHING (A suggestion in the interests of Education in Wales)
yn 1900.

Rhoddir arweiniad manwl a chanmoliaeth fawr i'r
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Ni ddylid cyflwyno gramadeg mewn dull

Dull.

ffurfiol a

rhaid oedd defnyddio digon o luniau a chyfarpar i ddysgu1 r
plant yn llwyddlannus.
Rhoddwyd arweinlad pellach ar y dull yn TEACHING WELSH
BY THE DIRECT METHOD gan W.phllllps (1921) - (Theory and
Practice of teaching Welsh to English-speaking children with
out the aid of English,

A Manual for the use of students,

young Teachers and Parents.

To be used along with FORTH Y

Cwrs i blant bach oedd FORTH Y GYMRAEG.

GYMRAEG.)

Yn y

Rhagymadrodd o dros 50 tudalen ceir trafodaeth fanwl ar ddysgu
ail iaith,

Pwyslelsir mai gweithred naturiol, greddfol bron,

yw dysgu iaith i blentyn.

"Pel y daeth rheolau'r gramadegwyr

yn fwy ac yn fwy manwl ac yn arbennig pan ddaeth dulliau dysgu
ieithol clasurol Groea a Rhufain yn fwy gramadegol a chystrawennol, tueddwyd i anwybyddu fwy fwy allu cynhenid y meddwl
dynol i ddysgu iaith heb y fath gymorth."

Pwysleisir yr angen

eto am cyfarpar i hybu'r dysgu; a hefyd rhoi digon o gyfle
i'r plentyn siarad a chlywed yr iaith.

Mae'n bwyslg iddo fod

yn el swn hi.
Roedd Miss Ellen Evans yn un o 1 r arloeswyr cyntaf i
astudio dysgu ail iaith yng Nghymru o ddifrif (Y Cyfeiriadau
t.217).

Gwyddai am lenyddiaeth ryngwladol ar y pwnc ac arbrofodd

yn ymarferol mewn ysgolion,

Mynegir el syniadau ar y pwnc yn
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THE TEACHING OF WELSH (192*0.

Dywed y dylid anghofio'r hen

dull gramadegol o ddysgu iaith a rhoddi mwy o bwyslais ar
lefaru ac ar gysylltu'r gair a'r gwrthrych neu'r syniad.
"Nod y dull union yw datblygu cysylltiad uniongyrchol rhwng
profiad - neu argraff - a mynegiant, yn yr un ffordd ag y
digwydd pan ddysga'r plentyn ei iaith gyntaf."

t.158.

Mae'n amlwg bod rhai Awdurdodau Addysg ac athrawon unigol
yn ceisio gweithredu1 r egwyddorion hyn.

Paratowyd cynllun

gwaith syml, manwl ac effeithiol yn y Rhondda gan ddefnyddio'r
Dull Union - THE RHONDDA SCHEME FOR THE TEACHING OF WELSH.
Cyhoeddwyd IAITH Y WERIN yn 1928 gan Athrawon y Rhondda.
Pwysleisir gwaith llafar ac ehangu*r maes llafur yn raddol
mown dull systematig.

Tua'r un cyfnod (1925) cyhoeddwyd WELSH

FOR THE EIJGLISH, ENGLISH FOR THE WELSH gan O.Jones Owen.
Pwyslaisir gwaith llafar eto a 1 r iaith lafar yn hytrach na1 r
iaith lenyddol:

"Prif ddiben y cwrs i* r disgybl Saesneg yw

dod yn abl i yraddiddan yn Gymraeg."

Dywed y dylid paratol'r

gwersi yn fanwl ymlaen Haw a defnyddio digon o offer i fywDefnyddir y famlaith fel cyfrwng

iogi a dramateiddio'r wers.

ar ddechrau'r cwrs ond ceisir cael y plant i sgwrsio a'i
gilydd yn yr ail iaith,

Seiliwyd y gwersi ar sefyllfaoedd

syml a gwelir ymdrech i raddio'r gwaith.
wedi ei sylfaenu ar waith llafar yw hwn.
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Cwrs diddorol bywiog

Cyhoeddwyd Adroddiad gwerthfawr gan Adran Gymraeg y
Weinyddiaeth Addysg yn 192? dan y teitl Y GYMRAEG JSfcN ADDYSG
Ymhlith argymhellion eraill pwysleisir y dylid
hyfforddi athrawon yn y dulliau diweddaraf o ddysgu Cymraeg
fel ail iaith* Rhestrir gweithiau jesperson, Gouin,

A BYWYD.

Palmer, Ellen Evans a William Phillips. Ddwy flynedd yn
ddiweddarach cyhoeddodd yr Adran bamffled yn ymhelaethu ar
yr argymhellion a nodwyd - AWGRYMIADAU AT YSTYRIAETH
AWDURDODAU ADDYSG AC ATHRAWCN. Unwaith eto pwysleisir gwaith
llafar a gohirio dysgu gramadeg. (t.112): "Dylid dechrau
gyda'r pethau sydd amlaf a phwysicaf ynglyn ag anghenion
beunyddiol a buddiannau'r plentyn."
Dechreuwyd cynhyrchu y cylchgrawn YR ATHRO yn 1928 a
cheir yn yr ol-rifynnau drysorfa o wersi, cynghorion a syniadau
ar gyflwyno'r Gymraeg i blant.

Un o f r cyfrannwyr mwyaf

toreithiog a chyson hyd 1953 oedd David 0. Roberts* Roedd
ef, yn fwy na neb arall yng Nghymru, yn ymwybodol iawn o'r
datblygladau rhyngwladol ym myd ail-iaith. Gwyddai am waith
Palmer ar ddethol geirfa a chyhoeddodd erthygl ar ddylanwad
v>Gowin (Kedi 1933)• Anogai athrawon i geisio gwneud eu gwersi'n
ddiddorol i ddefnyddio chwaraeon a chyfarpar i holi ac ateb
a chael y plant yn rhugl o fewn cylch cyfyng. Ac yna»n raddol
ehangu'r cylch. Hoedd gwaith llafar yn holl bwysig a dibynnai
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llwyddiant y dysgu i raddau helaeth ar ymroddiad, egnl a
phersonoliaeth yr unigolyn oathro.
yr iaith lafar (Mai 193*+) »

Dyma a ddywed wrth drafod

"••• at hyn rwyn gwbl argyhoeddiedig

ei bod yn hen bryd i ni ystwytho'r iaith ysgrifenedig fwy fwy
a defnyddio rawy ar ffurfiau cwmpasog y ferf ac anwybyddu
ffurfiau lluosog ansoddeiriau ac yn y blaenl!.

CYNLLUN NSWYDD

YN Y GYMRAEG (193o) yw sylfaen ei gwrs. LLWYBR Y GYMRAEG.

Dyma

a ddywed yn y Rhagair*
"Gall y llyfr hwn fod yn rhwystr yn hytrach na bod yn
gynorthwy i ddysgu'r Gymraeg oni weithredir ar yr
egwyddor bod yn rhaid i f r plant GLYWED a DWEUD y
gwersi cyn eu trafod o1 r llyfr.... C-waith llyfr yw
cadarnhau'r gwaith llafar. Ni ellir pwysleisio
gormod ar yr egwyddor hon."
Qyma a ddywed yr awdur am ei GYNLLUN NEWYDD Y GYICU3G:
"Neges fawr y cynllun yw dangos a meithrin y cysylltiad
hanfodol sydd rhwng yr iaith a ddysgir a bywyd neu brofiad y
plentyn." Cyhoeddodd ddwy gyfres olyfrau oedd yn seiliedig
ar y cynllun sef LLwYER Y GYMRAEG (1935) a PHIFFCRDD Y
GYMRAEG (1935).
Rhoddwyd arweiniad pendant a manwl i athrawon Cymru
drwy gyfrwng erthyglau D.O.Roberts yn YR ATHRC.

Ond er bod

rhai o'r pwyntiau a drafodir ganddo megis dethol geirfa a
graddio defnyddiau yn berthnasol i bob math o gwrs arweiniad
ar ddulliau dysgu plant bach yn y dosbarth a roddai ef.

Ni

fyddai ei gynghorion ef bob I'o
amser o fudd i berson a geisiau
lunio cwrs i bobl mewn oed «4 ddefnyddio yn eu cartref - ac

yn ol pob tystiolaeth nid oedd dosbarthiadau nos ar gael yn
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y cyfnod hwnnw.
Nadir un cwrs arall yn unig, sef CWRS RHYDYCHEN MEWN
CYMRABG (193^f).

(Ni thrafodir y 00*3 yn fanwl oherwydd mai ar

gyfer plant y bwriadwyd ef).

Mae'r cwrs hwn yn arbennig

oherwydd ei fod yn gyfaddasiad gan Evan J. Jones o gwrs
Saesneg Laurence Faucett.

Roedd Faucett yn leithydd o fri

yn el gyfnod a bu'n gwelthio ar yr INTERIM REPORT ON VOCABULARY
SELECTION.

Paratowyd Llyfrau Darllen, Llyfrau Gwaith, Llyfrau

Darllen Ychwanegol a chyfres o ddarluniau fel rhan o'r cwrs,
Ond ni wahaniaethir yn glir rhwng dysgu'r Gymraeg fel mamiaith
ac fel ail iaith - roedd hon yn n6dwedd gyffredin am flynyddoedd lawer,

Dyma a ddywedir:

"Amcenir yn y cwrs newydd hwn

lunio gwersi cyfaddas i addysgu plant ardaloedd Cymreig, ac
ardaloedd dwyieithog, ac ardaloedd Seisnig, i ddarllen,
siarad ac ysgrifennu Cymraegi1 . (Nodwedd arall gyffredin iawn
oedd nad oedd yr athrawon a geisiai ddysgu Cymraeg yn rhugl
yn yr iaith a pharatowyd un cwrs sef CYFRSS CGEPYBRAIN yn 19Mf
yn benodol ar eu cyfer hwy.)
Cyhoeddodd Arfon Arolwg Iaith yn 19 M+ gyda dadansoddiad
o»r sefyllfa ieithyddol, rhestr geirfa a rhestr o ymadroddion
buddiol plant yn y cae chwarae,

Bu Morgannwg hefyd yn rhoi

sylw i ddulliau dysgu ail iaith a chyhoeddwyd cwrs a chyfarpar
CYNLLUN MDRGANNWG yn 19^9.
Dethol geirfa fuddiol a bwyslelsir yn yr Adroddiad Y
BBOBLEM DDWYIEITHOG YN YR YSGOL UWCHRADD YNG NGHYMRU a
gyhoeddwyd gan y Weinyddiaeth Addysg yn 19^;
eirfa»r B.B.C. a'i chymeradwyo (t.*t3)

a chyfeirir at

Rhoddir pwyslais ar waith llafar yn Adroddiid 1953 LL"'H
GYMRACG A'H ^i^^G YN YwaJLIoI-7 CY .ill gan y cyngor canol ar
Addysr.

uywed yr adroddiad hwn etc "ar fater ;;eirfo y mac

angen yng i.'ghymru am yrachwil helaeth a thrwy?dl ar y broblera
o ddevris a graddio geirfa yn y ddvy iaith".
Gvelir bod arolygwyr, addysgwyr n. rhai athrawon yn
ymwybodol o ddntblygiadau diweddar ac yn rhoddi cryn ystyriaeth
i dduJliau modern o dclysgu iaith, end rhaid cofio ;T:ci trafod
addysgu plant ifanc yr oeclciynt.

M wclir trafodftetU ; c ni

roddwyd arwciniad ar baratoi cyrsiau .1 bobl mew^ OGG;

P.C ar

A

wahan i ryrsiau 1 r T..I:>.C. tuerlda cyrsiau i fod yn draddod.Ic.dol
lawn.

I>i welir ollon datblygiod cyson o ystyried y cyrsiau

yn eu trefn.

Ccir ;nwy o bwyslais ar iaith lafar ynr n.-;iiv;rs

Davies <x Grifi'.Lth^ yn 1915 nag a geir ynf. nghv/rs L.Powrll (1951)
a rhoddir lie arnlycach i slDra-'1 yr iaith yng nrwrs C.nr-^dar
yn 1925 nag a geir yng nrhwrs ; :. Jenkins yn 1959-

-:onna

Vinay & iho.'.."i3 ou bod vcdi seilio eu cvrs ar eii-xydcorion
ddiwecidaraf o clcetliol a rrnddJo ond dull graraGG :/ol i^ur. cydd
iddo.

opurrcll yn 1331 oodd yr unig un a gcisiodd 1 nio Cwrs

Cymracr v;cu_: ei ^cili ; £r y strwythur ac ^r raddio'r p--try;iau,
yn wir gwelir ^wclthredu llu o fifwyddorion addysgol na ddaeth
yn gyffredin hyd saithdef-'U 1 r r>mrif hon yn y CV.TS !r,,Ti.

ond

yn y cyrsiau -i blant nvyrloicir i-iith lafar, :-v;U:;h ll-:fnr,
defnyddio cyfarpar, dethol geirfa, graddio 1 r cieunydc! a
gohirio dy^^u grarradoc ffurfiol.

liae 1 r rv;-,haniaetli r!i',:ng y

cyrsiau i bobl mown ord a'r cyrsiau plant yn ar.lv/ -ic yn
darawiadol.

.
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.AL' S

H.K.Uavies.

DETHDL

GEIRFA

Nid oes yr un dyn byw sy' n gwybod ac yn defnyddio pob
galr o»i famiaith.

Mae pob un ohonom yn fwriadol, neu'n

anfwriadol, yn dethol ein geirfa i ryw raddau.

Yn wir, amcan-

gyfrifir bod person addysgiedig yn defnyddio tua mil o eiriau
newydd bob blwyddyn.

Proses anymwybodol ydyw.

Gndwrth

gyflwyno iaith estron i ddysgwyr rhaid yw dethol yn fwriadol.
Dywed Mackey: "Hi all unrhyw dduli gyflwyno iaith yn el chyflawnder, mae dethol yn nodwedd gynhenid o bob dull". (1)
Gwastraff ar amser ac ymdrech yw i fyfyriwr ddysgu 12,000 o
eiriau er mwyn gallu deall mil ohonynt.

Nod yr addysgwr bob

amser yw ysgafnhau balch y dysgu dry gyflwyno i'r dysgwr y
geiriau hynny a fydd o'r budd rawyaf iddo; hynny yw, y nifer
lleiaf o eiriau y gellir eu defnyddio yn y nifer rawyaf podbl
o sefyllfaoedd. Rhoddwyd cryn sylw i*r gred hon yn ystod y
chwedegau yn arbennig dan bwysau llunio cyrsiau clyweled yn
Ffrainc*
Pan nad oedd y dethol yn hollol fympwyol rheolwyd ef gan
bum prif egwyddor, sef amlder, amrediad*, cyfleusrvydd"*",
cyffredinoledd+ a rhwyddineb dysgu. Tybiwyd i ddechrau mai'r
geiriau mwyaf buddiol fyddai'r rhai a ddefnyddid amlaf, a
cheisiwyd darganfod pa eiriau oedd y rhain drwy gymryd samplau
* amrediad (range) - cyfrif o f r nifer o samplau y defnyddir
gair ynddynt.
^

cyfleusrwydd (disponsibilite) - geiriau angenrheidiol mewn
sefyllfaoedd arbennig.

»

cyffredinoledd (coverage) - lie y gwnaiff un eitem y tro
i gynrychioll nifer.
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o ddeunydd ysgrifenedig a rhlfo'r eiteraau a ddlgwyddai aalaf
ynddynt. l>yna sail csvyudor amlder. Ll&nydc.ol rmdd y srrplau
ar y dechrau, oncl rhof*di-^d mv/y o bwyslnis ar Ja't'-. l^far pan
ddechrou:*yd dcfnyidio'r recordyrid tap. ' edyn trefnvyd !ivy
sewn rftestr yn ol eu hamlder* . u unl^olion ers cnnrlfoodd
yn g ncud y math hwn o waith er mwy pennu pa oiriau a ddefnyddid
amlaf yng nghlasuron yr laith ^acsneg megis Shakespeare neu'r
Beibl* Sr difyrrwch iddynt hwy eu hunain y gwnaent hyn, ac
nid oedci ganddynt unrhyw nod arbennig mewn golwg, Ond ers
1889 paratowyd dros 80 o»r rhestr aalder hyn ar gyfer dysgu
ietthoedd,
Kaeding yn 1889 oedd y cyntaf i dclefnyddio dull gwyddonol
a gwrtrychol o baratoi rhcstr. Ihestrodd ef a 1 1 welthwyr y
geiriau a ddefnyddiai 5 tO^ o steno£raf.rwyr ,-\l::innni2« Ar
gyfer dysgu llawfor y gwn?.ethpwyd y cyfrif hwn a defnyddiwyd
copff o 10,910,777 o eiriau olynol. Hw: oedd y cyfrif nwyaf
trylvyr a wriaotapwyd erioed, ac er nas bvriauvyd ar cy—r
•iysgu laltiioedd ystyrir ef yn bwysi^ £^n .-.:ai ;iwn oedd y cyfrif
Q sefydlodd y patn/n a'r egwyudor ar gyfer yr holl "rifo"
a'l dilj-nodd, Anrantsils fawr y gwaith oodd bod pob gair yn
cael ai rlfo, y ffurf unlsol af r lluoso£ o< r un ja.'.r, ac ni
wahanlsetripwyd rawn^ goiriau oedd a f r un sain iddynt ond a
09 d newn gwirionedd yn oiriau hollol wuhanol, nogis mai
(cysylltlad) a tei ( :ls).
Tua dochruu'r ujainfod ganrif cafwyd nifer o reatrl
cnwyddonol a di-fudd. Jr :nwyn dys^u sillnfu yn y famlaith
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y paratowyd y rhestri hyn gan aralaf.

Dylid mil un eithriad

sef rhestr Leonard Ayres (1913) sy'n towysin *m "asi ten oacld y
gyntaf i ddangos mai gnirlau bychain a illndro.ldlr yn anl yw
hanfod iaith.

Ar y cyfan unigolion fl wna.l'r <*vaith tern, ac

ni wyddent am waith el gilydd.

Ond hy<1 yn oed ; rn y cyfnod

cynnar hwn dechreuuyd arnau bod rhyw vsndid yn y dull hwn o
ddethol geirfa. Cyhoeddodd W.F. Clarke restr l.RITING VGCABULAItl' yn dadansoddi geirfa llythyrau ac yn ei chymharu a
rhestrai eraill, a sylwodd ar amryw byd c anghysonderau. Y
rheswm am hyn oedd bod nifer y geirieu olynol a rifwyd yn
annigoncl ac ni ystyriwyd eu hamrediad. Sylwccfdolwyd bod yn
rhaid cael o leiaf filiwn o eiriau olynol er mwyn cael cyfrif
gweddol gywlr*
Bu cryn fri ar restr y seicolegydd addysgol Thorndike,
THE TEAC.^K 1 ^ WOi-U BOCK OF 20,COO AuRDS (1921), ond nid oedd
o £yrnorth i atlirawon a oeud yn dysgu Saesneg fel ail iaith, ac
ni fwriadwyd iddo fod.

Jylwyd ar rai nodweddion rhyfedd

megis y ffaith nad yw'n rhestru geirlau a ystyrir yn gyffredin
aegis aoao. bath, cushion a chalk ymhlitn y 2,uoO o eiriau
cyntaf.
Cyhoeddodd Ogden a Richards eu cwrs BASIC :-:NaLIoH yn
1930,

Siiliwyd y CV.TS hwn ar egwyddor cyfrredinoledd, hynny

yw gellir dafnyddio un gair i gjrmryd lie nifer o eiriau eraill.
Er «n?!iraifft, yn uymraeg gellir defnyddio'r gair sadd vn lie
Cfldalr. stol. S2iw f etc.
na»i amrediad.

Hid ystyriwyd ajnlder gair o gwbl

Yn wir, deil Kackey fod Ogden yn anghytuno a'r
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dulliau arferol o ddethol goirfa.

"Yraateb ynwybodol yn erbyn

y gorddefnydd o f r egx/yddor o amlder wrth dcethol oedd BASIC
ENGLISH ... nld aralder gair oedd yn ei wneud yn ddafnyddiol;
el ddefnyddioldeb oedd yn el wneud yn ami." (2).

Ceisiodd

Ogden leihau y swmp o iaith yr oedd yn rhaid i berson el ddysgu,
ac ar yr un pryd wneud i'r ychydig a ddysgid "weithio" yn
galed.

Symlhawyd yr iaith Saesneg a chynigiwyd rhestr o 856

o eiriau i gymryd lle'r 20,000 o eiriau y credir bod y siaradwr
cyffredin yn eu defnyddio.

Mewn gwirionedd roedd yr eirfa

veithredol, ymarferol gryn dipyn yn nes at 2,000 nag at yr
850 honedig.

Ond metilant fu1 r arbrawf diddorol hwn, yn

bennaf am nad oedd ei ddyfeiswyr vedi ystyried yr agwedd
ddeallusol yn ddigon gofalus.
gan esgeuluso'r ystyr.

Gor bwysleisiwyd ffurf iaith

Yn hytrach na chyflwyno iaith fel y

defnyddir hi bob dydd ceisiwyd ei llurgunio a 1 i chymhwyso i
ffitio yn dwt i ddaracaniaeth arbennig.
Prif wendid BASIC ENGLISH oedd fod yr iaith newydd a
greodd Ogden yn hollol wahanol i Saesneg safonol.

Dim ond

18 o ferfau a ddefnyddiwyd ac ychydig iawn o eiriau
strwythurol. ^)
dysgu.

Gobeithiwyd y byddai hyn yn hyrwyddo'r

Ond mewn gwirionedd nid lleihau yr anawsterau a

wnaethpwyd ond ychwanegu atynt.

Ni ellir defnyddio BASIC

ENGLISH ychwaith fel cam tuag at ddysgu Saesneg safonol, gan
ei bod yn anoddach i'w dysgu na Saesneg, a beth bynnag, nid
neb yn ei siarad hi.
Wrth ystyried gwerth gair yn 6l yr egwyddor o gyffredin-

oledd bernir I ba raddau y gall gymryd lie geirlau erai.ll
llai gwerthfawr - sef gwerth disodli.

Teimlai bod angen

rhagor o yir.chwil i ddarganfod pa ddefnydd a wnaiff y dysgwr
"Yrreais

o'r broses o gyffredinoll wrt-i iddo ddysgu iaith,
1 fesur gwerth potenslal eitemau yng nghod Iaith yw

cyffredinoledd, a thrwy hynny allucgi 1 r nlfer mwyaf eang o
synladau gael en ir^ynegi a'r nifer lleiaf o eiriau.

2r bod y

syniad yn un denladol methlant fu'r ymdrechion diweddar i'w
ddadansoddi 1 n ystyrlawn," (5)
Wedi i ieithyddion sylweddoli aiai methiant fu canolbwyntio ar yr egwyddor o gyffredinoledd ceisiwyd symleiddio'r
dull o ddysgu yn hytrach na symleiddio'r iaith.

Yn 193*f

cyhoeddodd Swenson a West lyfryn THE COUNTING OF NU7 WORDS
ac ynddo ceisir didoli geiriau yn ol y rhwyddineb neu'r
anhawster a geid vrrth eu dysgu.

Dangosir bod rhai geiriau

yn fwy "gwerthfawr" nac eraill oherwydd eu bod yn hawdd eu
cofio, a cheisiwyd ynysu'r geiriau hynny. Y nod oedd rhoi
i'r dysgwr y nifer mwyaf o eiriau yn gyfnewid am yr ymdrech
leiaf, a pharatowyd "mynegai bargeinio".

"Mae pris i bob

galr ac mae'n rheitiach i dreulio amser yn dysgu geiriau
gwerthfawr na rhal ffug, rhad." (6)

Er bod yr egwyddor

hon yn cael ei hystyried yn un bwysig yn fethodLolegol, ni
ddenodd lawer o gefnogwyr a pharhawyd i lumio rhestrau vedi
eu seilio ar egwyddorion amlder ac amrediad trwy gydol y
tridegau.
Cyhoeddwyd nifer fawr o restrau yn Ffrangeg, ALnaeneg,
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Sbaeneg a Saesneg yn ystod y cyfnod hwn.

Cyhoeddwyd hefyd

nifer o lyfrau darllen Ffrangeg ac Almaeneg wedi eu seilio
ar gyfrifiadau.

Yn Saesneg cyhoeddwyd THE OXFORD ENGLISH

CGURSS yn 1933 gan Lawrence Faucett ac addaswyd ef i'r
Gymraeg gan Evan J. Jones.

Efallai y bu gorbwysleisio ar

bwysigrvydd rhestr amlder gan dybio mai ynddynt hwy y llechai
cyfrinach dysgu iaith a pherai'r diffyg cytundeb rhwng y gwahanol restri ar ba eiriau oedd fwyaf gwerthfawr gryn ddryswch
i'r addysgwyr.

Ond cytunai pob rhestr ar un ffaith bwysig

sef mai geiriau strwythurol oedd uchaf eu hamlder o ddigon.
Mae'n anodd iawn gwneud heb y rhain mewn unrhyw iaith a dywedir
felly fod eu cyfyngiad yn isel.

Rhaid eu cynnwys ar ddechrau

pob cwrs ond gan mai geiriau strwythurol ydynt nl chynhwysir
hwy mewn rhestrau geiriau*
O'r diwedd galwyd ynghyd yr arbenigwyr a ddysgai Saesneg
fel ail iaith ladled y byd, a dan symbyliad H. E. Palmer
cyhoeddwyd yn 1930/31 y FIRST AND SECOND INTERIM REPORT ON
VOCABULARY SELECTION (7) .

Fel datblyglad pellach o'r

adroddiadau hyn cyhoeddwyd yn 1936 yr adroddiad mwyaf dylanwadol ac adnabyddus oil.
CARNEGIE ^°'.

Gelwir ef yn gyffredin yn ADRODDIAD

Ynddo trafodwyd amryw byd o broblemau a fu'n

poeni'r addysgwyr ac am y tro cyntaf gwelwyd datganiad pendant
o egwyddorion ieithyddol detiol geirfa.

Nodir dwy enghraifft

yn unig o'r math o bynciau a drafodwydt

"Should happy,

happier, happiest; unhappy, unhappier, unhappiest; unhappily;
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happiness, unhappiness ... be counted asjlone word or as nine
'/

units?

Should get (obtain), get (become), get (cause to

become), etc., be considered as one and the same unit as the
verb?"
Mae 1 r ateblon i'r math hwn o gwestivn yn holl bwysig er
mwyn rhestru*r gelrlau mewn dull gwyddonol, a sicrhau bod pob
rhestr, os yn boslbl, yn defnyddlo1 r un llinyn rassur.

Hhoddwyd

arweinlad hefyd ar y pwnc ciwyaf dyrys oil sef y diffiniad o
air*
Unwaith eto pwysleisiwyd pwysigrwydd y geiriau strwythuroli "Un o 1 r cyfraniadau mwyaf gwerthfawr a wnaethpwyd gan y
rhai a luniodd Restr Carnegie oedd mynnu pwysleisio pwysigrwydd
y geiriau strwythurol H .(9)

Sr fod anghenion goirfaol

dysgwyr yn amrywio mae'n rhaid i bob un ohonynt wrth y rhain,
dyma'r geiriau pwysicaf ac anoddaf i'w dysgu'n iawn.

Mae'n

holl bwysig i Itiniwr cyrsiau wybod pa eiriau aiae'n rhaid iddo
eu cynnwys.
Pwnc arall a drafodwyd yn ADRODEIAD CA.^Jl^ oedd
amrediad.

Diffinir amrediad yn / Cyfeirladur fel hyn:

"Y

mae amrediad geirfa ..... yn gyfrif o*r nifer o bersonau neu
o'r ysgrifau neu'r llyfrau, etc., y defnyddlwyd y gair ganddynt
neu ynddynt".'^'

Gall arsbell air fod yn uchel ar restr

oherwydd fod awdur neu unigolyn yn ei ddefnyddio'n ami.

Mae

gair sy'n cael el ddefnyddio ym mhob nan yn bwysicach nag un
a geir mewn un sefyllfa neu destun arbennig, er y gallai ei
amlder fod yn uchel iawn yn y cyswllt hwnnw.
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Enwau diriaethol sy1 n amrywio fwynf o sefyllfa i
sefyllfa ac otierwydd hyn ganddynt hwy y mae'r amrediad mwyaf
cyfyng.

Mae rhifo amlder geiriau mewn testun yn broses wrth-

rychol, end mae dewis y deunydd yn dasg oddrychol. Dywed
Bongersj "Nid oes y fath beth a chyfrifon geiriau gwrthrychol".^ 11)
\
Y Beibl a'r clasuron Saesneg a ddefnyddiodd Thondike fwyaf 1
lunio ei restr - roedd y rheiny yn cyfrif am dri chwarter ei
holl destunau.

Seiliodd Korne ei gyfrif ar lythyrau - rhai

busnes a rhai personol - dyna oedd tair rhan o bump o f i
ddeunydd.

Dewisodd ambell ieithydd lyfr cyfan am resymau

personol.

Beirniedir Michael West am ogwydd lenyddol ei
destun a hefyd am fod
ei destun yn anwastad ei hyd -

bai a oedd yn gyffredin i 1 r holl rifo cynnar. Yn ddiweddar
ceisiwyd allystyried y rhestrau hyn drwy eu mesur mewn dull
mwy mathemategol. Ond anfoddhaol fu*r canlyniad, Dywed
Engelst "Ond sut y gallwn ni gyrraedd cyfernod amrediad
boddhaol pan fo 1 r samplau o wahanol hyd? Peth gwrthyn fyddai
datgan egwyddor y dylai geiriau ddigwydd mewn o leiaf pum
testun er mwyn sicrhau eu lie mewn rhestr amlder, pan fo hyd
y samplau yn amrywio rhwng 100,000 a 1,000 o eiriau".^ 11 )
Pe gwneid hynny byddai f r canlyniad yn anwastad oherwydd gorbwysleisio'r sampl hiraf.
Cydnabyddir Michael West fel awdurdod ar y pwnc o ddethol
geirfa yn yr iaith Saesneg, a deil yr arbenigwyr i drafod ei
restr GENERAL CLRVICE LIST (1936)/ 12^
Fel y crybwyllwyd
uchod ar destunau llenyddol y seiliwyd y cyfrif a rhaid cofio
hyn wrth ddefnyddio f r rhestr. "Cydnabyddwyd bod yn rhaid i

ganlynladau y fath gyfrifon, a seiliwyd ar eirfa ddarllen yn
hytrach nag ar eirfa lafar, gael eu haddasu os oeddynt i fod
o fudd at ddibenion siarad ac ysgrifennu'r iaith yn crystal a'i
darllen a'i deall hi pan siaredid hi."* 1^

Cred Sngels mai

dim ond am y 327 gair cyntaf yn y rhestr hon y gellir bod yn
hollol sicr fod eu hamlder yn gywir.

Yn gyffredinol ceir mwy

o anfehytuno ynglyn a gwerth gair po bellaf yr eir i lawr y
rhestr amlder.
Cyfunwyd, cywirwyd a chymharwyd y gwahanol restrau er
mwyn ceisio eu gwneud yn fwy dibyniadwy.

Sylweddolwyd na fyddai

geiriau fel gwenwvn neu pervel yn uchel ar restr amlder, ond
yr oedd yn bwysig eu dysgu, neu o leiaf eu hadnabod pan welid
hwy.

Er yr holl waith gvelwyd rhai canlyniadau rhyfedd.

Er

enghraifft et fod y gair sebon yn fuddiol i ddysgwyr nid oedd
yn uchel ar restr amlder.

Am ryw reswci nid oedd dvdd lau mor

uchel el amlder a dyddiau eraill yr wythnos.
gryn anfodlonrwydd.

Achosodd hyn

Dywed Eongers: "Camgymeriad yw rneddwl y

ceir, drwy gyinysgu nifer ddigonol o destunau o'r mathau
mwyaf amrywiol, megis y Beibl a llythyrau bancwyr y cyfartaledd ffigurau a fydd yn berthnasol i iaith bob dydd.

Nid yv

cymysgfa, boed y cyfranedd yn favrr neu'n fach, o ddefnyddiau
hollol wahanol yn cynrychioli iaith gyffredinol} nid yw'n
(1M
fcynrychioli dim byd".
'
Yr unig ateb, yn ol Bongers, yw
rhifo nifer enfavr o eiriau olynol.

"Ni ellir gwneud cyfrif

dibyniadwy ar ddeunydd o dan tua 10 miliwn o eiriau,
diben mynd dros 11 miliwn."
pawb.

Mid oes

Ond nid yw'r ateb hwn yn bodloni

Dywed J.D. Nisbett: "Mae'n debyg y gwrthwynebir yr

haeriad y gellir pennu amlder pendant i eirfa unrhyw grwp.

35

Mae gan bob person ei eirfa el hun, ac mae amlder yn amrywio
nld yn unlg rhwng personau end hyd yn oed rhwng gwahanol
sefyllfaoedd i1 r un person".

Dyma awgrymu egwyddor bwysig

sef mai diwallu anghenion y dysgvr yw nod yr athro, ac mae
anghenion pob dysgwr yn amrywio 1 ryw raddau yn ol ei amgylchiadau a'i gymhellion wrth ddysgu iaith. Pwysleisir hyn fwyfwy heddiw wrth drafod y meusydd llafur cyfathrebol,
Mae Mackey hefyd yn amau gwerth rhestri amlder.

"Nid

yw amlder eitein yr un mor bwysig at bob diben. Mae'n fwy
buddiol ar gyfer deall, er enghraifft nag yw ar gyfer myneglant.
Er y gellir seilio geirfa oddefol ar amlder, rhaid i eirfa
weithredol ystyried ffynonellau eraill hefyd."* '
Nid yw
amlder yn amlygu pwysigrwydd cysyniadau chwaith, ac mae'n
tanseilio egwyddor dysgu geiriau mawn dosbarthiadau geiriol.
Er enghraifft, rhesymol a synhwyrol yw dysgu enwau dyddiau'r
wythnos i gyd gyda1 ! gilydd, ac ni ellid gwneud hynny pe dilynid
rhestrau amlder. "Pan ddysgwn iaith estron nid ydym yn ystyried
ei geirfa fel geirfa unigol, ar wahan ond ... fel cymdeithasiad
synladau.
Bydd y wers sy'n cynnwys y gair bwvta am y tro
cyntaf hefyd yn cynnwys y gair am yfed."(17)
Oherwydd yr anfodlonrwydd a fynegwyd ynglyn a rhestri
amlder penderfynwyd ystyried egwyddorion ychwanegol nad oeddynt wedi eu seilio ar ystadegau ieithyddol - sef profiad yr
athro a barn yr unigolyn, boed ieithydd neu ddysgwr. Chwiliwyd am y geiriau y mae'r unigolyn ei hun yn teimlo bod arno
eu hangen; geiriau buddiol sy'n angenrheidiol ar gyfer rhai
sefyllfaoedd,

Gelwir yr egwyddor hon yn gyfleusrwydd.
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Tuedd

y rhestrl amlder oedd pwysleisio geiriau strwythurol, ond
er f>wysiced ydynt rhaid wrth enwau hefyd.

Ki ellir siarad

hebddynt, ac yma y defnyddir yr egwyddor o gyfleusrwydd.
"Rhydd y cyfrifon geirfa y deunydd crai yn unig i'r athrawon,
rhaid iddynt hwythau gasglu eu geirfa yng ngoleuni eu
profiad o ddysgu ac o raddio a symleiddio deunydd llenyddol."CIS)
Problem arall a drafodwyd oedd graddio geirfa, a cheisio
darganfod faint o eiriau y dylid eu cyflwyno i ddysgwr,

Beth

yw'r nifer lleiaf o eiriau sy'n angenrheidiol i fod yn
ddealladwy? Mae'n amhosibl rhoi ateb pendant, ond wrth lunio
rhestr geirfa ar gyfer cwrs neu lyfr rhaid cadw mewn cof
nifer o ffactorau mogis - beth yw nod a diben y myfyriwr wrth
ddysgu 1 r iaithV

Afe ba safon y bwriedir hyfforddi'r dysgwr?

Beth yw hyd y cwrs? Ifae gwahaniaeth mewn gwerth gair os yw*n
un o 500 yn hytrach nag yn un o 2,UOO.
Cynigia dull Berlitz eirfa sylfaenol o 850-900 o eiriau, a
gellir ychwanegu 300-600 o eiriau at anghenion neilltuol»'*9>
-3.\
Ceisiodd Palmer ddethol nifer fechan o'r hyn a eilw "Jtead
words" sef y geiriau hynny sy'n cael QU defnyddio'n ami mewn
laith.

Dangosodd fod mil o eiriau sy'n cael eu defnyddio'n

ami yn gyfrifol am 90$ o*r geiriau a siaredir yn Saesneg.
Felly dylai geirfa o tua 3,000 o eiriau dethol sicrhau fod y
Ond geirfa
dysgwr yn adnabod 9% o eiriau printiedig. (20}'
oddefol ar gyfer dar^len a drafodir yn ADRODDIAD CARNEGIE;
nid geirfa weithredol ar gyfer siarad.

Y nod yn y rhan fwyaf

o gyrsiau iaith estron a ddysgir mewn ysgolion yn Ewrop
heddiw yw cyflwyno tua 500 i 1,000 o eiriau bob blwyddyn dros
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gyfnod o chwe blynedd}

amcangyfrifir mai dim ond traean o'r

21 }
rhain a erys yn y cof. (vfci/

Ni thorywd tir newydd yn ystod y pedwardegau ar wahan
i restr Helen S, Eaton, "An English - French - Spanish German Word Frequency Count" a drafodir yn y man.
Yn 19?1 dechreuodd comisiwn Ffrengig ei waith ar astudiaeth
yn yrawneud a dysgu Ffrangeg fel ail iaith a chyhoeddwyd y
( ??1
canlyniad a elwir yn LE FHANCAIS FONDAMEMTAL yn 1959.
Diben yr ymchwiliad hwn oedd hyrwyddo dysgu1 r iaith Ffrangeg
i f r llu hynny o ddeiliaid Ffrainc a drigai mewn tiriogaethau
traraor ond nad oeddynt yn medru siarad yr iaith. Rhaid cydnabod hefyd fod cystadleuaeth rhwng yr Iaith Ffrangeg a'r
iaith Saesneg am y lie blaenllaw fel iaith fyd-eang. Efallai
hefyd fod son am ddyfodiad y Farchnad Gyffredin wedi sbarduno
llywodraeth Ffrainc i noddi'r project.

Gochelwyd rhag camgym-

eriadau BASIC ENGLISH ac aracanwyd at ddarganfod 'calon1 yr
iaith naturiol a allai fod o fudd i ddysgwr ar ei phen ei
hun, ond a fyddai hefyd yn arweiniad naturiol tuag at astud
iaeth bellach o'r iaith.

Cyhoeddwyd rhestr o tua 1,300 o

eirlau a 152 o batrymau gramadegol.

Bwriadwyd i LB FRANCAIS

FONDAKENTAL fod yn arweiniad i athrawon yn hytrach nag yn gwrs
cyflawn.
Prif arbenigrwydd yr ymchwiliad yw*r pwyslais a roddir ar
iaith lafar*

Llwyddwyd i ddiffinio'r ffurfiau y dylid eu

cynnwys ar ddechrau'r cwrs, ac eraill llai ami eu defnydd, y
gellld eu gohirio hyd gwrs pellach.

Unwaith eto sylweddolwyd

fod rhifo amlder geiriau, hyd yn oed rhai llafar, yn annigonol,
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a cheisiwyd goresgyn y broblem trwy baratoi dwy restr o
elrfa sef "geirfa amlder sy'n cynnwys geiriau gramadegol eu
hanfod a berfau, hefyd ansoddeiriau ac ychydip enwau
cyffredinol eu natur, a geirfa gyfleusrvydd a luntwyd gan
rawyaf o enwau diriaetiol, ychwanegwyd rhai ansoddeiriau a
rhai berfau sy'n gysylltledig a syniadau diriaethol
arbennig".(28) yr Laith lafar oedd ffynhonnell yr eirfa.
Mynegwyd amheuon gan ral ieitbyddion ynglyn a*r dull a
ddefnyddiwyd i gasglu'r eirfa gyfleusrwydd, ond tueddwyd i
gytuno fod hon yn ffordd weddol effeithiol o ddatrys y broblem,
Yn sicr bu ei ddylanwad yn sylweddol.
Tua'r un cyfnod, 1956, cyhoeddodd yr Athro Schonell
ffrwyth el ymchwil 1 Saesneg llafar gweithwyr yn Awstralia.
Diben yr adroddiad oedd hyrwyddo dysgu'r iaith Saesneg i
fewnfudwyr, a rhoddwyd pwyslais arbennig ar idiomau.
Dell addysgwyr i ymboenl ynglyn a rhestrau amlder 1
ryw raddau hyd heddlw.

Ystyrlr hwy yn ormes gan rai*

"Nid

ydym eto wedi ein rhyddhau ein hunain o ormes y cyfrifon
geiriau. H ^ 2^

^nd er fod y recordydd tap a'r cyfrlfiadur

yn gymorth yn y gwaith yr hyn a amlygwyd glirlaf yn ystod yr
ugain mlynedd ddiwethaf yw ymgais ieitbyddion i geisio
dyfeislo dulliau newydd o ddethol geirfa ar sail egwyddor
cyfleusrwydd.
Fel y gwelwyd yr hyn a amlygwyd yn y rhestrau amlder
oedd mal geiriau strwythurol a haniaethol a ddigwyddai amlaf.
Yn ami lawn roedd mwy nag un ystyr i f r geiriau,a deuir ar eu
traws mewn llu o sefyllfaoedd.
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Cytunwyd fod y geiriau hyn

yn bwysig lawn, ond nl chafwyd unrhyw arweiniad gan y rhestrau
amlder ynglyn a pha enwau diriaethol oedd bwysicaf,

Er mai

dim ond un ystyr oedd i'r geiriau hyn gan aralaf, ac er eu bod
yn isel iavm ar restr amlder, eto yr oeddynt yn dra phwysig,
yn vip yn anhepgorol.
Ceisiodd W.A. Bousfield roi trefn ar y maes anodd ac
annelwig hwn,^5)

Gwnaeth ef astudiaeth o gymdeithasiad,

a'r drefn a roddir ar eiriau gan gysyniadau arbennig,

Cyn-

haliodd arbrofion a gofyn i fyfyrwyr restru pedwar gair dan
bennawd megis *v ty*, 'bvrd* ac yn y blaen.
helaeth o gytundeb rhyngddynt.

Cafwyd mesur

Dull tebyg a ddefnyddiwyd yn

Ffrainc wrth baratoi LS FRANCAIS FONDAMENTAL.

Ehangodd Michea

y cysyniad o gyfleusrwydd mewn ymgals 1 raddio geiriau yn 6l
gradd eu cyradelthasiad y tu mewn i gategoriau neu sefyllfaoedd arbennig,

Dywed efi

"Gair cyfleus yw gair nad yw o angenrheidrwydd yn
ami, mae wrth law bob amser, a daw i 1 r meddwl pan
fo ei angen, Mae'n air sy f n perthyn i gymdeithasiad
normal syniadau, a daw i'r amlwg pa bryd byhnag y
dlgwydd y cysyniadau hynny» Dyna pam y mae'n bosibl
i briodoli i lawer o enwau diriaethol rhyw fesur o
gyfleusrwydd oddi mewn 1 grwp cymdeithasiadegol
arbennig, ond nid yw ystadegau a seiliwyd ar ddansoddiad o destunau yn gallu penodi iddynt unrhyw
safle bendant a sefydlog yn nhrefn amlder 11 , (26;
Ond roedd angen diffiniad manwl o 'sefyllfa 1 a 'chanolbwynt diddordeb 1 ,
amheuon,

Ymddangosai 1 n dasg amhosibl a mynegwyd

"Cyflwyna'r cysyniad lu o anawsterau daracaniaethol

ac ymarferol."( 27)

Cynigiodd Dr. R.M. Jones, Aberystwyth, ei

ddiffiniad ef o sefyllfa fel "grwp semantig sy'n ymlynol yn
fewnol" - "internally cohesive semantic group",^28)

Gall

dau fath o berthynas fodoli y tu newn i'r grwp hwn sef pethau

sy'n bodoli yn agos i f w gilydd ar yr un pryd - "cyfagosrwydd
cysylltiadol" neu "gyd-destunol".

Wrth feddwl am y gair

Eidal daw pethau raegis r>asta. opera, a Rhufain 1'r cof, pethau
Yr ail fath o berthynas yw homo

sy'n byw a bod yn yr un lie.

a gair wrth yraateb i air megis anifeiliaid t gellir cynnig
Hew, c^, morf11« dafad y pethau nad ydynt o angenrheidrwydd
yn byw ac yn bod yn agos i'w gilydd ar yr un pryd,

Seilir un

math o ddiffiniad ar gategoriau semantig a'r Hall ar eirfa
sefyllfa arbennig.

Yn ami wrth gynnig geirfa a seiliwyd ar yr

egwyddor o gyfleusrwydd drwy ddefnyddio dull cymdeithasiad
nid eglurlr pa un o'r diffinladau hyn oedd yn sail i f r profion.
Anfantais fwyaf y dull hwn eto o ddethol geirfa yw mai tasg
oddrychol yw dewis y sefyllfa.

Ifympwy hefyd sy'n deddfu pa

sefyllfaoedd sydd bwysicaf.
Ceisiwyd dethol enwau diriaethol drwy ddefnyddio prawf
arall,

Ceisiwyd darganfod pa mor adnabyddus yw gair.

"Ymgais

yw cynefindra geiriol i fesur y pwysigrwydd a briodola pobl i
aip<i nC29)

Rhoddir rhestr o eiriau i berson, gofynnir iddo

eu gosod yn y drefn y disgwylia eu gweld, eu clywed neu eu
defnyddio,

Mae'r dull hwn yn ami yn ategu' r rhestrau amlder

ond yn ychwanegu llawer o eiriau megis sebon sy'n isel ar
restr amlder ond sy'n gyfarwydd gan fod y rhan fwyaf o bobl
yn ei ddefnyddio bob dydd.

Rhaid cadw mewn cof yr elfen

ddiwylliar.nol wrth ddefnyddio 1 r dull hwn;

efallai y byddai'r

Sair Hvfr yn fwy cyfarwydd i fyfyriwr nag i ffermwr, a'r gair
bardd i Gymro nag i Sais.

Credai fod gwerth pendant i'r math

hwn o ddethol,
Yn ystod yr Ugeinfed Ganrif treuliwyd llawer iawn o egnl

ac amser a gwariwyd arian yn ceisio syraleiddio1 r dasg o
ddysgu iaith.

Credwyd ar ddechrau* r ganrif fod y rtiestri

amlder yn hollcl allweddol ond anwyddonol ac ansicr fu'r
ymdrechlon cyimar,

Bu cryn fri arnynt yn ystod y tridegau,

ond cyn hir sylweddolwyd nad oeddynt yn ddigonol o bell ffordd,
Ystyriwyd yr elfen o amrediad a chyffredinoledd ond eto nid
oeddynt yn foddhaol.

Cam pwyslg ymlaen oedd gallu rhifo amlder

geiriau mewn ialth lafar pan ddyfeisiv/yd y recordydcl tap, a
cheisiwyd hefyd baratoi rhestrl a oedd wedi eu seilio ar
egwyddorlon eraill megis cyfleusrwydd, rhwyddineb dysgu a
chymdeithasiad,

Ni roddir cymaint o bvyslais ar y uhestri

amlder heddlw, "Adlewyrchant ddiddordeb oedolion a oedd yn
byw mevm cyfnod arbennig, ac mewn rhannau arbennig o'r byd
Saesneg ei iaith."(30)

Srbyn heddiw tueddir i beidio ag

ystyried gair fel pe bai yn sefyll ar ei ben ei him, ond yn
hytrach yn ei gyd-destun.

bymudodd gweithgarwch addysgwyr

tuag at ddiffinio ac archwilio raeysydd cyfathrebu, a defnyddir
ffrwyth hyn yn sail i gyrsiau cysyniadol y Cyngor dros Uwrop,
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DETHDL GEIRFA YNG NGHYMRU (2)
tv.^d i t, •^,_,-\k->.. v \

Gwelwyd bod ymdrech arbennig yn ystod dauddegau a thriA

degau'r ganrlf hon i sefydlu'r Saesneg fel laith fyd-eang.
Un ffordd o wneud hyn oedd trwy wella f r dechneg o ddysgu
Saesneg fel ail iaith yn gyffredinol, a thrwy geisio darganfod
y dull rawyaf effeithiol o ddethol yr eirfa fwyaf buddiol a
hanfodol,

Nid oedd yr un unigolyn na sefydliad yn gwneud

gwaith cyffelyb yn y Gymraeg yn ystod yr un cyfnod.
Cyhoeddwyd yr adroddiad Y GYMRAEG MEWN ADDYSG A BYWYD yn
1927 ac ynddo mynegir pryder ynglyn a'r dulliau a ddefnyddid
gan athrawon i ddysgu1 r iaith,^'

Dywed "Yr ydym, felly, yn

annog athrawon i astudio'r dulliau union ... raegis dulliau
a
Go\in, Berlitz, Haeussen a Jena a'r modd i'w cyrahwyso at ddysgu
Cymraeg.

Ceir o hyd ormod o ddysgu ystyr geiriau yn unig".

Wrth ymdrin a'r eirfa a gyflwynid dywed: "Dylai'r cynllun
sicrhau bod yr eirfa a ddysgir i'r plentyn yn ddlgon cynhwysfawr .... Dylai'r plentyn ddysgu geirfa Gymraeg a fyddo*n
ymwneud a 1 i fywyd yn ei gartref, yn yr ysgol ac yn y cylch y
bydd yn troi ynddo yn nes ymlaen". (2)

Beirniedir un papur

arholiad gan ddweud fod yr eirfa yn rhy anodd."Er mwyn
gwneuthur safon y papur hwn yn gyfartal i safon y papur
cyfatebol yn Ffrangeg, awgrymir bod y Bwrdd Canol, vedi ymgynghori a'r Brifysgol, yn anfon i ysgolion eirfa a gynnwys
tua phum cant o eirlau cyffredin ,.."'^'

Ond ni chaf^vyd

unrhyw gyfarwyddyd manwl ar sut i fynd I'r afacl a'r gwaith
mewn dull gwyddonol.
Mae'n bur debyg mal un o'r athrawon hynny a weith*edodd
yn ol cyngor yr adroddiad oedd David 0. Roberts.

Yr oedd ef

yn ymwybodol lawn o ddulllau diweddaraf ei gyfnod o ddysgu
lalth.

Cyhoeddodd ddau werslyfr 1 blant yn 1935 sef LLwYBR

Y GYMRAEG 1 a 2 a dilynvyd y rhain gan PRIiTORDD Y GYMHAEG I
a 2.

Ond yn rhyfedd lawn nid yw Mr. Roberts yn gwalianiaethu'n

fanwl yn el lyfrau rhwng dysgu Cymraeg fel ail laith ac fel
lalth gyntaf.

Yn el Ragalr cyflwyha'r llyfrau i'r "Cymry

bach er mvyn gloywi'ch Cymraeg" yn ogystal ag i'r'Baeson bach
er mwyn i chi ddysgu1 r Gymraeg",

'

Seiliwyd y llyfrau hyn

ar egwyddorion ieithyddol pendant a cheisiwyd graddoli'r
patrymau a'r eirfa*
Cyhoeddodd D,G. Roberts nifer fawr o erthyglau yn Yfl ATHRO,
y rhan fwyaf ohonynt yn trafod dysgu Cymraeg fel ail iaith,
Ynddynt amlygir ei synladau ar fethodoleg a cheir 'patrymau 1
o wersi mewn amryw ohonynt,

0 gofio 1 r cyfnod roadd yn wr eang

el weledigaeth a rhydd bwyslais mavr ar waith llafar.

Uid yw'n

cadw1 njg^aeth at un dull ac mao'n annos athrawon i roi mwy o
amrywlaeth yn eu gwersi, 1 gael y plant i gyraryd rhan ynddynt
a thrwy hynny eu gwneud yn fwy diddorol,

Roedd yn wr o weled

igaeth ac o flaen ei oes,
Wrth drafod yr egwyddorion y seiliodd ei gyrsiau arnynt
dywed:^-"

"Wrth ffurfio cwrs yn y Gymraog fel ail ialth, rhaid

wrth ofal mawr 1 drefnu'r maes - mater yr iaith - ne;m dull
systematig, gan gyflwyno'r iaith yn raddol a sicr",

«rth

wneud hyn rhydd bwyslais arbennig ar ddethol geirfa, a gwneir
y dethol ar sail (a) amlder, (b) dostarthiad geiriau yn ol
eu pwyslgrwydd yn ffurflant brawddegau a (c) pwysigrwydd ar
bennig geirfa ddiriaethol.

Dyved mal'r nod yw "sicrhau geirfa ymarferol o

j.a 1,200

o eiriau" (dros gyfnod o bedair blyncdd, aae 1 n debyg).

Dyved

"Ar ddiwedd y llyfr cyntaf byddwn wcdi trafod ychydig dros
200 o eiriau - yn e'iwsu, rhagcnwau, arddodiaid, bcrfau,
disgrifeiriau a rhifau mewn cwestiynau a brgwdoegau o fewn
ffrara ieithcgol syml ... o'r braidd y mae'n bosibl gwneud
gwersi mewn Cynraeg yn dd.iddoro^, ar lai o eirfa.

X

Peidiwch a

gorlwytho'r gworsi ond gofelwch beidio a chyfyngu gormod ar
yr eirfa a gwneud y <3wa.ith yn anniddorol.

Te df'ysg pob plentyn

ran dda o'r eirfa; fe ddysg llawor ohonynt y cwbl.

Ychydig

fydd geirfa ueithredol y mwyaf^if, ond tyfu ac ehangu a wna
/

hyn o'r gynysgaeth o eirfa oddefol a gant mewn gwersi diddorol,
llafar."(6)
Ymddengys bod rhoi rhostri hirion o eiriau i'r plant eu
dysgu ar y cof yn ddull ffasiynol o ddysgu iaith yn y cyfnod
hwnnw.

Ymesyd r!r. Hobnrts yn chwyrn ar yr arfcriad.

"Clywais

hefyr> fod rhai 'awdurdodau 1 yn bwriadu trefnu rhestri o 'ciriau1
i'w aysgu i blant safonau. isaf yng Nghynru.
rhestri o ' eiriau 1 r(

Pa ddlbon yw

Y frawddeg serai yw 1 r uned a'r unir uned

y gellir goboithio cael datblygiad i siarad arnl."(7)

ilewn

crthygl arall gv;elir mewn llythrcnnau breision: "Coficr hyn,
na ellir dys.yu siarao wrth ddysgu geirfa yn unig. "(3)
0 ddarllon ei erthyglau gwelir bod ;).'.<.Roberts yn gyfarwydd
/
a gwaith icithyddion ,-ncgis Jecporson a Palmer, a gv.-naeth
gyfraniad arbennig drwy geisio trosr-lwyddo ci wybod'jeth i
athr-;iwon Cyniraeg fel y gallent ddyscu yn fwy effeithiol.
Ynl5^' p'.ratowyd adrodilnd ar-ll gan --dr-n pynrelg o'r ..elnyddiaoth
Addysg yn dwyn y teitl Y BRoLL^! DDi.YUli'iiL-'i YII Y i YiiGoLIoN

UWCHRADD YKG NGHYMRU.

Wrth drafod dethol geirfa dyma a

ddywedirt
"Gwyddys mai bychan yw'r eirfa sy'n angenrheidiol
1'r dyn cyffredln er mwyn deall ac ymddiddan yn ei
ymgyfathrach bob dydd - yn wlr mae hi'n llawer llai
nag a sylweddolir yn gyffredin." Pwysleisir bod
cnewyllyn o eirfa gyffredin sy'n aros yr un ni waeth
faint yr ehangir geirfa dyn er mwyn yngodymu a
gofynion bob dydd, boed y rheiny yn rhai sy'n ymwneud
a'i alwedigaeth neu ei oriau hamdden, Y cnewyllyn
hwn a ddylai gael y sylw wrth ddysgu'r plentyn a
hwn a ddylai fod yn sail i lyfrau darllen plant
hefyd, Beirniedir geirfa rhai o'r llyfrau Cymraeg
a ddefnyddir yn yr ysgolion uwchradd. "Cynhwysant
onnod o eiriau na ellir eu cysylltu a'r cnewyllyn
organic hwnnw y gellir yn rhesynol ddisgvyl fod
plentyn wedi'i feddiannu ar y pryd.W)
Os derbynir
bod gwerth cyradeithasol i ddysgu'r Gymraeg dylai plentyn
dreulio'r rhan fwyaf o'i amser "yn cael gwell gafael
ar yr eirfa bob-dydd"«(10)
Pwysleisir ei bod yn bwysig i ddysgu ychydJg yn drwyadl na
llawer yn fler,

"Byddal paratoi mwy trwyadl a phrawf manylach

o fewn terfynau geirfa lai yn fwy ymarferol." Ki ellir disgwyl
i blentyn gael geirfa oddefol eang heb wybod geirfa weithredol
gyfyng yn drwyadl a phenderfynir y terfynau hyn drwy gael
gafael ar y ffiniau pellaf hyn, ac ar yr un pryd ddiogelu'r
maes odd! raewn.

Yr hyn a olygir wrth "eirfa" yn yr Adroddiad

yw "grwpiau geirfa" yn homologau ac ymadroddion.

"I sicrhau

cynnydd cyson wrth ddysgu1 r iaith dylid bod o hyd yn troi
cyfran o'r eirfa oddefol yn gyfrwng gweithredol," ^ 11^.
Yr argraff a geir o ddarllen yr adroddiad ydyw bod y weinyddiaeth yn llawer mwy ymwybodol o broblem ail iaith yn 19^9 nag
ydoedd yn 1927 ond bod ar athrawon angen llawer rhagor o
arweiniad gan fod diffyg mawr yn y cyflenwad o lyfrau a
chyrsiau ar eu cyfer.

Bu un sefydliad yn arloesi yra myd dysgu'r Gymraeg fel
ail iaith yn ystod y pedwardegau sef y B.B.C.

D.O.Roberts a

ddarparodd y cwrs cyntaf a ddarlledwyd ar y radio.

Hoedd

problem dethol geirfa yn^fyw iawn i gynhyrchwyr y rhaglennt
hyn oherwydd rhaid oedd dosbarthu rhestri o eiriau cyn
darlledu'r rhaglen os oedd y plant af r athrawon i elwa ar y
cwrs*

Paratowyd GSIRFA'R DDlvY FLYN2DD GYOTAF yn ystod ail

henner y pedwardegau,

"Lluniwyd yr eirfa trwy gyraharu a

chydosod y ffynonellau a ganlyni

LLWYBR Y GYXRAIX} 1 a 2;

CWRS CYMRASG RHYDYCHSN - Llyfr Iaith 1 a Llyfr .^arllcn 1;
INTERIM REPORT ON VOCABULARY £>EL2CTION a geirfa EAGIC ENGLISH.
(Hynny yw dilynwyd egwyddorion amlder a 'coverage 1; a gwelir
dylanwad y gwaith a wnaed yn yr iaith Saesneg,)
Pan ymunodd J,Idris Evans a'r B.B.C. ar ddechrau'r pumdegau disgwylid iddo gadw'n gaeth at yr eirfa hon wrth baratoi
rhaglenniy

'

Ond buan y gwelodd ei bod yn annigonol ar

gyfer dwv gyfres ail iaith, ac felly ymroddodd i'r gwaith o
baratoi ei restri ei hun o tua 1,200 o eiriau.

Gofynnodd i

nifer fawr o athrawon a phlant mewn ysgolion cynradd led-led
Cymru lie siaredid Cymraeg fel iaith gyntaf i lunio rhestri o
eiriau y credent hwy eu bod yn bwysig*

Pan astudiwyd y

rhestri sylweddolwyd fod mwyafrif y Cymry Cymraeg yn byw yng
nghefn gwlad a bod naws wledig iawn ar eu geirfa.

Hi fyddai'r

eirfa hon yn addas i ddysgu plant di-Gymraeg yn ardaloedd
Seisnig,

Felly gofynnodd i blant ac athrawon yr ardaloedd

diwydiannol a threfol anfon eu rhestri iddo,
gyda GEIRFA1 R DDWY FLYNEDD GYNTAF,

Cyfunwyd y rhestri

Elwodd Mr, Evans hefyd

ar y proflad a fagodd wrth gynhyrchu rhaglenni a'u trafod
ag athrawon a ffrwyth hyn oedd llyfryn G2IRFA AC AV/:-RYMIADAU
I ATHRAWON.

Dewls goddrychol felly i raddau helaeth.
Tua chanol y pumdegau darparwyd geirfa arall ar gals

Adran Ysgolion y B.B.C.

Seiliwyd y rhestr hon ar yr "Eirfa"
a nodwyd uchod, ond i ychwanegu ati lluniodd y Cyd-Bwyllgor

Addysg Cymreig banel o bump neu chwech o bobl I ymchwilio i
vahanol feysydd. Cafwyd tystiolaeth o'r ysgolion ac o
lyfrau plant, a'r rhestr ddiwygiedig hon a fu'n sail i raglenni
ail iaith y B.B.C, am flynyddoedd lawer.
Yn 1957 ysgrifennodd K.Patricia Hughes draethawd M.A.
yn dwyn y teitl "Welsh Idioms List", ond nis cyhoeddwyd.
Ynddo mae'n dadansoddi amlder 700 o idlomau Cymraeg mew*
llenyddiaeth. Ond nid trafod amlder geiriau fel y cyfryw
ydoedd; llenyddol ac nid llafar oedd y raaes ymchwil ac felly
ni fu'r gwaith o unrhyw gymorth i ddethol geirfa ar gyfer
dysgu'r Gymraeg fel ail iaith.
Mwy buddiol fu ymchwil R.Cyril Hughes yn 1956-57 ar
iaith lafar plant wyth oed yng Ngheredigion.^ 1^)
Er mai
geirfa plant o un ardal wledig a astudiwyd roedd yn dra
defnyddiol gan ei bod wedi ei seilio ar iaith lafar a bu o
gryn gymorth i ieithyddion maes o law. Yn anffodus, ni
chyhoeddwyd y rhesr hon chwaith. Teimla R.Cyril Hughes
erbyn heddiw mai mwy buddiol fyddai astudio 1 r patrymau gan
fod geirfa plant yn newid dan ddylanwad teledu, etc.

Creai'r ansicrwydd ynglyn a geirfa ddryswch i athrawon,
yn enwedig wrth baratoi plant ar gyfer arholiadau allanol.

Ni roddwyd arvreiniad pendant iddynt gan y Bwrdd arholi ynglyn
a pha eirfa y gellld yn rhesymol ddisgwyl i blentyn ei gvybod
ar gyfer arholiad arbennig.

Ni weithredwyd argymhelliad 1927.

Roedd R.M. Jones, Coleg y Brifysgol, Aberystwyth, yn
ymwybodol o'r diffyg hwn, a pharatodd lyfryn, a1 i gyhoeddl yn
1962 dan y teitl 'GRADDIO GEIRFA 1^ 1 ^)

Y gwaith hwn oedd

sylfaen ei gwrs "CYMRAEG I 0£DOLION".

Yn y llyfryn eglura

sut yr aeth at y gwaith o raddio geirfa.

Gwelodd raai ychydig

iawn o waith a wnaethpwyd yn y maes hwn yng Nghyraru, ac nid
oedd yr adnoddau ar gael i wneud yrachwiliad eang a manwl fel
y rhai a wnaethpwyd mewn ieithoedd eraill.

Kid mater syml

fyddai 'cyfieithu' neu addasu rhestr un iaith i un arall.
"Wrth geisio defnyddio cyfrifiad geiriau raewn un iaith a*i
gymhwyso at iaith arall, y mae llawer o beryglon ... mae amlder
geiriau un iaith yn vahanol i eiddo iaith arall.

Mae meysydd

semantig un gair mewn un iaith yn wahanol i'r 'cyfieithiad1
ohono mewn iaith arall.'"^^

Ond er y peryglon aiff Dr.Jones

mor bell ag awgrymu "fod cymhwyso rhestr o'r Saesneg yn
addasach, bellach, ar gyfer dysgu ail iaith na llunio rhestr
ar sail ymchwil helaeth i Gymraeg llafar pobl heddiw ..... Fe
fyddai 1 r amlder wedi ei wyro gan y cefndir gwledig",*.1?)

heb

son am gymhlethdodau tafodiaethol.
Y cam cyntaf oedd paratoi rhestr arbrofol o eirfa weithredol gan ddefnyddio gwaith Cyril Hughes a chyfisithiad o'r mil
gair uchaf el amlder mewn tri chyfrif Saesneg sef "INfERIM
REPORT OK VOCABULARY SELECTION", "THE TEACHER'S WORD BOOK OF
3D,000 WORDS" - Thornton & Lorge, ac "A STUDY OF ORAL VOCABULARY

OF ADULTS", Schonell.

Adolygodd y cyfan yng ngoleuni

BASIC ENGLISH, Ogden.

Ac er nad oedd yn hollol fodlon gyda'i

restr teimlai mai dyma oedd y gorau y gallal ei wneud.
Wedi iddo baratoi ei restr arbrofol "darganfu" eiriadur
cymharol Helen S. Eaton se* "AN ENGLll3H-FR2KCK.-GimMA.Ii-SPANISH
WORD FREQUENCY DICTIONARY".^ 18)

Rhestr

gymharol oedd hon

o'r 6,000 o'r geiriau uchaf eu hamlder mewn pedair rhestr mewn
pedair iaith.

Dywed Mrs. Batons "Bydd y rhestr yn offeryn

ymarferol i sefydlu geirfa sylfaenol unrhyw iaith - o leiaf
unrhyw iaith Ewropeaidd - oherwydd os yw'r rhai sy'n defnyddio
pedair gwahanol iaith yn gytuin yn eu hangen i fynegi'r
cysyniadau hyn yn ami, teg yw tybio y byddai pobl sy'n
defnyddio ieithoedd eraill hefyd yn teimlo'r un angen",'•••''
Honiad digon synhwyrol a rhesymoli
honiad hollol gyfeiliornus.

Ond ym marn Dr. Jones

Eglura ei reswm dros gredu hyn

mewn erthygl yn 'YR ATHRO'.^)

Iaith 'anwaraidd' yw'r

Iaith Gymraegj gan nad oes sefydliadau llywodraethol Cysiraegj
yn Saesneg y trafodir popeth yn ymwneud a masnach, y gyfraith
a holl waith gweinyddol y llywodraeth.

(Dyma hefyd y rheswm

y cyfeiriodd W.S.Gruffydd ato yn 1926 i egluro tlodi rhyddiaeth
Gymraeg.)

Yn ei lyfr noda'r Dr. Jones y geiriau hynny a oedd

yn cyfateb yn 'ei restr ef ac yn rhestr (gymwysiedig) Mrs.
Eaton drwy ddefnyddio print italaidd.

Cynigir y rhestr fel geirfa gyffredinol a fyddai'n addas
i bob dysgwr boed plentyn neu berson mewn oed, gellid wedyn
ychwanegu geirfa arbennig ati hi.

Awgrymir y dylid cyflwyno'r

eirfa a ystyrid yn oddefol ar yr un pryd a'r eirfa weithredol,
hynny yw yn syth ar ddechrau' r cwrs, a cheir tair rhestr o

elriau goddefol - geiriau gan mwyaf sy«n debyg l*r Saesneg.
Gellid defnyddio'r eirfa hon wrth baratoi deunydd darllen
dechreuol, wrth gyfleithu o'r Gymraeg i*r Saesneg ac wrth
wrando'n oddefol,

Ond rhald cymryd gofal mawr wrth ddefnyddio'r

rhestr hon gan y gall roi*r argraff i*r dysgwr fod llawer lawn
rawy o fenthyciadau Saesneg yn y Gymraeg nag sydd mewn gwirionedd.
Ychwaneglr rhai pwyntiau eraill sydd o ddiddordeb i athrawon
ail iaith.

Pwysleisir mai laith Lafar Safonol y dylid ei dysgu,

nid iaith lenyddol. Ychwanegir fod eisiau, yn ddelfrydol,
"restr o eiriau sy'n ateb anghenion ieithyddol dysgwyr yn ol
Ceisiodd
oedran, dulliau, cefndir a chymhellion dysgu". (21^
hefyd yn y rhestr osgoi cyfystyron; ac er mor anodd fyddai cael
cytundeb rhwng pawb awgrymir y dylid dewis tffl, ffurf a dysgu
honno yn gyntaf gan ohirio dysgu1 r lleill, e.e. menvw/dynes;
gvda/efoj diatav/tawel-

Cynigir y rhestr fel sylfaen ac

arweiniad i'r gwaith o baratoi defnyddiau graddedig yn y
Gymraeg,
Dan nawdd y Gyfadran Addysg yn Aberystwyth eto y paratowyd
GEIRIADUR DY3GWR 1967/22) "gyda^ eirfa wedi el graddio, yr unig
eiriadur o'r fath mewn unrhyw iaith, hyd y gi^ddys".

Dywed

y diweddar Athro Jac L. Williams yn ei Ragair nai canlyniad
ydyw i ymgais wrthrychol i geisio darganfod pa eirfa y dylid
ei chyflwyno ar dair lefel o ddysgu Cyciraeg fel ail iaith.
Ceir disgrifiad manwl o'r ffordd y paratoxvyd y Geiriadur
gan Mrs, Ina Tudno Williams yn TOWARDS BILINGUALISld.^ 23)
Roedd yn bwysig cynnwys holl seiniau'r iaith; dylid dethol
un ffurf ramadegol neu ddaearyddol yn unig, ond yn bwysicaf
oil dylid ystyried y sefyllfa wrth lunio'r Geiriadur.
sefyllfa oedd y maen prawf.

Y

Ar wastad o tua mil o sirfa
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mae banner yr eirfa yn enwau; os eir yn is na hyn ceir rawy o
eiriau bychain strwythurol, os elr yn uwch gwelir rhagor o
enwau.

Pwysleisir hefyd fod yn rhaid ystyried amrodiad galr -

mae gair a ddefnyddlr mewn nifer o sefyllfaoedd yn bwysicach
na galr a ddefnyddir yn ami mewn un sefyllfa arbennig.
Mae 1 n amlwg fod * sefyllfa 1 yn allweddol yn netholiad
Mrs, Williams a cheir diffiniad manwl o*r hyn a olygir pan
ddefnyddir y gair.

R.M. Jones a gynnigiodd y diffiniad cyntaf

yn I.R.A.L. 1966, Vol.66,

Yn ei ystyr eangaf oil gall olygu

diwylliant, ond yn fwy penodol golygu gyfnod byr o arnser o
fewn y diwylliant hwnnw.

Gellir dosbarthu sefyllfaoedd yn

rhai agored ac yn rhai caeedlg,

Diffinir y sefyllfa agored

fel "y pwy, y ble, pryd, beth a sut o iaith ar waith".
Enghraifft o sefyllfa agored ywf r gair 'ty 1 - bydd y gair yn
golygu gwahanol bethau i wahanol bobl - y celfi i un person,
pensaerniaeth neu'r trigolion i un arall.

Yn yr un modd gellir

rhestru nifer o eitemau dan y gair dosbart/iol 'ysgol 1 - geiriau
megis •athro*, 'llyfr*, f gvers 1 , etc.

Ond mewn sefyllfa

gaeedlg ni ellir dewis yr eitemau; maent yn barhaol, yn bendant
ac yn gyfyng.

Os gofynnir i nifer o bobl restru Dyddiau'r

Wythnos, neu enwi nifer o eitemau dan y gair dosbarthol
'dillad 1 yr un geiriau a ddefnyddiant.

Nid oes dewis ganddynt,

Dylid cyflwyno geirfa drwy gymorth sefyllfa, ac mae'n synhwyrol
i ddechrau gyda sefyllfa gaeedig ac yn ymestyn i»r sefyllfa a
agored,'")

Argymhelllr y dylid cyflwyno 1 r eirfa mewn grwpiau

semantlg.
Tasg gyntaf y detholwr oedd casglu rhestr o eiriau

dosbarth, sef y geirlau hynny sy'n diffinio'r geiriau eitenz
y tu mewn i'r dosbarth hwnnw,

Rhestrwyd yr holl eiriau

dosbarth oedd yn y geiriadur - 185 ohonynt.

Yna "hidlwyd"

hwy trwy ddefnyddio rhestri amlder Shirley S. iiaton a Cyril
Hughes,

Rhestrwyd y geiriau dosbarth a chadwyd y geiriau

hynny yr oedd pob rhestr yn cytuno eu bod yn uchel eu hamlder;
os oedd anghytuno cadwyd at restr Cyril Hughes,

Allan o*r 185

o eiriau dosbarth cadwyd 32,
Rhaid wedyn oedd ystyried yr egvyddor o gyfleusrwydd*
Dewiswyd nifer o sefyllfaoedd caeedig, gyda goirfa pob un yn
dibynnu'n drwn ar gyfleusrwydd.

Graddiwyd y sefyllfaoedd yn

/

bedairrhan, yn ol oedran plant ac anfonwyd holiaduron at nifer
o athrawon mewn ardaloedd trefol a gwledig,

/,'edi cael barn

yr athrawon rhestrwyd y sefyllfaoedd :r:evn grwpiau, eto yn ol
oedran y plant,

Rhaid wedyn oedd ystyried ar gyfer pwy, - ac

at ba safon y dylid paratoi'r geiriadur ac yn gysylltiedig a
hynny sawl eitera y dylid ei cynnwys,
Penderfynwyd anelu at 2,000 i 3>000 o eiriau; rhannwyd
y nifer yn dair rhan Lefel A - ar gyfer y pedair blynedd
cyntaf o ddysgu, Lefel B - ar gyfer y pedair blynedd nesaf o
ddysgu (neu ysgol uwchradd), a Lefel C - geirfa ychwanegol a
fyddai, gan arnlaf, yn eirfa oddefol,
Gan fod anfanteision i bob dull traddodiadol o ddethol
geirfa - y dull llafar, y dull ysgrlfenedig a'r dull lie y
defnyddir holwyddoreg, penderfynwyd dethol trwy ddefnyddio
cyfuniad o'r tri dull.

Rhoddir pwyslais ar y sefyllfa trwy

gydol yr erthygl a hefyd ar y pwysigrwydd o ystyried gair yn

el gyd-destun yn hytrach nag ar ei ben ei hun«
Yn 1972 cyhoeddodd y Cyd-Bwyllgor Addysg eu rhestr sef
GEIRFA A CHYSTRAWENNAU'R GYMRAEG.

Bwriadwyd y rhestr ar gyfer

athrawon a oedd yn paratoi plant ar gyfer arholiadau Cynraeg
0,3 (T.A.G,) a Chymraeg 3 (T.A.U.)

Yn ol cofnodion y Cyd-

Bwyllgor dymaf r ffordd yr aethpwyd ati i ddethol yr eirfa.
Derbyniwyd y geiriau a oedd yn gyffredin 1 GEIRIADUH DYSGWR
ac A WELSH VOCABULARY AND SPELLING AID, Morgan D. Jones,
h
sef restr a seillwyd ar ddadansoddiad o hen bapurau arhollad

ac a ddosbarthwyd dan bennawdau megis y cartref T yr
v draf . etc.
gilydd,

Dyma felly ddwy ffynhonell hollol wahanol i'w

Ychwanegwyd "rhai geiriau a ddynodwyc fel Geirfa'r

Chweched Dosbarth yn GEIRIADUR DYSGWR at restr un ; a rhai
( ?6}
geiriau nad ydyn nhw'n gyffredin i r r ddau lyfr uchod"»
Creodd y cymal olaf gryn anfodlonrwydd ymhlith rhai aelodau
o r r panel a gwrthodasant gymryd rhan yn y dethol oherwydd
nad oeddynt yn credu raai hwn oedd y dull cywir o ddethol
geirfa.

Teimlent fod y dull hwn yn dibynnu yn ormodol ar

fympwy yr unigolyn.

Ychwanegwyd nifer o homologau a phriod-

ddulliau, ond ni chynhwyswyd y ffurfiau herfol na rhediadau
arddodiaid gan eu bod ar gael yn barod yn CYMRAEG BYW.
Cyhoeddwyd llyfryn yn cynnwys y patrymau a f r eirfa.
Gwelir na chafwyd rhestr amlder yn y Gymraeg megis yn
Saesneg.

Nid oedd yr adnoddau ar gael i baratoi'r fath restr,

ond yr oedd nifer o athrawon ac addysgwyr Cymraeg yn ymwybodol
o ! r egwyddorion y seiliwyd y rhesri arnynt,

Addasu gwybodaeth

o wahanol ffynonellau, Saesneg gan amlaf, a f u1 n rhaid 1 bob

un a geisiodd ddethol geirfa Gymraeg, a diau fod Adran Addysg
y L.Ii,C. wedi arloesi yn y rnaes hwn. Ceisiodd awdtiron DZTHOL
GEIHFA a (iSIRIADTH J/oG^H ddefnyddio dulliau siwy gwyddonol a
manwl o wneud y gwaith. Roedd GII3IADU3 DYJUW;} gyda 1 i bwyslais ar sefyllfa a1 ! ddosbarthu unigryw o ! r eirfa a cadd yn
addas ar gyfer gwahanol ddysg^r yn gyfraniad pwysig a gwerthfawr i atiirawon a disgyblion.

Yn y blynyddoedd diwethaf bu

newid yn y pwyslais a chafwyd adv;aith yn erbyn patryrau deddfol
a cheisiwyd cyfiawnhau safbwynt nwy goddrychol wrth ddethol
Efallai mai mynegiant o"r newid pwyslais hwn yw'r
cyfiawnhad dros y dull mympwyol a dciefnyddiwyd i lunio rhestr
geirfa,

y Cyn Bwyllgor*
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DETHOL GEIRFA YN Y CYHSIAU

^

Yn ei lyfr LANGUAGE TEACHING ANALYSIS, mae'r Athro
Mackey yn trafod yr egwyddorlon y dylid eu hystyried wrth
gymharu rheatrl geiriau mewn cyrsiau, nodir rhai o'r rhain
isod.'^'

Ceislwyd cadw'r pwyntlau hyn mewn cof wrth ystyried
Paratowyd hefyd restr o ansoddeiriau yn

y cyrsiau Cymraeg.

6l trefn amlder fel y gwelir hwy mewn tair rliestr Gymraeg
sef DETHOL GEIRFA, G3IRIADUH DYSGWR a GLIRFA'R CYD BWYLLGCR
ADDYSG CYMREIG,
Dywed Mackey fod cyfanswm y geiriau a gyflwynir yn
bwysig - ac nl ellir ystyried gwerth gair yn iawn ond o
ystyried y cyfanswm.

Kid yw gair mor bwysig os un o 2,000

ydyw ag y mae os un o 500 ydyw.

Rhaid cofio hefyd fod pob

gair sydd mewn rhestr yn cymryd lie gair arall a allal,
efallai, fod yn fwy defnyddiol.

Rhaid ystyried y goiriau a

adawyd allan yn ogystal a'r rhai sydd yn y restr,

Dylid

cofio hefyd fod rhai dosbarthiadau o eiriau yn cael eu
hystyried yn fwy anodd i'w cofio.

Tybir fod berfau yn fwy

anodd nag enwau - maent yn ami yn afreolaidd a rhaid dysgu
arddodiaid i'w canlyn; mae enwau haniaethol yn fwy anodd na
rhai diriaethol.

Mae ambell ,air cyffredin a chanddo fwy nag

un ystyr.
Mae nifer y geiriau yn dibynnu ar hyd, safon a bwriad y
cwrs.

Nid yw yr un o'r cyrsiau Cymraeg ar wahan i'r CV.RS

CARLAM yn cynnig gwybodaeth ar y pwyntiau hyn.

Cyflwynir 778

o eiriau yn TEACH YOURSELF WELwH, cyfanswra o 97*f o eiriau yn
CYMRAEG I OEDOLION, 1 a 2 (ond gan fod amryw o'r geiriau wedi
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en rhestru ddwywalth gwell nodi mai tua 500 yw'r swm cywir) •
Mae 633 yn DEWCH I DDYSGU CYMRAEG (Llyfr 1) a 918 yn LIVING
WELSH.

Mae'n anodd rhifo geirfa yn y CWRS CARLAM gan mal'r

unig eirfa a gynigir yw y rhestr o eiriau sy'n debyg yn y
Gymraeg a 1 r Saesneg - tua U50 ohonynt.

Defnyddir llai na

chant o eiriau eraill - berfau gan mwyaf.

Prln iawn yw'r

enwau diriaethol Cyraraeg, mae mwy o rai haniaethol.

Yr arncan

oedd osgoi cyflwyno geirfa yn y gobaith y gallal'r dysgwr
ganolbwyntio ar y patrwm.

Ceir nifer dda o eiriau 'Seisnig*

yn llyfr cyntaf CW'S CY^AEG LLA^AR hefyd, rheatrir tua 750
o eiriau ar ddiwedd yr Ail Lyfr.

Mae r>ob cwrs felly yn

cynnig nifer gweddol resymol o eiriau.
Ni ellir gweld arwydd pendant o unrhyv ymdrech arbennig
i ddethol geirfa yn ol egwyddor amlder, amrediad, cymdeithasiad na chyffredinoledd yn TEACH YOURS3LF WI1LSH.

Ni fynegir

yn y Hhagymadrodd pa ddulliau a ddefnyddiwyd i ddethol yr
elrfa, yr unig gyfeiriad yw "Yn yr ugain penned gyntaf o'n
llyfr cyfyngwyd ar ein geirfa er ravyn i chi fedru parhau i'w
hymarfer hi", (2)
Gwelir bod nifer helaeth o ferfau (123) yn yr eirfa.
Dywed Mackey: "Y geiriau anoddaf i'w meistroli r.ewn iaith
y rhan amlaf yw berfau, bydd rhai cyrsiau yn dethol cyn lleied
a dwsin o ferfau if r rhai sy'n dechrau dysgu berfau megis
dod T mvnd T rhoi. cael. cymrvd".(3)

Yn TEACH Y^UHGEL^ v.'ELSH

rhestrir arabell ferf ddigon hynafol ei gwedd megis darfod (to
happen), hefyd eba ochr yn ochr 4 medd.

Gwelir enghreifft-

iau o'r dyblygu hwn yn ami, taro a bwrw. cwympo a svrthio f

61

cyfaill a ffrind. llogevr a morvr. vmenvn a menvn f buan a
cvfIvm. distav a tavel. ieuanc ac ifanc.

Y rheol euraid yn

ol Dr. R.M.Jones yw dethol un ffurf, ac ni ellir cyfiawnhau
y rhain drwy ddweud mai amrywiaethau tafodieithol neu ddaearyddol ydynt.^'

Cynhwysir rhai enwau na fyddai o fuoc mawr i

ddysgwr ar ddechrau ei gwrs megis angel, badven. caseg. doethineb. eos f llwvth.

Ymhllth yr ansoddeiriau rhestrwyd rhai

ffurfiau benywaidd megis ewleb. fraith. dlos ond gadavyd allan
nifer fawr o ansoddeiriau pwysig ac uchel eu hamlder yn y tair
rhestr Gymraeg a grybwyllwyd uchod.

Ansoddeiriau megis nwvsig.

pall, olaf. tvvyll, digon. ac anehwir.
Cafwyd disgrifiad manwl gan Dr. R.M.Jones o sut yr aeth
ati i lunio ei gwrs CYI4RAEG I OEDOLION a hefyd cyhoeddodd
lyfryn Ci^D^a-GEIRFA sy'n trafod y pwnc.'^

Mae pob agwedd

o'r cwrs hwn wedi ei lunio a'i raddoli'n ofalus gan gadw'n
glos at y gwaith rhagbaratoawl a wnaethpwyd vrth lunio
6^rtDDiO GEIRFA.

Yn ei Ragymadrodd i*r Cvrrs dywed yr awdur

"Un egwyddor holl-bwysig a danlinellir yv i* r athro yn ystod
y cyfnod cynnar o ddysgu beidio a chyflwyno dewisiadau i1 r
dysgwr - dysger un ffurf, ac un ffurf yn unig bob tro".
Ni chelr unrhyw gyfeiriad pendant arall at eirfa yn y Rhagymadrodd,

Nid oes gormodedd o ferfau - 55 yn Llyfr 1, ac er

bod rhai sy'n yraddangos yn anodd yn Llyfr 2 megis canfod T
cweirio. tardda. efallai y gellir eu cyfiaimhau mewn cwrs
o'r fath sydd yn arwain y dysgvr yn raddol at gvrs 'pellach'
tuag at ddiwedd yr ail lyfr.

Ki welir unrhyw enghraifft yn

sicr ddim yn Llyfr 1, o eiriau anghyffredin, nac o adael allan
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eiriau cyfarwydd,

Wrth gwrs dyna a ddisgwylid mewn cwrs

oedd wedi ei sellio ar restr GRAi^iO GEIRFA.
Y cwrs nesaf a gyhoeddwyd oedd CWRS CY:1HAEG LLAFAR 1 (1970)
Yn y Rhagymadrodd dywed yr awdur iddo seilio ei eirfa ar
GEIRIADUR DYSGWR.

Ymddengys fod yr eirfa wedi ei dethol o»r

tri dosbarthiad yn y Geiriadur oherwydd yn ogystal a'r eirfa
o'r adran elfennol ceir nifer fawr o eiriau o'r ail ran
megis ewa straff 11. caniatad. perchennoe ac ambell on o'r
drydedd ran raegis cj.oc__.larwm ond tua diwedd y cwrs y cyflwynlr
y rhan fwyaf o*r rhain.

Cyflwynir rhai geiriau nad ydynt yn

y Geiriadur o gwbl raegis lladroq. tabledi cysgu. a lasus
(carrai sydd yn y Geiriadur).

Felly er bod yr eirfa wedi

ei seilio ar GEIRIADDR DYSGWR roedd natur sefyllfaol y cwrs
yn golygu fod yn rhaid cynnwys rhai geiriau ychwanegol,
Ni cheir unrhyw awgryra yn DTIWCH I SIARAD CYMRAEG ynglyn
a'r modd y detholwyd yr eirfa, y sefyllfa a ciiyfleusrwydd
sy'n rheoli.

Gwelir cryn wahaniaeth rhwng geirfa f r cwrs hwn

a geirfa TEACH YCURSELI WZLEH.

Mae1 n amlwg bod ymgais

arbennig wedi ei gwneud i baratoi geirfa a hyd yn oed bathu
geiriau ar gyfer bywyd modern.

Rhestrir nifer o eiriau

dieithr ia\m eu golwg megis pvnsivr. syrijreis (syndod),
switsh (botwm), tschecio (gwirio); ceir geirfa sy'n yrnwneud
a diddordebau arbennig raegis rygbi - dyfarnvr. cyngrair T neu*r
car - taevdd. fflachvdd.

(Tybed i ba raddau y byddai'r ddau

air olaf yn dderbyniol mewn sgwrs rhwng dysgwr a Chymro
Cymraeg naturiol?)

Cyflwynir rhai geiriau y gellid aniau eu

gwerth mewn cwrs dechreuol (Llyfr 1) fel gwvrt^ t briallu.
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A ellid bod wedi ymestyn y gair torri a 1 i ddefnyddio yn
env yn hytrach na llofnodi. neu easelu arian yn lie
cvnilo? Ni chyflwynwyd nifer o ansoddelriau buddiol megis
frrvnt a prvsur hyd yr ail lyfr, ac ni restrwyd annwvl. agos T
frraf. Jjgn., ifanc. rhyvT pob r siwr. o gwbl. Oni fyddai gair
fel b^raf yn fwy defnyddiol i ddysgwr na cvnprairr
Casgliad o batrymau yn unig a geir yn y CWRS CAPXAM, ac
mae'r pwyslais yn amlwg iawn ar y geiriau strwythurol. Dywed
yr awdur "Nod y cwrs yw cyflwyno i'r dysgwr batrymau brawddegol a geiriau strwythurol Cymraeg llafar gyda'r nifer lleiaf
posibl o eiriau cynnwys. Ni wnaethpwyd unrhyw ycidrech i
osod yr iaith yn ei chyd-destun ond gobeithir y cyflenwir
yr eirfa gan y dysgwr a gwneud pob strwythur brawddegol yn
berthnasol i'w anghenion personol a 1 i brofiad trwy arnnewid
ac ymestyn.

toedi cyflwyno un patrwm aevn uned arbennig yn y
cwrs ailadroddir yr un patrwm weithiau ond heb yr eirfa
gynnwys,(content word). Galluogir y dysgwr i ddefnyddio
cymaint o eiriau sy'n adnabyddus iddo a phosibl. Bydd yr
eirfa Wenglish ar ddiwedd cwrs yn fuddiol iawn i'r diben
hwn".

Rhestr sy'n cynnwys geiriau sy'n debyg yn Gymraeg ac
yn Saesneg yw hon - llawer ohonynt yn rhai masnachol megis
Omo T Daz a Horlicks. ac eraill megis Batman. Jutlins.
fflamingo. COPS, feranda T xylophone.

RhybudrUwyd rhag gwneud

gor-ddefnydd o'r rhain yn Cc^rtlrtMU GEIRFA, gan y gallant roi'r
argraff i'r dysgwr fod llawer mvy o eiriau Saesneg yn y
Gymraeg nag sydd raewn gwirionedd.

Dyma enghreifftiau o'r

geiriau 'rhad' y soniodd Peter West amdanynt.

Tybed a oes

angen ymdrech i gofio nad oes gair Cymraeg am zoo? Ymdrechir
1 geisio cynorthwyo cof y dysgwyr drwy ddethol geiriau sy'n
odli megis nl. caprit nhw* Crave; raoch. Abersoch; dan.vaq.
Nid yw hyn yn apelio at bawbl
Rhoddir pwyslais ar eiriau strwythurol yn LI VIM) W3LSH
hefyd, Dywed yr awdur "Dylai1 r myfyriwr ganolbwyntio yn
gyntaf oil ar ddysgu1 r geiriau ffwythiannol, i.e. y geiriau
sy'n digwydd dro ar ol tro mewn brawddegau, geiriau fel y_,
ac> yn. ar. etc, Digon hawdd fydd cymathu gairiau a fenthycwyd o'r Saesneg.......* Mae'n well dysgu'r geiriau eraill mewn
cysylltiad a sgwrs. Daw ystyr llawer o'r geiriau i'r amlwg
trwy gydweddiad, a diddwythiad (ac weithiau trwy ddyfalu syml)
o fewn sefyllfa'r cyd-destun",
Ceir nifer fawr o ferfau yn y cwrs hwn - 139» rhai megis
adnewvddu. dtwedvbio. dvfypnu ac ebe sy'n anaml ac anodd.
Wrth restru'r ansoddeiriau yn arbennig rhoddir mwy nag un
ystyr i'r gair e.e. bodlon - willing, satisfied, plfeased.
contenti

braf - fine T pleasant, nice; bendieedie - blessed T

smashin^ T grand;
social body.

ac ambell enw raegis corff - body4 corpse T
Mae'n amlwg fod y rhain yn eiriau gwerthfawr,

Nl cheir llawer enghraifft o ddyblygu geiriau yn y cwrs hwn
ac eithrio ambell un fel plas. plasty; a penlin. penelin.
Ond er bod kilo yn cael ei restru ni cheir metr ond yn hytrach
llathen. nid yr awdur hwn oedd y cyntaf i gael ei gamarwain
gan y dull degol. Ceir rhai geiriau hawdd eu dysgu er nad ydynt
yn ami megis helmet, locwm. parodi.

Rhestrir bron 5^0 o

enwau ac amheus yw defnyddioldeb rhai ohonynt megis arelwvddas T
camfa T cororau. chwistrelliad. derwen. dalfa.
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0 gymharu1 r cwrs hwn gyda chwrs arall yr awdur TEACH
iLLF U^LJK (I960) ni welir cyraaint o wahaniacth yn yr
eirfa ag sydd yn yr iaith a 1 r patrymau.

Ymdrinir yn fwy

manwl a'r gwahaniaeth hwn yn y bennod ar Cymraeg Eyw.

und

sadwyd yn fwy cyson at un ffurf o air yn LIVING V.SLSH ac ni
chyniglwyd ffurfiau benywaidd o ansoddeiriau.
Symudodd y pwyslais yn ddiveddar ymhlith addysgwyr odd!
wrth ystyried pob gair ar ei ben ei nun ond yn hytrach at el
le yn ei gyd-destun o fewn sefyllfa,

Ceisir dadansoddi

bywyd bob dydd ac anghenion arbennig y dysgwr.

G-welir

arwyddion o hyn yn y cyrsiau Cymraeg diweddaraf ac ni fu
hepgof y rhestri amlder yn fawr o golled,

Yn sicr dylai

llunlwr cyrsiau fod yn ymwybodol o egwyddorion cyffredinol
dethol geirfa ond nid oes rhaid iddynt ei recli.
Ni roddir yr un pwyslais haddiw ar raddoli geirfa, a
thuedda'r arbenigwyr i osgoi myne c:i barn bendant ar y pvnc.
Yn sicr nid ydynt yn argymell y dylai athro lynu yn gaeth
wrth unrhyw restr amlder, er eix bod yn cydna.rod y byadai1 r
2,000 o eiriau sydd uchaf ar restr arrJ.der yn fuddiol i bob
f n\

dysgivr. ''

Ond gwir werth gair yw ai ddefnyddioldeb i'r

athro a'r dosbarth ac i f r dysgwr unigol yn ei fyuy-J beunyddiol.

Y gred bellach yw y bydd yr athro yn gallu gweld pa eirfa

y bydd ar y dysgwr ei hangan ac y bydd yr anghenion hyn yn
codi'n naturiol o 1 r gwersi.
Mae Wilkins yn dadlau yn gryf a phendant yn erbyn y gred
draddodiadol fod yr eirfa 1 n israddol i'r strwythur ar
ddechrau cwrs,p) Seiliwyd y CV/Ho C.iRLA.; ar y £red y dylai 1 r
dyagwr ganolbwyntio ar y patryrnau i ddechrau ac yna dysgu'r
eirfa wedyn.

Ond nid oes diben gwybod y patrwra hob wybod
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geirfaj ni ellir defnyddio laith o'r fata.

Gellid

cyfiawnhau'r dull efallai gyda dosbarth ysgol sy'n ;n nd i
ddilyn cwrs maith ac nad ydynt yn bwriadu defnyddio 1 r iaith
am rai blynyddoedd.

Ond mae ar y rhan fwyaf o'r bobl mewn

oed sy'n dysgu'r laith yng Kghymru angen ei defnyddio cyn
gynted ag y gallant.

Yn sicr os bwriedir gwneud defnydd

helaeth o 1 r Gymraeg yn y dosbarth - fel y dylid - bydd angen
rhoi cymaint o bwyslais ar yr eirfa ag a roddir ar y patrwm.
Yr athro a'r dosbarth yn unig a all benderfynu pa eirfa fydd
rawyaf buddiol iddynt*
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GRADDIO PATHYMAU neu
(Sut y cyflwynlr yr aitomau ieithyddol)
Yn yr un modd ag y ceislvyd dethol a graddoli geirfa at
ddibenion dysgu ialth ceisiwyd hefyd ddethol a graddcli
patrymau.

Sylweddolwyd bod rhai patryiaau yn di£wydd yn

ami mewn iaith lafar ac eraill a oedd yn fwy anaml ac
weithiau yn fwy anodd eu dysgu.

C-ellid gohirio dysgu y

rhain neu hyd yn oed GU hepgor yn gyfan gwbl.
Y cam cyntaf yn ol rhai yw dethol y patrymau pvysicaf
ac yna eu gosod yn y drefn fwynf addas at ddibenion dysgu.
Mae'n dasg anodd ond yn un dra phwysig.

O'i gwneud yn

effeithiol gall y dysgwr os^oi anawsterau ac arbec. amsar.
Yr amcan bob amser yw ei gynorthwyo i ddysgu yn y ffordd
rwycdaf a rawyaf di-ymdrech.

Tywed R.il.Jones fod angon

"trefnuf r defnyddiau ieithyddol r*ievn modd dysgad-./y rhesymol,
adeiladu'r iaith o'i sylfeini'n raddol a h,anaru'r baich o
ddysgu"/ 1 ^

Dywed y CYF^IRIADUR "Pvysicach, os rhyi^bsth

yw'r patrymau na 1 r eirfa - rhaid wrth y patrwm 1 hongian yr
eirfa vrrtho"... mae'n bwysig i "adeiladu ar seiliau cadarn y
patrymau sylfaenol, a datblygu goirfa helaethacht wedyn, "^'
Yn wir seiliv-yd un o'r cyrsiau Cymraeg, Y CWIlc CAaL,^, yn
gyfan gwbl ar yr egvyddor hon.

IJilradd yw1 r eirfa yn y cwrs

hwn.
Cyn coisio dysgu iaith ir.ev;n dull trefnus rhaid wrth ryw fath
o ranadeg neu ddadansodaiad o'r iaith*

"Ilae pob dull o

ddysgu iaith o angenrheidrwydd veci ei seilio ar ryv fath o
ddadansoddiad oherwydd mae'r brosec o wneud dull yn golygu torri'r
ialth i lawr i'r elfennau hynny sydd i gael eu dyssgu. M

Ceisio gosod trefn ar iaith a wna gramadegwyr.

"Gwnaiff

ymgals wrth ysgrifennu graraadeg i systemeiddio a chodeiddio
y data sy'n ymddangos ar yr olwg gyntaf, yn ddlffurf ond y
gellir aragyffred ynddo rhyv reoleidd-dra cylchol. "(*+)

Bydd

y dull yr aiff yr ieithydd i'r afael a'r gwaith yn dibynnu ar
ei ddaliadau ynglyn a natur iaith.
Etifeddodd y traddodiad Evropeaidd ddadansoddiadau
ieithyddol o gyfnod y Groegiaid..

(Nid oedd y Groegiaid ychwaith

yn hollol gytun ar natur iaith a chafwyd cryn drafod ac
amlygvyd gwahaniaeth barn hyd yn oed yn y cyfnod hwnnw.)
Ymhen araser ma bwysiadwyd graraadeg y Groegiaid - drwy ddylanwad
y Lladin - gan ieithoedd modern Ewrop er nad oedd granadegau'r
Groegiaid mewn gwirionedd yn berthnasol i'r ieithoedd modern.
Ymdrechwyd i'w hadda.su ar gyfer yr ieithoerM hyn, ac er nad
oeddent yn ddilys parhawyd i'w defnyddio, bron iawn hyd
heddiw fel sylfaen i ddysgu iaith.

Arferai'r llyfrau

gramadeg restru'r rhannau ymadrodd ac yna yrahelaethu ar bob
un mewn penodau gwahanol.
Mewn amser dechreuwyd ystyried iaith mewn fforrtd wahanol,
a sylweddolwyd mai ffolineb oedd ceisio disgrifio pob iaith
gan ddefnyddio f r un termau graraadegol.

Rhaid oedd dyfeisio

aagenach dull i ddadansoddi ac astudio cyd-berthynas yr holl
elfennau a'r strwythurau sydd yn bodoli odd! mewn yr
amrywiaeth eang o systemau iaith.

Ac am y tro cyntaf hefyd

rhoddwyd pwyslais ar yr iaith lafar.

Syifaen draddodJadol

astudiaethau gramadegol oedd yr iaith lenyddol - roedd hi
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yn uwch ei pharch, yn fwy parhaol ac yn fwy cyfleus i'v
hastudio.

Cynnyrch y dosbarth addysgiedig a breintledig

oedd yr iaith lenyddol;
ei naws.

roedd yn gaboledig ac yn geidwadol

Ond pan gofnodwyd Iaith lafar sylweddolwyd nad oedd

y patrymau cydnabyddedig a ddefnyddid i ysgrifennu'r iaith
yn cytuno a'r rhai a ddefnyddid i gyfathrebu'n llafar.
Gwelwyd bod amryw ffurfiau a ddyfarnwyd yn anghywir ac a
oedd yn annerbyniol gan ramadegwyr yn cael eii defnyddio, a'u
derbyn, yn gyson yn yr iaith lafar hyd yn oed gan bobl
addysgiedig*

Peidiodd y gramadegau a bod yn batrymau i droi

atynt i ddarganfod ffurfiau cywir a daethant yn ddisgrifiad
o ffenomenom

Paratowyd gwahanol fathau o ramadegau - rhai

hanesyddol a chymharol, ond y gramadegau disgrifiadol sydd
bvysicaf i'r athro iaitlv"

Nod y math hwn o ramadeg yw

rhoi gwybodaeth nid deddfu ar gywirdeb na dadansoddi, ac ynddo
ceir disgrifiad o ffurfiau cyfoes yr iaith.

Seiliwyd y rhan

fwyaf o'r rhain hefyd ar yr iaith ysgrifenedig ar wahan i
ambell un megis un Palmer* 6) a LE FRANCAIS FUNDAMENTAL.

Mae

tueddiad fwyfwy heddiw i ddisgrifio'r iaith lafar, fyw,
gyfoes.

Ond ni chafwyd cytundeb ym mysg ieithyddion ar y

dull o ddisgrifio'r gyfundrefn ieithyddol.

Defnyddiant

¥ahanol ddulliau o ddadansoddl gvahanol dermau a nodiant, ac
o'r herwydd y mae*r pvmc yn un dyrys iawn,

Ers bron ddeugain

mlynedd bellach clyv/yd cwyno yng Nghymru am nad oedd disgrifiad
cyflawn ar gael o'r iaith Gymraeg.

"Fe ellid tybio, gyda'r

holl bwyslais ar faterion ffurfiol (megis ieithyddiaeth a
haner lien) a gafwyd yn y Gymraeg drwy'r Erifysgol y byddai
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gennym ni un gramadeg modern sy'n cyflwyno*r iaith mewn
bodd gwyddonol diweddar; ond 'does yna ddira."^'

Clywyd

yr un gwyn yn y chwedegau pan ddechreuwyd <S ddlfri drafod
Cymraeg Ejn

a chan Dan L. James yn 197<v

Dysgu rhestri o reolau gramadegol oedd sylfaen y dull
Ond yn anaml yr oedd y dull hwn

traddodiadol o dc*ysgu iaith.

yn llwyddo 1 gynhyrchu pobl a fedrai siarad yr iaith yn rhugl.
Dywed Lado "Mae* r gallu i siarad am ramadeg iaith, ac adrodd
ei rheolau yn wahanol iawn i'r rallu i siarad a deall yr iaith
nau ei darllen a'i hysgrifennu hi". (12)
Ceisial lladmeryddion y Dull Union hyrwyddo cysylltiad
agosach rhwng y dysgvr a f r iaith, ei gael i'w siarad yn
hytrach na 1 i chyf ieithu a dysgu1 r rheolau gramadegol.

Roedd

hyn yn welliant ond nid oeddynt wedi sylweddoli pwysigrwydd
trefnu a graddoli'r defnyddiau.

Dim ond pan ddechreuwyd dethol

geirfa mewn dull gwyddonol yn ystod y tridegau y sylweddolwyd
fod angen graddoli noil elfennau1 r teith*

Roedd D.O.Roberts

yn ymwybodol o lawer o ddatblygiadau ei gyfnod.

"Wrth ffurfio'r

cwrs yn y Gynraeg f el ail iaith rhaid wrth ofal mawr i drefnu1 r
maes - mater yr iaith - mewn dull systematig gan gyflwyno'r
Ac yn wir graddiodd yr eirfa

iaith yn raddol a sicr."^3)

yn ofalus iawn yn LLVJYLR Y GYMRAEG.

Ond fel y sylwodd Dr.R.M.

Jones "mae'r holl batrym.iu gramadegol blith-draphlith, rhai
anodd o flaen rhai hawdd, rhai anaml o flaen rhai ami, ac yn
anad dim rhai a allai esbonio rhai diweddarach yn dod ar eu
hoi nhw".^!1*)

Heb son am y ffaith ei fod yn cyflwyno tua l^t

o wahanol bvyntiau gramadegol yn y wers gyntaf.
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Y dull oedd

yn bennaf gyfrifol am hyn; gall y dull dysgu ddylanwadu ar
y dethol.

Nod y dull union oedd osgol defnyddio'r faraiaith

deed a ddelo, ac felly rhaid oedd dechrau'r cvrs gyda phatrymau megis "Llyfr yw hwn", "Beth yw hwnS" er mai anaml y
defnyddir y brawddegau hyn mewn sgwrs naturiol,

Roedd rhaid

ceislo adeiladu digon o iaith i'r plentyn fedru dyfalu neu
ddeall yr ystyr o'r cyd-destun, neu o gampau ac arwyddion yr
athro,
Calff syniadau seicolegwyr ac ieithyddion ynglyn a sut
y dysgir iaith ddylanwad mawr ar y modd y dysgir iaith yn y
Ac ar y dull y bu'r pwyslais yn ystod y pedwarYchydig
•"
degau a 1 r pumdegau yn hytrach nag ar y cynnwys, (IT)
dosbarth.

iawn o drafod a fu yn ystod y cyfnod hwnnw ar natur y prif
ieithoedd a ddysgid.

Bu trafod ar sut i ddefnyddio labordai

iaith a sut i ddrilio yn hytrach na both i'w ddrilio.
Symudwyd odd! wrth y dull 'Audio Lingual 1 i raddau yn
ystod y chwedegau,

Prif ddiben iaith yw cyfathrebu a dechreu-

wyd ymgorffori'r patrymau ieithyddol o fewn sefyllfaoedd.
Cododd rhywfaint o anawsterau o ganlyniad i hyn.

Rhaid oedd

penderfynu pa un oedd bwysicaf y patrwra neu! r sefyllfa.

0

ddewis a dysgu1 r patrwm gyntaf a 1 i gymhwyso ar gyfer y sefyllfa
oedd i ddilyn tueddid i haniaethu1 r patrwm.

Nid oes arwydd-

ocad i fynegiant os na chysylltir ef a sefyllfa, aiff y cwrs
yn anniddorol ac undonog, ac nid yw'r ailadrodd di-ddlvedd yn
fawr o welliant ar yr ai^adrodd a oedd yn gyffredin yn y dull
traddodiadol.

Ond os canolbw/ntir ar y sefyllfa byvio,~ir y

wers yn ddirfawr, ond heb reolaeth dros y patrymau aiff y
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wers yn gyrahleth a di-lun»

Mae cyfaddawd yn anorfod, rhaid

dyfeisio sefyllfa ac ymgorffcri patrymau detholedig o 1 i mewn»
A

Hynny yw rhaid ymdrechu i gyflwyno iaith sydd mor naturiol a
phoslbl mevn sefyllfa arbennig ond ar yr un pryd rhaid peidlo
a chaniatau i ofynion y sefyllfa fynd yn drech na'r ystyriaethau ieithyddol.

Cyf/-ddyf Dan L. Jar.es "Fe all gofynlon
i led-gyflwyno1 r patrwm yn gynt

sefyllfa weithiau orfodi awdur
na'r amseriad ar y rhestr •

'

Unvaith eto gall dull reoli' r dethol.
dull yn ogystal a'r deunydd ieithyddol.

Rhaid graddoli'r
Credir bod actio a

drilio, a dysgu'n beiriannol ar y cof yn fwy addas i blant
ifanc, ond raae angen eglurhad gramadegol ar bobl znewn oed a
chynorth y gair priitiedig. Rhaid iddynt hwy weld trsfn o
Pwysleisir bod dysgu gratiadeg drwy gyfrwng
fevn iaith. (17)
sefyllfa yn pwysleisio'r cysylltiad ystyrlon sydd rhwng pobl
ac iaith a gweithredoedd.
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mynegvyd gwahanol farn
am le'r ieithydd a 1 r soicolegydd yn y gwsith o lunio cyrsiau
iaith.

Cred rhai fod lie hanfodol i ieithyddiaeth.

":;i ellir

dychnygu unrhyi/ un yn y^gymryd a pharatoi defnyddiau dysgu
mewn dull systematig"

heb wybodaeth drylwyr o'r raaes hwn,

fiQ.\

'

Cafodd graraadeg travsffurfiannol Chomsky ddylanwac aiawr hefyd (er mai dim ond un math o ramadeg ydyv o tuag 20 a gynigiwyd
yn ystod y blynyddoedd diwethaf).

Cred Chomsky a 1 i ddilynwyr

fod cnewyllyn cyffredin .1 .--.i:. iaith ac y gellir trwy olrhain
bnwddegau yn ol tn^ vahanol gyfnewidiadau ddarganfod pa rai

ydynt.

ifyneglr syniadau tebyg gan R.M.Jones.

"Un o'r

pethau mae'n rhaid i'r sawl sy am raddlo patrymau'r iaith
Gyraraeg el wneud yw darganfod y patrwm brawddegol sylfaenol
cychwynnol i1 r cyfan.
Iaith?

Pa frawddeg sy, fel petal, ar waelod yr

Pa frawddeg sy'n caniatau I chi adeiladu 1 r gweddill

o'r iaith arni?"' 1^)

A dywed D.L.James, "Ar hyn o bryd ni

fedrwn ond gobeithio y bydd i ymchwilwyr eraill ryw ddydd
addasu graraadeg trawsnevid Noam Chomsky a1 i ddilynwyr at yr
iaith Gymraeg a dangos fel y gall nifer arbennig o batrymau
allweddol agor y ffordd i faistrolaeth gyflym a chyflawn o'r
ialth11 ^ 20 )

Ond mae Chomsky ei hun yn amheus "Rydw i, a dweud

y gwir, braidd yn anheus ynglyn ag arwyddocad hynny o fewnddirnadaeth a dealltwriaeth ag a gyrhaeddwyd raewn ieithyddiaeth a seicoleg at ddibenion dysgu ieithoedd".' 2^'

Gwel

ef fod llawer lawn o amheuon yn caol eu nynegi ynglyn a'r
rhan fwyaf o ddamcaniaethau ieithyddol.

Yn sicr cred amryw

fod dysgu iaith yn broses eithriadol o gymhleth ac nad oes un
dull allweddol, neu rhyw gyfrinach syml sy'n mynd i symleiddio'r dasg pan ddarganfyddir ef,

Pwylsleisla 1 r Athro

Mackey'r ffaith mai crefft hollol wahanol yw dadansoddl iaith
a 1 ! dysgu hi.

ond er

"Er mwyn Iddi fodoli rhald dysgu iaith;

rawyn ei dysgu nid oes rhaid iddi gael ei dadansoddi...Nld yr
unedau a ddefnyddir i ddadansoddi iaith sydd, o angenrheidrwydd,
angen eu dysgu.^

'

Nid yr ieithydd yn ei fam ef yw'r

person mwyaf cymwys i baratoi cyrsiau, a rhydd ef y pwyslais
ar yr athro profiadol.

Dywed "Mae'r gred gyfoes fod

ieith-

yddlaeth gyrawysedig yn gallu datrys holl broblemau dysgu iaith

nor ddi-sail a'r gred y gall seicoleg gymwysedig eu datrys,"
Efallai felly nad oes rhaid gresynu'n ormodol am ddiffyg
disgrifiad cyfoes o'r iaith Gymraeg.
Yn sicr inae rhai egwyddorion sylfaenol y dylid eu cadw
mewn cof wrth raddoli patryraau, er na roddlr cymaint pwyslais
arnynt bellach.

Ffrwyth profiad athrawon dros y blynyddoedd

ydynt, cytunir arnynt a rheetrir hwy gan Mackey,
"
Jones, v/ a D.L.James, ( 25}

^' R

Dylid arwain y dysgwr "o'r

bysbys i'r anhysbys, o'r rhwydd i'r anodd, o'r hyn sy'n
digwydd yn ami i'r hyn sy'n anarnlach"..,.I'wrth ddysgu iaith,
mae'r dysgwr yn tyfu ynddi, yn ychwanegu mvy o'i phwysau hi
drwy ffitio darnau newydd sy'n perthyn i'r darnau sydd yno
eisoes.

Kid pentyrru darnau digyswllt yw dysgu iaith, er mai

dyna, gwaetha'r modd, yr hyn a wna llawer o'n gramadegau a'n
cyrsiau iaith".^ 2°'

Dyna a ddywedodd R.K.Jones yn 1962.

Cytuna D.L.James "Sylwedciola'r arbenigwyr i gyd fod iaith yn
gymrodedd cymhleth a gwel Mackey y cyfan fel system sy'n tyfu
gyda phob rhan o'r system honno yn asio i'w gilydd yn dwt.
Mae'n rhaid i bopeth a adeiledir ddal perthynas a'r hyn a
gyflwynwyd gynt, fod mor rheolaidd o ran ffurf ag sy'n bosibl,
yn ddefnyddiol i'w ddysgu ac yn ddeunydd defnyddiol at ddysgu
drwyddo, ac wedi ei drefnu yn y fath fodd

fel bod yr adrannau

sy hawsa i'w dysgu yn gymorth i ddysgu rhywbeth sy'n anos ei
gyflwyno*

Mae angen gweld sut mae'r curs yn adeiladu ffram-

waith yr iaith, sut mae'r geiriau'n ffitio i'r fframwaith hwn,
sut mae'r ystyr yn ehangu, ac yn olaf sut y cymhlethir yr holl
elfennau hyn yn un system gyfansawdd".^?)
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Dylid cyflwyno'r

syml yn gyntaf ond rhaid ystyried aralder hefyd.

Dylid sicr-

hau bod perthynas amlwg rhwng un patrwm a 1 r nesaf, ac osgoi
neidio.

Rhaid cyniharu'r famiaith a'r iaith estron i weld pa

batrymau sy'n debyg ac yn wahanol ynddynt, ac yna ynysu'r
anawsterau hynny, "gall hyn fod yn sylfaen gwrthgyferbynnu
hanfodol yn y dysgtfl^ 2^
arau hyn gan ral addysgwyr.

Rhoddwyd sylw arbennig i'r anavstGall graddio gofalus fod o

gymorth yn enwedig drwy gadw'r anawsterau ar wahan yn hytrach
na'u clystyru.

Ni all graddoli, fodd bynnag, fod o fudd ym

rahopeth; ni all amlygu ^wyntiau granmdepol anodd ac nid yw o
gymorth i gofio dosbarthu eitemau - rhaid i'r dysgwr gofio
cenedl enwau er enghraiff;

ni ellir eu gohirio na'u cyflwyno

A

ar wahan,

Dylid dysgu rhai eitemau astrus yn homologau dros
gyfnod hir. Cedwir rhai eitemau anodd eu cofio megis arddodA

iaid neu eiternau annisgwyl ar wahan a'u hadolygu yn gyson.
Mae adolygu cyson yn nodwedd bwysig mewn cwrs, a dyrna un
elfen bwysig y dylid ei hystyried wrth fesur gwaith cwrs.
Dylai bod dau fath o adolygu sef y gronnus (cumulative) a'r
cylchol (recurrent). Cred ieithyddion mai ail-ddefnyddio nifer
o adnoddau ielthyddol mewn fvahanol iryfuniadau a wnawn. (2°^
''
A gwyddys o astudiaethau amlder geiriau fod ycrydig iawn o
eiriau yn cael eu defr.yddio'n ami - megis geiriau strwythurol,
am y gweddill eu dysgu yn raddol ar hyd ein hoes a wnawn;

y

rhan amlaf trwy ddyfalu eu hystyr y tro cyntaf y clywn neu y
gwelwn y gair,

Wedyn fe'i clywn eto dro ar ol tro.

Hynny

yw ni ddaw adnabyddiaeth Iwyr a sicr o elfen o iaith y tro
cyntaf y cawn brofiad ohoni, ailadrod<3*r y profiad viev;n
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gvahanol gyd-destim dros gyfnod o asser.

Y dref'n arferol

vrth ddysgu iaith estron yw ceisio dysgu pwynt graniadegol yn
drylwyr cyn symud at yr on nesaf. Ond bellach credir y gall y
dysgu rod yn fwy effeithiolos .trefnir y cwrs fel bod y pwyntiau hyn yn cael eu hail-adrodd yn gyson. I wneud hyn rhaid
dethol rhai pwyntiau pwysig a gofalu eu bod yn cael eu hailgyflwyno newn cyd-destun gwahanol yn y gwersi canlynol. Mae'n
dreth ar dcychymyg y lluniwr cyrsiau i geisio gwneud hyn mewn
modd diddorolj ac i ddyfeisio sefyllfaoedd newydd lie gellir
defnyddio yr un patrwra mewn ffordd naturiol.

^iae defnyddiau

atodol o gyraorth mawr i gadarnhau ac ategu yr hyn a ddysgwyd,
Kid yw cwrs ar ei ben ei hun yn ddigonol, rhaid i'r athro
baratoi neu gael hyd i ddefnycidiau ychwanegol.
Credir bod rtiai egwyddorion eraill hefyd y dylid eu
hystyried wrth baratoi cwrs. ^)
^r ddechrau cwrs rhaid gofalu
nad yw'r dull yn tra-arglwyddiaethu ar y patrynau. Dylid
egluro'r :v,ramadeg yn synil yn ogystal a chyflT.^no enghreifftiau.
Mae'n syniad da i'r rryfyriwr ddysgu rha.1 yrnadroddion byr a
buddiol ar ei gof»

Dylai' r brawddegau a gyflwynir fod yn rhai
buddiol a dylai fod cyfle i'r dysgwr eu hymarfer mewn rhyw
fath o weithgarwch yn ogystal a'u drilio.

Dylid ail-ddefnyddio

rhai patrymau gramadegol a geirfa bv^rsig er mv^rn sicrhau bod
yr adolygu yn ddigonol,
Ceiswyd, mewn cyrsiau Cyniraeg, fel ym mhob iaith arall,
gyflwyno'r patryciau o fewn fframwaith rhyw sefyllfa neilltuol.
Cnd mynegwyd beirniadaeth yn ddiweddar ynglyn a'r dull hwn o
gyflwyno iaith, Jail yr amheuon hyn yw'r newid barn ymhlith
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ieithyddion a seicolegwyr ynglyn a 1 r dull y dysg plcntyn ei
famiaith.

Teimlir nad yw'r ffaith fod dysgwr yn gallu defnyddio

patrymau ieithyddol o fewn y dosbarth o angenrheidrwydc* yn ei
sicrhau y gellir eu defnyddio yn ei fyvyd bob dydd pan fydc!
phaid iddo ddewis pa eiteraau i'w dafnyddio.

Cfnir hofyd fod
gor-bwysleisir

gormod o eitemau'n cael eu dysgu - ac yn ami
eitemau llai ami eu defnydd. ^ '

In enghraifft gyffrecin yw'r

pwyslais a roddir ar ddysgu amser presennol y forf fsl na all
dysgwr ddwaud brawddeg ami a buddiol fel "Fe es i i ! r sinema
naithiwr 11 ar ol blwyddyn neu fwy o ddysgu'r iaith.

Ofnir

hefyd na ddaw'r dysgwr yn ymwybodol o gywoiriau iaith - ni
roddir arweiniad iddo ynglyn a pha batrymau sy'n dderbyniol
ar gyfer guahanol amgylchiadau.
i^rnegwyd amheuon hefyd am werth y stori a gyflwynir i
geisio ysgafnhau y baich o 1 r drilio mecanyddol.

Gall y stori

fod yn gymorth i gyfrannu at wybodaeth y dyspwr o ddiwylliant
a chefndir yr iaith estron, ond gall yn fwy ami fod yn hollol
amherthnasol,

Ond cyflwynir y sefyllfaoedd hyn dan yr argraff

y bydd y dysgwr maes o law yn gweithredu yn yr union yr un
inodd pan gaiff ei nun mewn sefyllfa debyg.

Anghof.tr bod cryn

wahaniaeth rhwng sefyllfa artiffisial yn ystafell ddosbarth a
sefyllfaoedc bob dydd.
-•_u.*-

Kid yw stori o angenrheidrwydd o gynorth i ddyspu ond
cyflwynir hwy dan yr argraff eu bod yn ennyn diddordeb y
myfyriwr ac yn hybu'r awydd i ddysgu.

Mae'n bur debyg bod

hyn yn wir am blant, ond nid oes ar bobl mnvn oed an^en y
math yma o gyflwyniad.

Gall fod yn fwy o rvystr nag o gymorth

79

mevn cyrsiau cychwynnol heblnw bod y storl yn r'v^li'r
detholiad o batry:rtau.

Sail symud yn rhy araf ?c 03 nid oos

dawn storlvr £an yr audur rail fod yn "yffrsdin 3! chynrrvys.
Mna noryrl hefy;! fcr' y dy^.r-'w-r yn tu.3d^u 1 yrrf-r r'S person y fsrf yn ?,r-?-1ol - .1 ^^iw:uf t^th sy'n d
arall o hyd .ac i slarad am tcthau 3 ohobl ^rnlll yn
liytnch na ew-noud a ^eit'ir.idu tr^y •••yrrviv yr '.",1th, -^c yn
bwysicaf oil siaraa a-ndar.o ef Q| him.
chorwy.!.i yr a.'.iiGucn !iyn oc ohey^dd cIa:c-3nlTct'r:u newydd
yirhlith ioitliyadion ynglyn a natup laith A sut y dys?ir hi
tuecUlwycl yn y blynyddooJO diwethaf i ystyriei dulli-u gwahanol
o gyflwyno iaith estron o fevm ffratwaith cvrs.

Crlslt^d

canolbwyntic /sr y math o batryrau y tydd ar ddyagwr eu hangen
irebu^a'u daclansodc'i yn fwy rnanwl.

One. datblyp.iadau

dJ.Lweddar yw'r rhain ac nl,' ydynt vo M dyl.in'.v-i.iu ar
y cyrsiau Cymroog hyd yn hyn.
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GRADDOLI PATHYMAU YN Y GYMRAEG
DP. R.M, Jones yn el erthyglau yn yr ATHRO ac yn
CYFLWYNO'R GYMRAEG oedd y cyntaf i gynnig rhestr o batrymau'r
Gymraeg wedi eu graddoli iaewn dull gwyddonol at ddibenion
dysgu ail iaith.

Seiliwyd ei gwrs CYMRAEG I OEDOLION ar y

rhestr hon»
Yn ei Ragymadrodd i CYFLwYNO'R GYMHAEG dyved R.M.Jones
mai gwaith maith ac anodd fyddai graddio'r cystrawennau mewn
ffordd wyddonol, derfynol, ond gan fod ar athrawon angen
arweiniad ar frys penderfynodd baratoi'r rhestr, ond
rhybuddia1 r darllenwr mai "prin gyffwrdd" a wnaeth a1 r maes,
Cred ef mai 1 r ffordd sicraf o ddysgu iaith yw trwy ddysgu un
fel hyn bydd

patrwm yn drwyadl cyn symud ymlaen at y nesaf;
y dysgwr yn adeiladu llwybr i'w gerdded.' 2)

Bydd yn defny-

ddio'r wybodaeth a ddysgodd yn y gorffennol mewn sefyllfaoedd
Mae'r pwyslais ar drefn»

newydd yn y dyfodol.

Noda dair egwyddor bwysig, seft
(a) osgoi neidio o un patrwm i'r nesaf
(b) symud o'r syml i'r anodd
(c) os yn bosibl dechrau gyda phatrwm ami.

(2)

Dylid hefyd ystyried dylanwad y famiaith a rhoi sylw i
w
anawsterau, Ni ddisgylid i athro lynu'n glos at y rhestr os
A

byddai amgylchiadau yn ei gwneud yn ddymunol iddo beidio.
Sylfaen y rhestr yw ffrwythlondeb y patrwm.

Rhaid cael

gafael ar frawddeg allweddol y gellir ei hyraestyn.

Dywed fod

"this is a book" yn burion yn Saesneg fel man cychwyn ond nid
yw'r cyfieithiad "dyma lyfr" yn arwain i unman yn y Gymraeg.
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Cynigia ef "Mae _____ yraa" fel patrwm dechreuol.

Ceir

ymdriniaeth faith a manwl lawn ar sut yr aeth ati i ddethol
a graddoli ambell batrwm ond pwysleisia na ddylid trafod
pynciau o'r math yma gyda'r dysgwyr, dylid eu cyflwyno drwy
ddril.

Rhestr o batryraau dechreuol a gynigir ganddo -"Cyflwynir

hyn fel trefn waelodol a rhesymegol i'r dysgu, na raid glynu'n
gaeth wrthi bid siwr... f e1 i cyflwynlr fel egwyddor yn hytrach
nag fel cyfundrefn raddedig derfynol". ^'
Rhestrir y patrwm ac ychwanegwyd nodyn gramadegol ar
ddiwedd y rhestr sy'n awgrymu y dylid cyferbynnti' r Datrwm a
phatrwm a ddysgwyd eisoes, neu a phatrwm Gaesneg, a nodir unrhyv bwynt diddorol.

Kanylir ar un enghraifft i ddangos sut

y cadwyd at elfennau symlaf a phwysicaf y patrwm a gwelir fel
mae un pwynt dysgu yn llifo'n esmwyth i'r nesaf.
Uned 13.

GGRCHKYNNGL

90. cariwch, codwch, cadwch, etc.
(Y dull arferol: torri darn o'r berfenw i gael bon + vch)
Cyferbynnu ffurf gryno gorchmynnol a ffurf gwmpasog yn ateb.
Codwch : Rydw i'n codi.
91. GORCHI-1YMOL (parhad)
Darllenwch ... Diolchwch
(Y berfenw fel bon)
92. GORCHMYNNGL (afreolaidd)
Dewch, Ewch, Cewch*
93. ^s gwelwch chi'n dda.
Idiom arbennig
(Sylwer cynnwys 'chi 1 )

. Peldiwch (a)

(Kegyddu'r gorchmynnol)

Peidiwch (a) siarad.

(Awgrymu hepgor a)

Dyna'r dull y rhestrir y patrymau.

Mae'n ymdrin a'r

berfau gan ddechrau 4'r amser presennol ac ychwanegu'r
gofynnol a f r negyddol.

Nid yw'n cyflwyno'r araherf faith hyd

lined 12 (patrwm 82) sef tua hanner ffordd trwy'r rhestr.
Yn sicr dylai'r graddio gofalus hvm fod o gymorth i cthro a
disgybl, o leiaf os byddant yn fodlon cadw at y dull traddodiadol o ddysgu iaith*
Cyhoeddwydi?ATRyfi^3HiTH ^yKkAt'Q yn 1570 gan Adran Adcysg
Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, fel cymar i GRADDIO
GlilHFA a drafodwyd eisoes. (if)
Parato^d y rhestr gan
Dan L. James ar gyfer athrawon ac awduron llyfrau ail- iaith.
Nid yw D.L.James chwaith yn honni fod ei restr yn un derfynol
ond cynigir hi fel canllaw yn unig.

Ystyrir graddoli o

nifer o safbwyntiau.
1.

Symlrwydd patrwm

2.

Defnyddioldeb patrwm

3»

Rhwyddineb dysgu

^.

Eglurder

5»

Fosibilrwydd ehangu

6»

Amlder defnydd

7.

Posibiliadau'r patrwm i 'lyncu 1 geirfa.

Mae yntau, fel R.iM. Jones, yn egluro beth a olygir vrrth
batrwm ffrwythlon.

Pwysleisia hefyd y dylid ystyried

problemau dysgwyr,

Mae' r dull o rifo'r patrymau yn gymhleth -

rhestrir hwy i ddechrau drwy garfanau a rhoddir llythyren a
rhif wrth bob patrwm ac "ailwedd" ar ddechrau1 r rhestr.

Os

edrychlr am y Ffurflau Gorchmynnol gwelir eu bod wedi eii
rhestru dan garfan C, a bod wyth patrwm yn y garfan.
Cl berfau fel bon - Darllenwch y llyfr yma/yna/acw, etc.
C2 Torri darn o' r berfera; i gael bon + wch
Esgusodwch fi, etc.
C3 Afreolaidd - Ewch allan, etc,
C*t Kegyddol - Peidiwch a sefyll.
C5 -Unigol a lluosog - Taw/Tewch.
C6 Treigliad gyd gwrthrych - Darllenwch lyfrau da
gorchmynnol
C7

Gorchmynnol + i - Rhowch ... i

C8

Idiom arbennig - Os gwelwch chi'n dda»

Gwelir fod y rhestr yn fwy nanwl nag un R.M.Jones, gellid
dadlau y gallasai 1 r athro ddethol y prif batrymau a gohirio
cyflwyno rhai eraill.

Mae rhestr R.M. Jones yn symlach ac

yn fwy addas at gwrs dechreuol.

Onid doethach fyddai cael

dwy r^str, un i gwrs dechreuol ac un arall a fyddai'n ymdrin
A

ag agweddau mwy dyrys ar y patrymau a ddysgwyd?

Er bod y

patrymau wedi eu graddoli dywed yr awdur "Ni Iwyddwyd i
drefnu eto ymchwil a fyddai'n ein galluogi i ddangos dilyniant
y patrymau".

Ychwanega

"Ond or inni restru'r holl bwyntiau gramadegol
a phatrymau brawddag^I a 1 u rhifo'n dwt, ni olyra hyn fod
rhaid i bob pwynt yn ein rhestr ddilyn ei gilydd yn yr
un drefn yn ddeddfol mewn cwrs iaith. Fe all ,^-ifynion
sefyllfa weithiau orfodi'r nwdur i led- 0yflwyno patrwm
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yn gynt na'1 amseriad yn y rhestr. Bydd defnyddioldeb
yn gofyn am ystwythder ••*... mae'n ddigon posibl y
dylai 1 r paratowyr cyrsiau fod yn Haver rawy mentrus
a cheisio cyflwyno rhannau o'r Amser Gorffennol,
Araherffaith a1 r Dyfodol ... cyn dihysbyddu ffurfiau'r
amser Presennol.,.".
Cyhoeddwyd GEIRFA & CHYSTRAWENKAU'R GYMRAEG^) yn 1973
gan y Cyd Bwyllgor Addysg Cymreig.

Penodwyd nifer o bobl -

sef Gweithgor y Cystrawennau - o blith aelodau Cyd-Banel
Cyiaraeg Byw.

Eu gwaith hwy oedd paratoi enghreifftlau

brawddegol o'r patrymau y cytunwyd arnynt.

Diben y rhestr

oedd rhoddi cymorth i athrawon oedd yn paratoi plant ar gyfer
arholiadau T.A.U. a T.G.U.(03).

Dadansoddwyd cynnwys papurau

arholiad y Cyd-IJwyllgor dros gyfnod o 15 mlynedd a phamffledi'r
B.B.C. a gwerslyfrau.
Rhestr o enghreifftiau o batrymau yw hon, ni chrybwyllir
y dull na'r drefn o ddysgu.

Hr enghraifft, ar dudalen Uo

gwelir
(b)'"BOD' + GODDRYCH + TRAETH1AD LERFiLiiwuL
e.e.Rydw i'n cardded

Fe fydda i'n cerdded
Roeddwn i'n cerdded
Byddwn ni'n cerdded
Rydw i'n cerdded

Rydw i vedi cerdded
Rydw i wedi bod yn cerdded
Fe fyddwn i wedi cerdded
Fe fydda i wedi bod yn cerdded
Fe fyddwn i wedi bod yn cerdded"
Gwelir bod holl amserau'r ferf wedi eu rhestru gyda'i
gilydd.

Mae'n amlwg na fwriadwyd i'r un athro ddysgu'r
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patrwm yn y drefn hon; prif ddiben y rhestr yw dangos pa
batrymau y dylai1 r ymgeiswyr f°d wedi eu meistroli erbyn y
Pumed dosbarth.
Pwysleisia R.M.Jones a D.L.James fod angen dadansoddiad
cyflawn o»r ialth Gymraeg.

Dywed D.L.James "Ar hyn o bryd ni

fedrwn ond gobeithio y bydd i ymchwilwyr eraill ryw ddydd
addasu gramadeg trawsnevid Noam Chomsky a 1 i ddilynwyr at yr
iaith Gymraeg a dangos fel y gall nifer arbennig o batrymau
allwedciol agor y ffordd at feistrolaeth gyflym a chyflawn o 1 r
iaith11 .

Ond teimla amryw o addysgwyr erbyn heddiw mai twyllo

ein hunain a wnawn os rhoddwn ein gobeithion ar waredigaeth
gan yr ieithyddion.

Cred yr Athro W.F.Mackey mai ychydig

lawn o gymorth a rydd disgrifiad ieithyddol i'r dasg o ddysgu
Dywed ef nadoes gan ddadansoddiad wrthwynebol na'r
iaith*
astudiaeth o gamgymeriadau yr un dim i'w gynnig i*r athro
profiadol.

Yr athro iaith yw1 r arben/figwr ar ddysgu iaith nid

yr ieithydd na'r seicolegydd,

A dywed Chomsky "Yr athro iaith
rn\

ei hun sydd i dderbyn neu wrthod unrhyw syniad arbennig", "
Nid yw ef yn bersonol yn tybio fod ei ramadog yn addas at
ddibenion dysgu ail iaith,
Bydd rhaid i lunwyr cyrsiau1 r dyfodol ystyried yn ofalus
le 1 r patrymau graddedig yn ei faes llafur. Tueddir heddiw i
f\
ddosbarthu'r strwythurau yn ol cysyniadau yn hytrach nag yn
ol yr egwyddorion traddodiadol.

Tueddir i ymwrthod a'r math

o faes llafur a gynigir gan H.M.Jones lie nad yw "Bore Da"
yn cael ei gyflwyno hyd Batrwm 5U na "Diolch" hyd batrwm 55»
Dyma ymadroddion buddiol i'r wers gyntaf ond diau fe'u
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cyflwynid fel homologau neu ddarn o ddeialog mewn cwrs
cyflawn.

Gwelwyd fel y bu'n yrngais barhaol i gadw $yd-

bwysedd rhwng y strwythur a1 r sefyllfa, bydd yr un mor anodd
ffurfio cyfaddawd derbyniol rhwng y patrymau graddedig a
hanfodlon cyfathrebu.

1.

Jones, R.M. , CYn/wYNL 1 3 aYMR-iSG, t.S

2.

Ibid, t.l^f

3.

Ibid, t.21

»t.
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5.

Cyd-Lwyllgor Ad^ysg Cymru, ^ZIIFA A CirfST^.vZ-NTTAU1 S
GYMRAEG

6.

Mackey, W.F. , yn FOCUS ON THE LEARNER (Oiler & Richards)
t.ll

7.

Chomsky, K.

Ibid., t.3'w
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Y CYRSIAy

Gvelvyd bod nifer o egwyddorion cyffredinol pwycig y
dylid eu cadw mevn cof vrth ystyried yr elfen ieithyadol
mewn unrhyw £wrs yn ocystal a 1 r agveo'd fwy cyfyng o raddoli'r
patrymau. Buddiol fyd.dai edrych ar bob cwrs yng n^cleuni
naw pwynt.
(1) Edrychwyd i ddechrau ar y mood y cyflwynwyd y gramadeg.
I ba raddau yr ocdd yr awdur yn cyraryd yn ganiataol bod
cefndir ieithycldol gan y dysgwri

A rodcir. eglurhad syml

o 1 r pvyntiau. gramadegol neu a ddefr<yddid ternau a allai
fod yn ddieithr ac anodd i lawer o bobiV
(2) Ystyrlx^yc wedyn 1 ba raddau nae'r oyflwyniad sefyllfaol
neu stori'ol yn rheoli'r dethol o bati-ymau.
(3) Edrychwyd a oecd y cwrs yn cyflwyno nifer o ymadroddion
buddiol fel homologau. an ai yng nghorff y cv/rs neu wedi eu
rhestru ar wahan.
Anodd yw barnn arnlder a buddioldeb y patrynau gan nad
oes canllawiau. pendant ar gael yn y Gymrasg hyd yn hyn. Ond
dlau bod y drefn a1 r amser pryd y cyflwynir gwahanol amserau'r
ferf yn ystyriaethau canolog,

Caisiwyd nodi pa bryd y cyf-

Iwynwyd un ai 1 r ainser araherffaith neu1 r dyfodol an y tro
cyntaf. Tueddir i feirniadu rhai cyrsiau heddii; ohenvydd eu
bod yn canolbwyntio 1 n ormodol ar yr ainser precennol.
Sylwyd fod adolygu f n bwysig a cheisiwyd sefydlu i ba
raddau y mae 1 r cyrsiau1 n darparu sr gyfer hyn, a pha fcor gyson
ydyw. Ydy'r adolygu yn digwydd yn naturiol ync nghorff y
llyfr - a ail ddefr.yddir patryn:au a ddys£wyd yn ddiv;e<i-iar
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mewn sefyllfaoedd newydd neu a restrir y gwaith a gyflwynwyd
yn ffurfiol fesul hyn a ':yn o wersi?

Ceisiwyd darganfod i ba

raddau y rhoddwyd sylw ychwanegol 1 anawsterau sy'n hysbys i
athrawon profiadol.

I wneud hyn ystyriwyd on pwynt yn unig

sef "have" sy'n gallu golygu gan. wedi. neu cael.

Yn ogystal

a phwysleisio 1 r anawsterau a nodwyd elfennau sy'n debyg yn y
Saesneg ac yn y Gyrnraeg - ac a dynnir sylw'r dysgwr atynt a
roddi cyraorth idtio i'w dysgu*
Gwelwyd hefyd fod rhyw fath o weithgarv/ch sy'n galluogi 1 r
dysgwr i siarad a defnyddio'r iaith or ddiwedd gvrers yn bwysig,
Edrychwyd hefyd ar y stori: a oedd yn ddeniadol, yn fuddiol,
yn ychwanegu at v^rbodaeth y dysgvr o Gynru., neu a oedd yn
feichus ac yn blentynaidd,

Iv:ynt bychan ond tra phrwysig i

athro a disgybl yw rr.ynegal neu grynodeb o'r patrynau a gyfIwynir, os nadoes un ar gael rhaid i'r athro ei pharatoi drwy
restru pryd ac ymhle y cyflwynir pob patrvra.
Er invyn cael golwg fanylach ar raddoll'r patrymau
dilynwyd y dull a nrgyohellir gan C.Dodson, t.176.

Dyna a

ddywed: "Mae hi bron yn archosibl i sicrhau a yv'r patrymau
a ddefnyddir yn cael eu cyflwyno mewn dull sy'n lleihau'r
nifer o anawsterau dysgu I'r minimwm, heb \vybodaeth o raglennu
patrymau ».. Datblygodd ymchwilwyr ddulliau a nil ddangos i*r
athro ar amrantiaci a raglennwyd y defnyddiau a ddefnyddia yn
y drefn fwyaf effeithiol".

Rhaid i'r athro ddovis tair neu

bedair gwers tua dechrau1 r cwrs a rhestru pob patrwm newydd a
gyflwynlr,

Ystyrir i ba raddau maa cysylltlad agos neu
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debygrwydd rhwng pob patrwra a'r patrymsu a gyflwynir o 1 i flaen
ac ar ei ol,

gelwir hyn yn cymdeithasiad (association).

Ystyrir hefyd y gwahaniaetaau (discrimination),

I'ae cysyllt-

iad rhwng patryir.au dilynol yn sw^rymu tod sanddynt elfenr.au
sy'n gyffredin, ac o bosibl elfeinsu sy'n gyffredin i'r famiaith a'r ail iaith, pe na bai yn ddim amsenach na'r ffaith
fed y geiriau yn yr un drefn yn y ddwy iaith.

Ond pan

gyfIwynir elf en hollol newydd gelwir hi 1 n wahaniaethu.
Paratoir matrics sgwar drwy ddathol tua phymthsg patrwm
dilynol a1 u rhestru e'u rhifo mewn croeslin ar draws y matrics;
hon yw1 r llinell ddiffiniad,

Icodir y oatrymau sy'n debyg

uwchben y llinell i'r rhai sy'n wahanol oddi tanl,

Nodir

nid yn unig y patrymau dilynol sydd a chyndeithasiad rhyngddynt ond hefyd y rhai sydd yn bellach oddi wrth ei gilydd.
Gelwir clwstwr o gymdeithasiad yn f gylch cysyniadol 1 ,
Wrth ddehongli'r matrics dylid cadw mewn cof y pwyntiau
canlynol:
1.

I\T i ddylid cael gormod o wahaniaethau wedi eu clystyru

gyda'i gilydd neu fe gaiff y disgyblion anhawster i ddysgu'r
holl reolau newydd,
2.

Dylai fod cymdeithasiad yn digwydd ar yr un pryd a

gwahaniaeth neu fe or-bwysleisir y gwahaniaeth rhwng un patrwm
a'r nesaf.
3«

Dylai fod cyn lleied o doriadau ag sydd modd yn union o

dan y llinell ddiffiniol, yn onwedig os oes gwahaniaeth uwchy llinell.

Dylai'r patryniau symud yn raddol o 1 r hav:dd i'r
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anodd*.
U»

Dylai bod nifer dda o ' gylchoedd cysyniadol 1 o dan y

llinell ddiffiniol.

Ceislwyd cynllunio inatrics ar cyfer pob

un o'r cyrsiau Cyraraeg a astudiwyd.
Ystyrir y cyrsiau fesul un yn y drefn y cyhoeddwyd hwy.
T^ACH YOURSELF W3LSH
Cwrs a ysgrifennwyd yn y dull tradcodiadol yw hwn.

Dyma

enghreifftiau o benawdau gwers Is Personal Pronouns, Present
Tense of BOD, present participle, The Indefinite Article,
The Definite Article,

Nid unedau brawdriegol ydynt, ac ni

chyflwynir enghreifftiau synhwyrol mewn brawddegau cyfain,
e«e. y mae 1 r bachgen - the boy is.
batrwci i'w drilio yw hwn.

1'

Kid enghraifft o

Termau traddodiadol a ddefnyddir i

egluro'r gramadeg, e.e. "Imperfect, Subjunctive, Impersonal
is the same as that of the Indicative, except for Elid,
Delid, Gwnelld". t.1^2.
neu ddwy.

Rhoddir y rheol ac wedyn enghraifft

Nid oes homologau o gwbl.

?:id yw1 r enghreifftiau

bob aaser yn synhwyrol nac yn fuddlol, e.e. "This is the man
whose son is not a doctor : Dyma'r dyn nad yw ei fab yn
feddyg". t.123

Nid oes adrannau pendant i aroly^u, ar

wahan i arabell gasgliad o frawddegau i'w cyfieithu tua hanner
ffordd trwy'r cwrs.

"Here are five little pieces in Welsh,

using the grammar explained so far in this book, read them
aloud and translate them."t » 10 ^

Nid oes unrhyv bwyslais ar

anawsterau nag unrhvw weithgan^rch (ar wahan 1 gyfieithu) nag
unrhyw stori na sefyllfa.

0 edrych ar y matrics gwelir bod

llawer lawn o wahaniaethau ac mae gorraod o doriadau ar ddechrau1 r
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1 gadwyn1 , nid oes digon ychwaith o glystyru cysyniadol.

Ceir

mynegai ar ddechrau1 r cwrs ond mae'n llawn terraau gramadegol.
Cyflwynir yr araser dyfodol tua banner ffordd drwy'r cwrs.
CYMRA2G I OIDOLIOK
Daeth tro ar fyd gyda chyhoeddi 1 r cwrs him,

Dangosodd

R.M.Jones yn CYFLWYNO'R GYMRAEG ei fod wedi dcthol ei batrymau'n
ofalus iawn, gan geislo dechrau gyda1 r frawddeg fvyaf 'ffrwythlon1 a'i godro i'r eithaf,

Yn ei Bagymadrodd dyved yr awdur

"Symudir yn araf o batrwm i batrw gan adolygu ar hyd y ffordd*
Brawddegau byr yw1 r uned sylfaenol a ddysgir".

Cyflwyno

patrwm yw1 r dull, yn arbennig yn iroDIADA'^R 2YoG'.VH.

Idae'n

ddull cryno heb unrhjn/7 eglurhad, disgi^lir i'r atliro
^•yflwyno grar.adag; newydd ' ym mhob gwers tirwy ddrilio, ond
ceir rhai termau gramadegol megis "Auxiliary Verbs" a "sub
ordinate clauses".

Nid oes unrhyw ymgais yea i roddi'r iaith

mevm cyd-dcstun na defnyddio sefyllfaoedd na stori.

in wir

clywir cwynion gan athrawon fod llav/er iawn o'r enghreifftiau
yn 'absurd'

a diystyr.

?Iid oss homologau yn y cwrs.

Cyflwynir

yr amser amherffaith yng ngwers XIII - tua hanner ffordd
drwy*r cvrs ond ni chyflwynir yr Aiaser Gorffennol hyd wers
XXV.

Rhoddir pwyslais ar adolygu - ond rhywbeth ir.ecanyddol

ydyw'r rhan atnlaf ar ddechrau. pob gwers; ond ceir ymarferion
penodol i'r diben iiwn ar iud.31.

l:id oes gweithgareddau i»r

dysgwyr ac eithrio ambell arddyweciad.
'gan1 ar tud. 56.

Cyfeirir at anhawster

"Can 6 - Cyferbynnu - has : wedi, had : gan*"

Dyma gwrs hollol nevydc yn y Gyrcraeg, cwrs a oacc wedi ei
seilio yn bendant ar egwyddorion dull 'audio-lingual' - sef
drilio patrymau graddedig.
bob cwrs a 1 ! dilynodd.

Yn sicr gwelir ci ddylanvad ar

Kid oes mynegai o fath yn y byd.

CWRS CYMRAEG LLAFAR

Gwelir ar unwaith ddylanwadau newydd yn y cvrs hwn ceisir cyfuno graddoli gofalus a sefyllfa.

Hhoddir llawer

rawy o sylw i*r gramadeg - dilynir y tablau dril gan adran ar
y gramadeg - y gwrthwyneb oedd y dull yn CYMRA2G I OSDOLIGN gramadeg yn gyntaf, yna dril.

Termau gramadegol a ddefnyddir

"Note the following uses of • sy 1 , the relative 3rd singular
form of 'bod1 (to be), in inverted or emphatic sentences
where the subject or complement is placed first for emphasis"?* 11^
Ond ceir llawer iawn o enghreifftiau hefyd.

Ceisir cyflwyno'r

iaith mewn dull mor naturiol ag y mae modd a gwnelr hynny yn
eithaf llwyddiannus.

Mae

brawddegau'r ddeialog yn fyr ac yn

naturiol, nid oes homologau ond ceir atodiad gweithfawr ar
ddiwedd Llyfr 2 o briod-ddulliau.

0 ran cyflwyno gwahanol

amserau'r ferf dilynir patrwm CYMRASG I OHDOLION - sef yr
amser dyfodol tua hanner ffordd trwy'r Llyfr Cyntaf, yr
Arnherffaith tri chwarter y ffordd drwyddo a 1 r Gorffennol tua
chwarter y ffordd drwyddo a'r GorberWaiitH tua therfyn y Llyfr.
i>lae adolygu'n cael ei gyflwyno'n naturiol yn y ddcialog,
gwneir ymdrech i gyflwyno patrymau adnabyddus mewn sefyllfa
newydd.

Ceir adran AdotygH ffurfiol bob 6 gwers hefyd.

Rhoddir cryn bwyslais ar awgrymu syniadau i'r dysgwyr gael
ymarfer yr hyn a ddysgwyd ar ddiwedd pob gwers.

Gall pob

athro a dosbarth ddewis o leiaf un syniad a fyddai'n debygol
o fod at eu dant.
mynegai lawn.

Ni roddir pwyslais ar anawsterau ond ceir

Mae 1 n amheus a yw1 r stori yn addas, gall barn

bersonol liwio barn ynglyn a hyn, ond mae'r ddeialog yn hynod

Dyma gyfuniad o roddi patrymau graddedig o

o naturiol.

fewn cyd-destun.

0 edrych ar y matrics gwelir fod cadwyn y

patrymau yn rhedeg yn llyfn a di-fwlch.
DSJCI-I I DDYSOU CYMRAEG
Dyma £wrs sy'n ymddangos o ran cynllun a phryd a gwedd
yn ddigon tebyg i 1 r CW-?3 CYJCRAl'G LLiFAR.
o 1 r gramadeg ar ddlwedd pob gwors.

Yna ceir atodiad

*Tid yw1 r avdur yn cyraryd

yn ganiataol fod y dysg%;r wedi astuoio ioith o'r tlaen ac
inae'n egluro yn syml ac yn drylwyr,

Mae'n diffinio ystyr y

termau, e«e,"The Future Perfect Tense .,, It is used to
describe an action which will have been completed by some
time in the future." t.192

Ceir Haver o enghrsifftiau o

5r nad yvr' r mynegai ar ddiwsdd Llyfr 1 yn on

bob rheol,

llawn, gwelir un da ar ddiwedd Llyfr 2, sef Hhestr Patrymau,
t.l63,

Ceir casgliad o'r holl ramadog yn yr Atcdiad ar

dud.. 257»
drilio.

Rhoddlr He pv/ysig i homologau ac argynhellir eu
Gohirir cyflwyno'r araherffaith hyd Uned 21, sef bron

ar ddiwodd Llyfr 1, ac ni chyflwynir arr.serau ^raill y ferf
hyd Llyfr 2.

Ceir adrannau adolygu fel hon ar dud. 215 -

ond yn ami nodir y dylid adolygu'r wers flaenorol ar
ddechrau pob gwers, ail-ddefnyddir patrymau a ddysgwyd yn yr
ymarferion a'r ddeialog.

Awgryrair gweithgarwch ar ddiv/edd

y gwersi yn Llyfr 2, ond Holi ac Ateb Cymysr, a Siarad yn
Ddeuoedd a gcir yn Llyfr 1.
y nodyn ar dud. 153.

Rhoddir sylw i anawster?.u megis

i-laith a braidd yn amiddorol y.-;' r stori

sy'n cyflwyno'r scfyllfa.

Gv/elir o cdrych ar y r.atr.'.cs fod

y patrymau wedi eu graddnli 1 n foddhaol.
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CWRS CABLAM

Cwrs gwahanol iawn yw'r Cwrs Carlam - casgllsd o
batrymau ydyw, heb na gweithgarwch na homologau nag adrannau
adolygu, na stori*

Cyflwynir yr amherffaith yn uned 118 Cryno iawn yw1 r eglurhad gram-

mae 30° o unedau yn Llyfr 1.

adegol a cheir llu o gyfeiriadau yn ol ac ymlaen, ac maa hyn
yn tueddu i gymhlethu'r cyflwyniad.

Pel y gellid disgwyl

mae'r patrymau wedi eu graddoli'n ofalus gyda rhai clystyrau
cysyniadol.
LIVING WELSH
Ceisiodd awdur y cwrs hwn ddarparu popeth y gellid barnu
y byddai ar unigolyn gartref ei angen i ddysgu' r iaith*

Ceir

pum atodiad ar ddiwedd y llyfr - dau ohonynt yn canolbwyntio
ar y treipladau ac un adran yn ymdrin a'r ar.awsterau a all
godi wrth ddysgu cyfieithu "have", t.32C»
yw "How to say

"•

Y patrwm arferol

Ceir eglurhad grarnadegol ar ddecnrau

pob gwers a gall fod yn ddigon anodd, nae llawer lawn o
ramadeg wedi ei gywasgu i un llyfr yma,

Paratowyd tablau i

ymarfer y patryraau ond wrth reswm anodd fyddai darparu gweith
garwch llafar i f r unigolyn.
ar ddechrau'r llyfr.

Nid oos horaologau;

coir mynegai

Kid oes darpariaeth ar gyfer adolygu ar

wahan i un wers tua chanol y cwrs,

Braidd yn hwyr y cyflwynir

yr amherf faith, yn ail harrier y llyfr.

Ceir rhyvr fath o stori

yn rhedeg drwy 1 r llyfr sydd yn wahanol ei naws i 1 r llyfrau
eraill^

Gwelir bod y patrymau wedi eu graddoli'n foddhaol*

Paratowyd tabl i geisio dangos nodweddion pob cvrs dan
naw pennawd.
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Rhestr
Cyfaddawd da

Pl&ntynaidd

Dim

Dim
Dim sefyllfa
ond
enghreif ftiau
di-synnwyr
Dim

Cyfieithu

Dim

Un adran

Oes, termau
gramadegol

Dim

Dim sefyllfa
cymalau, nid
brawddegau

Dim

Anawsterau

Adolygu

Hynegai

Homologau

Sefyllfa'n rheoli

Y Stori

Ychydig t.31

Oes t.56

Arddywediad

Oes

Oes

Dim

Oes, llawer

\ y ffordd trwy
Llyfr 1

Gweithgarwch

Tua banner
ffordd

Banner ffordd
drwy'r cwrs

Hanwl , llawer
o enghreif ftiau

Anserau'r ferf

Cryno, termau
gramadegol

Cwrs Llafar
Cymraeg

Gramadeg
ffurfiol

Cymraeg
Oedolion

Dull y cyflwyno

Teach
Yourself
Welsh

Maith

Boddhaol

Oes

Oes(Llyfr 2)

Oes

Oes

Oes

Tua diwedd
Llyfr 1

Syml , eglur
majiwl

Dewch i
Ddysgu
Cymraeg

Dim

Dim sefyllfa

Dim

Dim

Dim

Dim

Dim

Yn gynharach

Cryno, anodd

Cwrs
Carlara

Fel stori gyfres

Boddhaol

Dim

Oes

Dim

Oes

Dim

Ail banner

Swmpus* anodd

Living
Welsh

Y DUL r.

Cyhoeddodd C.J. Dodson ei lyfr ViiLUAC'J T^.XIIJIL- Ai'lD
.HE LIL1I;GL'AL METHOD yn 196?.

Daeth y dull yn boMogaidd

lawn yng Ifghyniru yn arbsnnig yn y dosbarthiadau V.IT) an a
chafodd gryn ddylanvad ar ddysgu Cymraeg fel ail iaith yn
gyffredinol.

Roedc yn ffrwyth blynyddoedd o y-ichwil manwl

a gofalus i geisio darganfod dull effeithiol o ddysgu Iaith.
Adnabyddir y dull weithiau fel "Dull Dodson",
Er gwaethaf ymdrechion athrawon yraroddgar ni welwyd
llawer o lewyrch na llwyddlant ar y gwaith o ddysgu ieithoedd ym Mhrydain.
mentr

Priodola Dodson y methiant hwn i ckUffyg

a diffyg arbrofi ar ran yr athrawon, a diffyg ymchwll

vmarferol yn y dosbarth ar ran yr addysgwyr.

Yr hen ddull

rramadegol a ddefnyddid gan rawyaf , dull a seiliv.yd ar ddysga
Lladin yn y Canol Gesoedd.

Qherwydc fod y dull hwn yn

dibynnu ar resynu didwythol lleiafrif breint^sdig yn unig
oedd yn llwyddiannus.

I.I wel Dodson unrhyv rinvodd nawn

anawsterau, a 1 i nod ef yw rhoi ir.eistrolaeth ar Iaith ostron
i bawb sy'n dymuno hynny.
Hi fu llawer o Iwyddiant i'r Dull I nion chv/rlth;
yn ddull llaf urus iawn,

roedd

Gwastraffai athro laver o 1 i amser

yn ceisio osgoi amwysedd ac nid oedd. yn bcsibl »wneud hynuu
bob araser.

Mewn gwirionedd hyd yn oed os llwyd.'ld i osgoi

amwysedd byddai'r dysgwr yn dehon^li yn oi faniaith bron yn
ddieithriad.

Cyfuna'r Dull Dwyieithog rai elfeanou c'r ddau

ddull, ond ychwanegwyd rhai nodwecdion hollol nev;ydr.

-~wys-

leisir fod llawer iawn o arbrofion wedi eu cynnal i brofi'r
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dull ac yn arbennig y nodweddlon hynny y ceir cryn wahanlaeth barn arnynt megis y defnydd a vmeir o f r g,air printiedig a'r famiaith wrth ddechrau dyspu ialth estron.
Kae wyth cam pendant i f r dull.

Cyn dechrau hyd yn oed

ar y cam cyntaf dylid egluro'n syml drwy gyfrwng y famiaith
brif nodweddion y patrwro newydrl sydd i'w ddysgu.

Dylid osgoi

defnyddio teraau gramadegol, a dylai'r athro rodcli cyfieithiad yn y famiaith o»r patrwm sydd dan sylw.
Y cam cvntaf yv cael y dysgwr 1 ailadrodd y fravddeg
neu1 r patrwm yn yr iaith estron ar ol yr athro*

Defnyddir

techneg dril cyflym 1 wneud hyn gan gael y dcsbarth 1
ymateb mewn corws bob hyn a hyn.

Bydd y dysgwr yn llefaru

ac yn ynganu'r brawddegau1 n gywir erbyn diwedd y cnn cyntaf
ond ni fydd yn gallu cofio ystyr y brawddegau.

Dylai'r

dysgwr allu gweld y frawddeg brintledig ond ni ddylai edrych
ami pan ddaw el dro ef i ymateb.

Ni ddylid drilio am fwy na

deng munud, a bydd angen seibiant o tua phuin nunud cyn ailddechrau.
Yn yr ail Earn ceisir cael y dysgwr i gysylltu 1 r seiniau
x\

y mao'n eu hadrodd yn yr iaith estron a*r ystyr.
hafyd ceisio el hyfforddi i gofio 1 r ystyr.

Hhaid

Gwneir hyn drwy

ymarferion trosi - sef yr hyn a eilw Dodson yn "interpretation
exercise".(2)

Dywed fod y trosi llafar hwn yn weithred sy*n

gofyn am fedrau a hyfforddiant o natur hollol wahanol i
gyfieithu ysgrifenedig.

flhaid i'r athro lefaru'r patrwm yn

y famiaith ac etyb y dysgwr gyda throsiad llafar.

Cyfeirir

at lun wrth ddrilio, a rhoddir sbardun yn y fannaith nr yr
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un pryd.

Wedyn rhoddir sbardun llafar yn y famiaith yn

unig a bydd y dysgwr yn edrych ar y llun.

Yn y nan gellir

hepgor y sbardun llafar a gall yr athro gael ymateb drwy
gyfeirio at y llun yn unig.

Ar ddiwedd yr ail gam gall y

disgybl ynganu1 r brawddegau'n annibynnol a chyfoirio at y
llun wrt: wneud. hynny.

Bydd wedi deall ystyr yr hyn mae'n

ynganu.
Ond nid yw gallu adrodd bravddegau mewn taith ostron yn
ddigon, rhaid mynd garr. yjr:hella.ch a hyfforddi'r dysgwr i greu
brawddegau newydd.

Gwneir hyn yn y trvdvdd cam drwy gyfrwng

dril disodli ac ymestyn.

Yn y gweithgarwch hwn £ellir defnyddio

geiriau sy'n gyfarvydd i 1 r dysgwr yn ogystal a geiriau
newydd, a thrwy hyn adolygu1 r eirfa a ddysgvyd.

Gellir

dyfeisio ararywiadau i 1 r gweithgarwch hwn ond pwysleisir fod
cyflymdra yn holl bwysig,.

Gellir hefyd ^ysylltu brawddegau

byrion a chysyllteiriau i ffurfio brawddegau hirach, navydd
sbon.
Yn y p^dvervdd cam ceisir cael y dysgwr i siarad yn
annibynnol heb na chymorth na sbardun gan yr athro.

Qofynnir

i'r dysgwyr lunio brawddegau am lun, neu actio sefyllfa neu
greu deialog - hynny yw, rhaid cael amrywiaoth o weithgarwch
llafar i sefydlu'n gadarn yr hyn a ddysgwyd.
athro sylweddoli pwysigrwydd y cam hyn;

Rhaid i'r

mae'n hanfodol fel

na fydd y dysgwr yn anghofio'r cwbl a ddysgodd.

"Rhaid i'r athro

ddarganfod dulllau sy'n galluogi ei ddisgyblion i gael
cymaint o gysylltiad a1 r iaith estron ag y mae modd o fewn
yr anser cyfyng sydd at ei wasanaeth. H ^3)
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Yn ami lawn gellir hepgor y pumed cam.

Gyfieithu
Gall

llafar o1 r iaith estron i 1 r famiaith yw1 r cam hwn.

fod yn fuddiol fel yraarfer ar gyfer rhai arholiadau. Pysgu
patrymau cwestiynnol yw'r chweched cl^m,- Os gwnaethpwyd
hyn yn barod gellir hepgor y cam hwn hefyd.

Byddai dysgu1 r

myfyrwyr i ymateb i osodiad yn dra buddiol yn y Gymraeg
oherwydd yr anawsterau arbennig.
Rhoddlr pwyslais arberinig ar y ddau gam olaf. "Camau saith
ac wyth yw1 r gweithgareddau pwysicaf o'r holl waith llafar a
Awgrymir mai diffyg syniadau sy'n
wneir yn y dosbarth."^)
ami yn llestairio 1 r dysgwr yn hytrach na diffygion ieithyddol. Dylal'r athro holl'r dysgwr yn y fath fodd fel ei fod
yn gallu defnyddio* r brawddegau a ddysgodd yn y ddau gam
cyntaf yn atebion. Mae cyfle yma eto i ymestyn y gweithgarwch ac adolygu drwy gynnwys sefyllfaoedd a ddysgwyd eisoes.
Dylid hyfforddi'r dysgwr i holi yn ogystal ag i ateb»
Y cam olaf a*r un pwysicaf oil yw sgwrsio rhydd yn yr
iaith estron. "Dysgir ef i ffurfio a chreu sefyllfaoedd
hollol newydd drwy gyfrwng iaith estron. 11 '^

Hwn yw'r

wvthfed cam a1 r un olaf mewn unrhyw bennod neu uned.
Yr Iaith estron ddylai fod yn iaith y doabarth ond ni
/\

ddylid cyflwyno unrhywcdeunydd newydd heb fynd yn ol i gam un
neu dau. Weithiau bydd cam yn llithro ac yn ymestyn yn
naturiol i'r cam nesaf, er hyn dylai'r athro, ond nid y
dysgwr, fod yn ymwybodol o bob cam. Ymhen y rhjrwg gall
athro hepgor ainbell gam er mwyn cyrraedd y casiau olaf yn
gynt. Er enghraifft bydd ymarferion ynganu yn llai pwysig
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mewn rhal ardaloedd o Gymru.

Y nod yw cyrraedd cam wyth cyn

gynted ag y bo'r modd,
Rhoddir cyfarwyddyd i*r athro ar sut i ddethol neu
addasu'r cyrsiau ar gyfer y Dull Dwyieithog.

Ki ellir

defnyddio 1 r Dull gyda1 r math o gwrs traddodiadol sy'n
cymryd blynyddoedd i*w gwblhau, y sefyllfa gyflawn yw'r
uned "Llwydda 1 r disgybl i ddod yn hollol fedrus ar lafar
ac yn ysgrifenedig ym mhob sefyllfa fja mor gyfyng bynnag
a fo'r sefyllfa'1 *

Dylai 1 r pwnc fod yn addas ac o ddiddordeb

i 1 r dysgwr; dylai 1 r sefyllfaoedd yrawneud a byvyd bob dydd a
fydd o gymorth iddo ymdopi a bywyd yn y wlad estron lie
siaredir yr iaith y raae'n ei dysgu.

Hhaid defnyddio patrymau

sydd wedi eu graddio'n synhwyrol ac ni ddylai'r uned neu'r
testun fod yn faith; byddai tua 30 brawddeg yn ddigon;
byddai tablau disodli yn hwyluso'r gwaith.
darparu

-.id oes raid

unedau ar gyfer adoly^u gan fod adolyru cyson yn

rhan hanfodol o'r Dull.

Pwysleisir gwerth lluniau, .*naent

yn gymorth i1 r athro a'r dissybl; dylid cael cyfres o luniau
stribed i ddisgrifio pob sefyllfa yn ogystal a lluniau
cyfansawdd,

Ni ddylid cyflwyno gwersi ar ddiwyllie.nt ar

yr un pryd a'r gwersi iaith, dylid un ai eu gohirio hyd
ddiwedd y cwrs, neu eu cyflwyno ar wahan drw^' gyfrwng y famiaith.
Dyma , i grynhoi , benawdau1 r wy th cam !•

Dynwared

2»

Cyfieithu llafar i'r iaith estron

3.

Dril disodli ac ymestyn
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!+» Creu bravddegau'n annibynnol
5.

Cyfieithu i'r Jaesneg )

Gallir hep^op y ddau gam
)
6. Cyfieithu cveatiynau
7. Holi ac ateb yn yr ip.ith estron
8« Sgvrsio normal

(1) I A GTKfV^ T-- \C [.-J*

CK':: T

(2) ib. id.

t.S3

(3)

t.116
t.122

(5)

t.12?

1C 3

L

IK'HdD.
London

litrnnn,

DYLAIT.>'AD Y DULL DWYIEITHOG AH Y CYRSIAU

Ni ellir ystyried dylanvad y Dull Dwyleithog ar y
cyrsiau a baratovyd ar syfer yr unigolion hynny sy'n bwriadu,
o raid neu o ddewis, eu haddysgu eu hunain.

Er hyn eellid

dadlau fod dylanwad y Dull yn an o'r rhesymau clros y newid
a welir yn y modd y cyflwynir yr iaith yn LIVING WELSH o'i
/-\
gymharu a TEACH YjURSfiLF WELSH gan yr un avdur. Dull gramadegol a welir yn TEACH YGUHSSLP V<SL3H ond seilivyd fJVING
WELLH ar sefyllfa a deialog a cheir hyd yn oed tablau
disodli ynddo.
Ki ellir ychwaith ystyriad y C'.iRS C,illA.-l CY;-3.A!2G yn y
cyswllt bwn»

Casgliad ydyw o batrymau graddedig Cycraeg

gydag eglurhad graraadegol yn Sassneg o dan bob patrvm.
cheir na thestun na sefyllfa ynddo.

l,i

Er hyn gellir barnu mai

drwy gyfrwng y DULL DWYISi"HOG y disgwyliai1 r awdur i'r
patrymau gael eu dysgu, yn sicr drwy ryv fath o ddril ond
nl chyfeirir at y Dull Dvyieithog nag unrhyv ddul nrall o
ddysgu yn y Rhagymadrodd.
A

Y cwrs Cynraeg cyntaf a gyhoeddwyd ar ol i C.J.Dodson
gyhoeddi ei waith oedd CYMPJiEG 1 OEDOLIOK gan R.M.Jones.
y Rhagjonadrodd dyved yr awdur MDril dvyielthog yi;1 r dril
arferol ond fe ddefnyddir ambell yrr.arferiad nr:-.ll er a
iaeth.

Anogir yr athro i astudio "The bilingual Method"

C.J.Dodson am gyfarwyddyd marjylach.

Ond ceir yn crystal

arweiniad gofalus gan R.M.Jones ar y dull y dylid oi
ddefnyddio i gyflwyno1 i gwrs.

10 ^

Yn

Mae pob gwers yn y cvrs vedi ei chynllunio'n ofalus a
phob can yn y vers wedI ei rifo.

Lr enghraiffti-

Cam 1*

Esbonio'r patrwm ac adrodd y frawddeg

Cam 2i

"Unigolion yn cyfieithu'n gyflym pan gyfeirir
bys yr athro atynt"** 20

Cam 3i

"Dril Dwyieithog i saethu1 r cwestiwn yn Saesneg.
Disgwylir tri ateb yn Gymraeg.

(1) Cyfieithu'r

cwestivn, (2) ateb cadarnhaol, (3) ateb neg/ddol."*•25
Ceir darn darllen yn n.iob gwors o tua 30 brawddeg, (fel yr awgryma Bodson) gellir eu hepgor neu eu defnyddio raewn rawy nag
un modd.

Kaent "oil yn yrawneud a sel'yllfaoedd pwysig a

chyffredin".
Gwelir datblygiadpellach yn Llyfr 2.

Rh.annwyd y llyfr

yn ddwy ran a dywed yr awdur lfYn y naill ran a'r Hall mae'r
dull yn wa^ianol i 1 r ffcrdd y cyfIwynwyd yr iaith yn CYMRAEG
I OEDOLICN Rhan 1.

Erbyn rhan ola 1 r cvrs hwn fe ddylai»r

athro deimlo Haver mwy o rydoid yn dat'.'lygu yn y sgv.'rsio sy
yn y dosbarth, a chynlluniwyd y gversi gyda liynny mewn golwg 11 *
Ceir cyflwyniad ffurfiol ar daschrau'r ^wersi o I i ATI;
disgrifir rhyw bwynt neu bv^ntiau gramadcgol newydd i'w
trafod yn fa.nwl gyda 1 r dosbartli,
ionedd o f r Llyfr cyntaf.
bob gvers.

Parhad ydyw, mewn gwir-

und awgrymir nav/id yr ail ran o

Dylai f r athro ddewis llyfr i'w cdarllen gyda'r

dosbarth a rhoddir cyfarwyddyd pendant ar sut i gyflwyno'r
deunydd mewn cleg cam.

Kae'r cam cyntaf yn debyg i gam cyntaf

y Dull Dwyieithog sef fod yr athro yn ynganu bravddee a'r
dosbarth yn ei ddynwared.

Wedyn e^lurir unrhyw bwynt dieithr

105

neu elrfa newydd yn Saesneg.

Yna adolygir brawddeg

gyfarwydd - ond defnyddir yr eirfa newydd,

Wedyn rhaid

paratoi tabl weoi ei seilio ar y darn dsrllcn a defnyddio
hwn yn sylfaen drilio cyflym drwy gael y dosbarth i greu
brawdlegau Cymraeg o'r tabl.

Ceir aril dwyieithog yn

Cam 5 wedi ei seilio ar y ta.bl.

Sto yn Car. 6 defnyddir dril

dwyieithog i greu cwestiynau sy'n cyfateb i'r bravddegau a
dcriliwyd yn Cam *+ a 5»
dwyieithog yn Can 7»

Ceir anrywiaeth bellach ar ddril

Dim ond yn Cam 8 y mentrir at gystrawen

newydd a chreu tabl o'r rhain a'u drilio.

Yn Car: 9 - drilio

atebion os cwestiynau a ddriliwyd yn Car: 8 - nes llwyctao i
holi ac ateb yn rhwydd.

Yn y can olaf defnyddir y darn i

gyd yn sail i sgwrsio rhydd.

Y Dull Dwyieithog felly yw

sylfaen y gwersi hyn eto ond bod ychydig o newid yn y drefn
y defnyddir ef,

Dyma grynodeb yr awdur o'r dull « argymhellirt

"Penderfynu ar ffurf frawddegol ... ei dadelfc^nu sc -deiladu
tabl o 1 i chwnpas i ddangos ei ffurf gynhyrchiol a ffrv.-ythlon;
dril dwyieitho£ er mwyn

sicrhau fod yr ystyron yn c^to^el;

holi ac ateb er nwyn datblygu ymddiddar. rhydd ... rAn nod
eglur yn y pen draw yw gwneud y darn darllen yn destun sgwrs,
yn destun holi ac ateb; pwyso ar y darn i ddysgu geirfa a
chystrawen, a 1 i wneud yn esgus dros gynnal ynddi^'dan ynghyleh
sefyllfa neilltuol".
Mae newldpendant iawn yn ail ran y llyfr, newidir y
deunydd a'r modd y cyflwynir ef.
ffurfiol o hyn ymlaen,
A, Atebion Rhydd,

Ni chyflwynir r.ramodeg

Ceir tair rhan i bob gwers :

E.Atebion Caeth ac C. Dirllen a iHarad.

Diben A yw "adeiladu g\/ybodaeth o nifer o gwestiynau
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defnyddiol a chyffredln'1 . t *^..i,'Cwestiynau yw'r rhain y gall
fod nifer o atebion gwahanol iddyn nhw."
o'r dril dwyieithog yw B.

Datblygiad pellach

"Mae'r ateb"(i«r cuestiynau)"yn

gyfyngedig a heb amrywiaeth.

Drwy gyfrwng y math hwn o

ymarfer y mae modd gorfodi hyfforddiant mewn meysydd cystrawennol a geirfaol penodol." Yn C

bydd y dysgwr yn darllen

cwestiynau a gyfansoddwyd ganddo ef ei hun ar sail y darn
darllen a bydd eraill yn y dosbarth yn ei ateb.

Sail i waith

holi ac ateb yw hyn eto.
Seiliwyd CYMRAEG I OEDOLION yn bendant ar y Dull Dwy
ieithog.

Ond nid yw*r awdur yn bodloni ar ddarparu tablau

disodli ar gyfer drilio yn unig.

Ceir arweiniad i'r rhannau

rawyaf anodd a'u diffinio'n fanwl sef camau 7 ac 8 o'r Dull
Dwyieithog.

Yn wahanol i 1 r cyrsiau eraill newidir y dull

dysgu fel y cynyida gwybodaeth ac y newidia anghenion y
dysgwyr,

Efallai y bu gormod o ganolbwyntio yn y Gymraeg

ar gyrsiau dechreuol a bod diffyg arweiniad ar sut i gael
y dysgwyr i yraddiddan a siarad yn rhydd erbyn diwedd ei gwrs.
Mae'r ymdriniaeth a chamau saith ac wyth yn wan yn llyfr
Dodson.

Ychydig iawn o gyfarwyddyd a geir ynddo o'i

gymharu a'r camau cyntaf,

Tua diwedd y cwrs fe rydd R.M.Jones

nifer o gyfarwyddiadau ar sut i gael y dysgwr 1 siarad yn
rhydd, ond bwriad Dodson oedd cael y dysgwyr i siarad yn
rhydd o fewn cylch cyfyng - ar ddiwedd pob gwers, neu uned*
Mae gwahaniaeth sylfaenol rhyngddynt yn hyn o beth.
Er yr holl bwyslais a rydd Dodson ar ddefnyddio lluniau
nl cheir yr un yn CYMRAEG I OEDOLION, ond yn bwysicach fyth
10?

ni cheir awgrym na chyfarwyddyd ar wneud defnydd o luniau.
(Ond ceir atodiad i Lyfr 2 sy'n trafod gwerth deialog a
lluniau "i bontio 1 * bwlch o atebion caeth tuag at ymddiddan
rhydd".)

Mae'r Darnau Darllen yn cyfleu sefyllfa a'r cwest-

iynau syf n eu dilyn ond mae'r ymarferion eraill yn ddi-lun
yn sefyllfaol ac yn crwydro ar wasgar.

Kid oes ymgais i

ddefnyddio patrwm o fewn sefyllfa ymarferol bob dydd.

Ni

ddilynir cyfarwyddiadau Dodson ychwaith ynglyn a defnyddio
iaith synl i ddisgrifio neu esbonio'r patrymau,

iviae

CYMRAEG 1 CEDO 1,10K yn frith o dermau gramadegol traddodiadol
megis "Pronominal, genitive nouns, subjunctive, auxiliary
verbs 11 ,

Ki cheisir cyflwyno elfennau diwylliannol, ceir

atodiad ar wahan yn ymdrin a'r pwnc hwn.
Dywed D.L.James yn ei Ragair i'r CWR5 CY1-21AEG LLAFAR
iddo sylfaenu'r cwrs i raddau helaeth ar ddadansoddiad
ieithyddol R.I-I.Jones yn CYMRAEG I 03DOLICK*
ysgerbwd cwrs K.K*Jones a wneir.

Rhoi cnawd ar

Dywed yr Athro Jac L.

Williams yn ei gyflwyniad ar ddechrau1 r llyfr raai ar gyfer
y dysgwr sy'n raethu mynychu dosbarth y bwriadx^d y cwrs ond
y gellir hefvd ei ddefnyddio i "ddysgu ac ymarfer Cymraeg
gartref ar ol bod mewn dosbarthiadau".

Paratowyd ymarferion

er mwyn i 1 r math hwn o ddysgwr allu ei gywiro ei hun.

Ond

mae'n debyg fiai ar gyfer dosbarthiadau y bwriadwyd y cwrs mewn
cwirionedd oherwydd cyfeiria B.L.James y darllenydd at y
Dull Dwyieithog, a rhoddir braslun o'r Dull ar ddechrau1 r
cwrs.
Paratowyd deialog byr ar ddechrau pob gwers a disgwylir
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i»r athro ei ddefnyddio i ymarfer camau 1 a 2 o*r Dull
Dwyieithog, sef dynwared a chyfieithu i 1 r Gymraeg.

Fe 1 i

dilynir g?.n "Pattern Practice" sef nifer o dablau disodli
ac ehangu. "Proses ddisodli

yw hon.

Yn y man gall ymestyn

y frawddeg drwy ddweud sut, neu pam, neu pryd, etc., a thrwy
hyn greu cyfuniadau newydd."

Awgrymlr y gellir defnydciio'r

adran hon mewn pedair ffordd - 1) I gyfieithu'n ^yflyr,
2) I ddisodli ac ehangu, 3£ i dciynvared a chofio a *f) i'w
novid i gwestlun gydag ^tebion negyodol, cadarnhool,
lluosog, etc.

Dyma, felly, gam 3 ac o bosibl ^cr- 7 o f r Dull

Dwyieithog.
Xae dau ddiben i'r adran "W5jthgareddau sef sefydl^r
patrymau yn y cof drwy weithgarwch (sef Cam ^ o'r ^ull D\jyieithog) ac ymarfer cwestiwn ac ateb sef canau 7 ac 8.
Pwysleisir y sgwrsio rhydd "la cllir gor-b^slpislo gwerth
y cam creadigol hwn".

Yna daw'r ynarferlon a gall y dysgwr

ei gywiro ei hun yn y gwaitr hwn neu wneud defnydd o recordydd tap.
*Iae f r elfen sefyllfaol yn ganolog i'r cvrs.

Cyflwynir

y sefyllfa ddei^isedig mewn dull dramatig a c v.ysy"l ltlr y ddei/\
alog agoriadol a'r gveithgareddau sydd ar derfyn pob gwers,
Ceir rhai lluniau yn yr ail lyfr ond awgryna^ ov:dur y gallai
naill ai yr athro neu aelodau o'r dosbarth baratoi cyfres o
luniau syml i egluro'r sefyllfa.
Dilynir yr Ymarfer Patrynau gan Adran lo^adcr'ol, ac er
bod hon yn llawn o dermau gramadegol raae'r iaith a d-afnyddir
yng nghorff y llyfr i egluro ac i roddi cyfnrwycidiaaau i*r
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dysgwyr yn syml ac eglur.

Ceir gwers adolygu bob chwe uned.

Yn un cynllun a ddilynir ar gyfer yr ail lyfr ond cisrvrylir
i'r dysgwr bellach fedru defnyddio'r iaith yn graadigol
a gall gysylltu brawddegau byrion i greu rhai hirach.

Awgryrsir

nifer fawr o welthgareddau a sefyllfaoedd yn y llyfr hwn eto
er rnwyn ymarfer Casau 7 &c 8 ar ddiwedd pob uned.

Cyflwynir

agweddau diwylliannol mewn atodiad ar ddiwedd Llyfr 2 ond
portreadir rhai sefyllfaoedd arbennig o Gymraeg eu naws raegis
yr Eisteddfod Genedlaet'.ol tua diwedd yr Ail Lyfr.

^ae 1 r

Dull Dwyieithog yn rhan anhepgorol o 1 r C./Rt CYI3A?;G ILAFAR
a dyfeisiwyd ymarferion a gweithgareddau i ymarfer pob cam
o'r Dull.
^r na cheir unrhyv gyfeiriad at y Dull Dwyieithog, ac
ni enwir C.J.Dodson o gwbl,ei ddull ef a ddisgrifir yn fanwl
gain wrth gam yn y'lvodiadau ar Decbieg' ar ddechrc-.u DJ.'XH I
DDY3GU CYi-JUEG.

Disgrifir cew.au. o ddynwared, trosi cyflym,

ymarfer disodli, ymarf^r gwahaniaethu, drilio sefyllfa, holi
ac ateb, ac ymateb i gwestiivn,

Ond ni cheir cyfeiriad o gwbl

at Gam 8 y Dull Dwyieithog sef sgwrsio rhydd.

Amlyga hyn eto

yr anhawster o droi caraau 7 ac 8 yn wersi ar bapur.
wrth drafod yr yraarfer: "Holi ac Ateb Cyrnysg 11

Dywedir

"Pan odrir y

dull i'w eithaf, cyrhaedda'r ymarfer hvm lefel sgv;rs normal.
Mae'n holi bwysig felly bod iddo le aalwg yn :nhob scsiwn".
Ceir cyfeiriad pellach at yr ymnrf^r hon ar dua. 71: "Dy:ia
un o'r ymarferion ieithyddol pwysicaf oil, oherwydd ynddi fe
geir cyfle i ddefnyddio'r holi batryniau sy wedi 1 u dysgu
ynghyd ag unrhyv eirfa o fewn gwybodaeth y dosbarth ... yn
raddol ... fe ddaw'r dysgwyr hefyd i ofyn eu cwestiynau
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eu hunain a gwneud eu sylvedau heb gymorth yr athro. re all
yr ymgom yraa fod yn seiliedig gr y lluniau, y s^vrs nou1 r
dosbarth".
Cyflwynir y patrwm newydd druy ddril divyieithog ac yna
daw'r Ymarfer Disodli. lT id yw1 r ymarfcr wedi e:i osod
yn y ffordd arferol, tabl disodli ydyv rr.ovn ?vlrioncdd ond bod y brawddegau wedi eu paratoi yn hand. V.: srli cyfIwyno'r brawddegau daw1 r ymarfsr holi ac ateto sy'n defnycidio'r
brawddegau a ddysgwyd fel atebion - sof Can 7. Ccir anbell
ymarfer gwahanol a all fod yn fuddiol lawn r.ie^Is ymatcb i
osodiad t.^7.
Ceir cyfresi o luniau i egluro'r sefyllfa a.dra'.nati£ a1 r
ddeialor^ sydd ar d. echrau p?b givers. Mae nodiadau gr^.iTiadegol
syml ac eglur lawn ar ddiwedd pob uned.

rid OGS ariran

adolygu.
Mae'r adran Holi ac Atcb Cymysg yn wcrthfowr i arvain y
dysgwr at scv/rsio rhydd ond ar y cyfan tueddir i anvybyddu
un o'r ca^au pwysicaf oil sef Can 8. Yr unit r-yirarnr.c. arall
yw "Siarad yn Ddeuoedd ar yr Holi ac Ateb Uchod" - one ni
cheir cyfarwyddiadau manwl,

Rhoddir y pwyslais ar vrar.do

a deall yn hytrsch nag nr siarad a chrou.

lua diwe id y cwrs

awgrymir rhai pynci?.u y i::ellicl eu trafod megis ".,y\-; yn y wlad".
Er hyn yr un yw1 r dull o nyflwyno 1 r iaith yn y wers gyntaf
a'r wers olaf.

Ar wahan i 1 r ff.iith y dylid newid y dull fel

y cynydda p,wybodaeth y dysgwyr o'r iaith fe ^ailf yr o.tiiro
anawster i gadw diddordeb ai ddosbarth os bydd el wcr^i yn
A

dilyn yr un patrwm undonnog dros gyfnod maith.
Ill

tfentrodd Dodson dorr! tir newydd vrrth baratoi el ddull,
gvnaeth ddcfnydd o ddvy fedr sydd gan bob dysewr mevn oed
sef ei allu i ddarllen a'i wybodaeth o 1 i faraiaith.

Defnyddi]

y Saesneg ym mhob un o'r cyrsiau i agluro'r j.ranadeg --DC ni
vnair unrhyw ymdrech i gclsio osgoi defnyddio'r famiaith.
Hi cheislr osgoi defnyddio 1 r gair printiedig ych\\raith«
f>

Gwelir 61 dylanwad y dull ar bob un o'r trl chvrs ond T?.e
pcb awdur yn cynnig ei dc.ulliau personol ef ei hun fel
amrywiadau ar y Dull Dwyieithog.
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RHAI YjJTYIUASTHAU FHLLACH 0«R DUI..L DVJYIETTHOG
Srbyn hcddiw mae 1 r Dull Dvyieithog wedi hen ennill ei
blwyf yng !:ghymru, ond treiddiodd ei ddylanwad hofyd i ^-.
ac yinhellach na hynny hyd yn oed.

Earn y dlweddar Athro Jac

L. Williams yn 1972 oedd M ei fod vedi gwneud cyfraniad tuag
at adfer ffydd yn y ftosibilryydd o ddysgu eu hiaith genedlaethol i filoedd o bobl Cymru mewn cyfnod allweddol yn hanes
y genedl Gymreig 1*.'-^ Gwelwyd bod dylanwad y Dull yn drvnn ar
y cyrslau a astudwyd.

Ai'r ffaith i'r Dull gael ei lunio yn

Aberystvyth sy'n gyfrifol ara hyn neu a ellir priodoli ei
boblogrv^rdd i ryv elfennau eraill ynddo sy'n ei wneud yn
arbcnnig o addas ar gyfer ?wlad sydd i ryv; raddau yn ddwyieithog*
Kid oes dir, byd nev/ydd yn y syniad o ddrilio patrymau
ieithyddol. Yn yr hen lyfrau graradeg ceid rheol a thair
neu bedair cnghraifft yn ei dilyn.
ddysgu1 r rhain ar y cof.
gyfre<3- yn 188C. (2)

Arferic drilio neu

Defnyc-diodd Gowin y dechneg yn ei

One yn ystod chweclegau'r ganrif hon y

rhoddvyd y p^yrlais ^ryaf ar ddri?_io yn arbennig pan ddaeth
labordai iaith yn gyffredl.n.
O'r Unol Diloithau y daeth y pvryslais ar dclrillo.

Hoedd

y pwyslais ir iaith laf^r yn rhywbeth hollol nowydd yn y
pGdvardegau. Crodoi'r ieithvddion strwythurol nai system
yw iaith a bod iclui adeiledd neu drafn fei/nol y gollid ei
dadansoddi. Synudwyd y pwyslais o 1 r un d annibynnol - y gair
at y patrvCT ieithyddol, y strwythur.

"Dyna bio di^wyddodd

y chwyldro gv/irioneddol wrth ddysgu ieithoedd yn ein cyfnod
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nl."

Credid hefyd yn y cyfnod hwnnw mai 'habit' neu

arferiad yw iaith - trafodir hyn ymhellach yn y man.

I'P.Q

dril yn cyfuno ac yn rhodcli mynegiant ymarferol i 1 r credoau
hyn.

Dyfais yw dril i roddi ymarfer dwys mevn s^il ieithyddol

arbennig raewn perthynas a chorff o iaith a ddiffiniwyd yn
fanvl.

Y nod yw hyfforddi'r dys^vr i lunlo pctrynau ieith

yddol newydd y gall, maes o law, eu defnyddio'n recdfol.
l-'id yw dril yn amcanu at p,yfathrebu, y cam o'r dril i'r
sgwrs yv 1 r un gwirioneddol anodd.

Y p.obaith yv y d?.w'r

weithrcd mor awtomatig nes y gall y neddvl nanolbv/ntio ar
y neges ei him yn hytrach nag ar y ffordd y cyfTv/ynir hi.
Seilivyd dril ar y gred mai proses fecanyddol o ffurfio
arferion yw dysgu iaith, proses sy'n gwcithredu £,an iawyaf
heb i ni fod yn ymwybodol ohoni.

"Y brif ffr.ith holl bwysig

ynglyn a dysgu iaith yw nad yw'n yravrneud a datrys problemau
"*
( U'i
ond a ffurfio a gweithredu arferion". v '
Cafodd B.F.Skinner, mae'n debyg, fwy o ddylanwad ar
dclysgu iaith na'r un seicolegydd arall yn ystod y deng
mlyneda ar hugain diwethaf,^''
ycidclygdad,

Si brlod fn'-s yi-.r astudio

Nid yw yn llunio unrhy\'r dda^c-^niaeth seicolt -ol

oni all sylwi ar weithred gorfforol sy'n csdarnhau neu brofl'p
ddancaniaeth.

Kid yw byth yn defnydc^io termau mepis ! cyrohell-

iant 1 , Vsgogiad1 neu 'bwriad 1 - maent
anelwig.

yn rhy a-h::ndar,t ac

Yn ei arbrofion ar anif ell laid sylwodr? f-xl r.wobr

neu 'at yfnerthiad 1 bob arnser yn tueddu i hyn-r/ddo'r y-nateb;
rha:'d i'r wobr ddilyn yn union ar ol y weithred.

Sylwodd bod anifail yn tueddu i ailadrodd y gamp yr oedd yn
ei chyflavmi pan dderbyn.l-ocld y wobr,
Cred Skinner fod dyn yn yraddwyn yn yr un florae! , ac mai
dyma sut y dysg plcntyn bach ei iioll fectrau»
medr neu fath o ymddygiad

Yn ei fam ef

yw siarad ac nid oes unrhyw

wahanlaeth yn y raodd y dysr-ir ef.

Dys^ir y royfyriwr trwy

ei ddrilio, ei wobr yw canmoliaeth yr athro, nsu eu fod'-.had
Us yw'n ymarfer mew; labordy

o fod wedi yraateb yn gywir,

iaith caiff y boddhad o glyvred y peiriant yn cadarnhau ei
ateb cywir ef ei hun.

..ae'n bwysig iawn bod yr atobion

cywir yn cael eu hynganu, neu fe ddysg y rayfyrivr atcbion
anghywir,

0 ailadrodd patrwm ieithvddol dro ar 6l tro a

derbyn gwobr am wneud hynny dawf r broses yn arferiad.

Dyma

felly y ddancaniaeth sy»n sail i ddrilio ac i gamau cyntaf
y Dull Dwyieithog.
Ond creel seicolervyr eraill megis :'owrGr mai gvcithred
Cred

einosiynol yw1 r ymateb i s bar dun nid proses fecanyddol,

ef fod gan ddyn reolaeth dros ci yrcdy^iad i ryw raddau a
bod yr hyn a deimla wrth yrr.atob yn bwysig,

Cyfrinach ei

Iwyddiant y^^ ei angen i gyfathrebu, a 1 . obaith y bydd yn
llwyddo.

Fo gysyllta' r patrvn gyda'r tel.lad o foC.'had a

gaiff pan l;.ydda i ynganu'n syi;ir, ac nae'n f'odlcn ailadrodd
unwaith etc.

"Mae'r synbyliad sy f n .^ysylltiedig a dcfr^ddio

gair yn yr iaith dranor yn caol ei ^ysylltu a'r Gei'yllfa
wobrwyol ac felly yn rhoi ymcU-iml-id ^obelthicl sy'n hybu
deunydd parhaol i 1 r cair. 11 ^'
I'i C:iytuna pawb a dancaniaeth.au u'cinnor nr. .:o;;rcr.

Credai

Pavlov na ellid cynhwyso rhcolau ymddy^iad cyffredinol at
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ymddygiad ieithyddol.' 8 '

A chred Chomsky bod dyn yn

amgenach nag anifail neu beiriant.

Cred ef bod rir.n bob

plentyn rarcadeg ncwnol sy'n aecdfedu ymhen anser.^9)

C-anwyd

poo plentyn gyda dyfais dys^u iaith sy*n prosesu'r dats. o 1 i
aragylch, ciae gallu cudd neu botensial di-ben-draw yn yr
ymenydd a rhaid gwahaniaethu rhwng y potensial a1 r perfformiad.

Ui ellir byth ddysgu1 r fath stor di-ben-draw o gyfun-

iadau ieithyddol trwy gyflyru yn unlg, ac nac'n an dd crodu
bod cronfa gjrflawn yn yr yiennydd o'r holl frawddegnu di—
rif y bydd y person yn eu clywed neu eu hynganu yn ystod ei
085, a bod y fravddcg 1 gyvir 1 yno'n barod ar syfer yr
aciilysur pan fydd ei hangen.

Rhaid felly bod rhyw alfen

gyffredinol ym inhob Iaith gan fod y gallu gan blentyn pan
enir ef i ddysgu unrhyw iaith, Ond myne^ir ansicr.'/ydd vrrth
f\
gysylltu'r ddamcaniaeth hon a dysgu ail iaith. Dadleuir bod
myfyriwr yn llv/yddo i ddysgu iaith ar waethaf y dull - efallai
mai bod yn swn yr iaith sy»n bwysig ac aid yr yngais i gyf
lyru - llawer pwysicach yw1 r ewyllys i ddysgu 1 r inith.

Gall

methiant i ddysgu iaith olygu bod rhagfarn yn isynv^bod y
dysgwr yn erbyn yr iaith a 1 r div/ylliant.

Crcdir bod y ddyfais

dysgu iaith yn gweitiiredu wrth i oedolion dc:ys{.'u iaith estron
ond nld oes prawf o bynny ac nld oes unrhyv sicrT./ydd ynglyn a
sut y gweithreda.

Parheir i ymchwilio i'r syniadau i'^n ac

os prof IT eu cywirdeb gvelir mai'r prif resynau dros fethu
dysgu iaith yw rhai seicolegol a cliymdeitliasol, agvedd y
dysgvr sydd ar fai nid ei fethiant i ymateb i syrnbyliad neu
ei ddiffyg deallusrwydd.
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Nid oes lie i ddrilio o gwbl yn hamcaniaethau Chomsky
a'i ddilynwyr ond nid yw chwaith yn cynnig arweiniad o fath
yn y byd i athrawon iaith. (1°)

Cred ef mai gwaith athrawon

yw dyfeisio dulliau ac ni ellir dweud bod dylanwad Chomsky
ar ddulliau o ddysgu ail iaith i'w gweld hyd yn hyn.

Ni

ellir cyfiawnhau drilio os derbyniwn ddamcaniaeth.au Kowrer
chwaith oherwydd anwybyddir yr iaith fewnol: "y maes mcwnol
hwnnw o ystyron", ac hefyd yr elfen o gymhelliscl sydd rrewn
dysgu iaith.' 1*'

Dylid felly ddysgu ymarferion ieithyddol

drwy eu hailadrodd mewn sefyllfaoedd ystyrlawn, yn hytrach
nag mewn driliau mecanyddol sydd heb unrhyw elfen o gyfathrebu ynddynt.

Rhaid codi awydd i pyfathrebu ar y dysgwr, ac

mae cymhelliad yn bwysig yn hyn,

Nid ymateb i sbirdun allanol

yn unig a ddylai dysgwr ei wneud ond creu iaith.
Gellir dadlau bod Dodson yn cyfuno'r ddwy ddancaniaeth
yn y Dull Dwyieithog - damcaniaeth Skinner yn y camau cyntaf
a dasicaniaeth Mowrer yng nghamau saith ac wyth.

Os derbynir

bod drilio patryraau yn gyffredinol a f r Dull fvyieithog yn
arbennig yn llwyddo gellid priodoli 1 r llwyddiant i'r dechneg
o ddrilio yn hytrach n?g o gyfieithu cyflyrn.

Zfallai pe

defnyddid mwy o aiarywiaeth o wahanol fathau o ddrilio y
gwelid mwy o Iwyddiant.

Bu tueddiad yng ?"ghymru i ^^nwybyddu

mathau eraill o ddril - gall drilio fynd yn syrffed nr y
dysgwr a'i athro a bod mor farv;.=!idd oc undonog a'r hon ddrilio
gramadegol.

Ar y llrvr arall gall fod yn dechneg hwylus i'r

athro, a themtir ef weithiau i'w gor-ddefnyddlo.

Oherv^dd

manyldeb disgrifiad y carnau cyntaf tueddir i g.inolbv/yntio'n
ormodol arnynt, ac yn rhy ami raae'r dysgu'n dechrau re yn
gorffen gyda1 r drilio.

Anghofir mai "rhan y\i drll, -1 rhcn

Isradd, rhan gynorthwyol o'r broses o ddysgu iaith.
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Cynorthwy pwysig, ond rhaid arwain at waith creadigol a
chyfathrebol". (12)
Cyhuddir y Dull Dwyieithog veitlliau o foci yn ddim
arr.genach nag on math o ddril.

Call y gair dull (method)

o'i ystyried yng nghyswllt dysgu iaith olygu amryw o wahanol
bethau: techneg i ddysgu neu ymarfer eiteraau, cwrs cyflawn
neu broses dysgu. Ond y maen prawf yw a ellir ei ystyried
yn annibynnol o bersonoliaeth athro arbennig^

A ydyw yn rhyw-

beth y gellir ei fabwysiadu gan athrawon eraill ac y gellir
ei ynysu'n gysyniadol i'w ddisgrifio neu ei ddadansoddi heb
ei gysylltu'n uniongyrchol a'r athrc sy'n ei ddefnyddio'i
Diffinlr 'dull 1 yn y CYPZI?JAJbR fel:- "Cyfanswm a
chyfeiriad pendant o wahanol dechnee.au dysgu ac iddo ganlyniadau penodadig o fewn cyfnod neilltuol ... fe'i llunir
wedi ystyried yn ofalus gyfarpar yr athro, ac oedran cefndir a deallusrvydd y myfyrivr yn o/ystal ag ysbryd yr ysgol
a'r gymdeithas".

^

Ystyriwyd y rhain oil gan Godson a

gwelir hynny wrth ddarllen ei adroddiadau ar yr arbrofion.
Pwysleisia hefyd mai un o'i brif amcanion oedd paratoi dull
nad oedd yn dibynnu ar dcawn a phersonoliaeth yr athro am ei
Iwyddiant.

Gellid dweud mai math o ddril yw ca;nau un a dau
ond o ystyried yr wyth cam yn gyflawn gwelir mai un dull vdyw.
Gellir dadlau ei fod yn ddull anghyflawn efallai.
galv'r cam olaf yn ddril.

i\'i ellir

Dywed Hagbolt wrth drafod dull,

"lined ystwyth, organig ydyw, gall rhannau1 r uned hon newid yn
ol amrywiad y ffactorau sy'n cyflyru1 r dysgu; yn wir rhaid
iddynt newld, felly".^^
Gwyddys bod athrawon yn aadasu1 r
Dull Dwyieithog ar gyfer angenion arbennig, a gwelwyd
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enghreifftiau o hynny yn y cyrsiau Cymraeg.^ 1 ?'
Drwy anwythiad y cyflwynir gramadeg yn y Dull Audio
Lingual* ymdrechir i osgoi termau ieithyddol cymhleth, ac nid
yw dadansoddi'n rhan o 1 r dull*

I raddau dilyna Dodson yr

un egwyddor, nid yw'n argymell defnyddio anwythiad ond dywed
y dylid rhoi eglurhad syml o 1 r patrwm.
A

o addysgwyr yn cytuno a hyn bellach.

Byddai'r rhan fwyaf
Nid yw yn syniad newydd»

Dywedodd Comenius dros rtair canrif yn ol, "Mae pob iaith yn
haws ei dysgu drwy ymarfer na thrwy reolau.

Ond ciae1 r rheol-

au'n gymorth ac yn cryfhau1 r wybodaeth a gafwyd o yrnarfer",^
Gan fod plentyn yn dysgu llefaru cyn dysgu darllen
credai cefnogwyr y dull audiolingual y dylai myfyrwyr wneud
yr un peth yn yr iaith estron.' 1?)

Hynny yw dylid gohirio

darllen yr iaith estron nes i'r dysgwyr ei raeistroli ar lafar.
Trwy1 r glust ac nid trwy1 r llygad y dysgir iaith.

Yn ymar-

ferol golyga hyn fod y dysgwyr yn clywed ac yn dysgu patrwm
yn drylwyr cyn ei weld,

Ond dadlsua Underwood fod y sefyllfa f n
Cred ef fod

hollol wahanol wrth ddysgu iaith estron.'•*•"'

iMae llyfrau

llwyddiant yn dibynnu ar brofiad yr unigolyn,

a phrint yn rhan hanfodol o'n cymdilthas ni heddiv;.

Gwyddys

bod cof da gan bobl anllythrennog ond ni ddatblygwyd ein gallu
cynhenid ni i glywed, deall a chofio heb gymorth y gair
printiedig,

Dylai athro elva ar y gallu i ddarllen a'i

feithrin, raae print yn gymorth mawr ar ddechrau cvrs i'r
dysgwr ansicr a llai galluog sy1 n cael anhavster i roddi ar
gof a chadw y seiniau a'r patrymau dieithr.

y.ae print yn

elfen barhaol a sefydlog yn y broscs o ddysgu,
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"Defnyddir

ysgrifen yn barhaol i gynrychloll iaith.
anwyftyddu".Xl9)

Ki allwn ei

Gwelodd Dodson hefyd fod y gair printiedig

yn bwysig ac yn gymorth i ddysgu, a chynhallodd amryw o
arbrofion cmnwl lawn i brofi hyn.

Dengys y rhain bod y gair

printiedig o fwy o gymorth i'r p&entyn hyn, ac mae hyn yn
rhesymol o gofio eu bod nhw yn fwy eyfarwydd a darllen nag
yw'r plant iau» ^

Gwelwyd hefyd bod y gair printiedig

yn werthfawr i sefydlu1 r patrwm yn y cof a bod gwerth iddo
hyd yn oed pan fo'r patryiaau yn syral a hawdd iawn.
t

lieb y print cai'r disgyblion anhawster i gofio brawddegau
hirion ac roecidynt yn tueddu i ynganu yn anghywir.
ble gorffenai un gair ac y dechreuai'r nssaf.

i\~i wyddent

.^ecxi iddynt

ddysgu ynganu1 n gywir a sefydlu1 r patrvc nid oedd angen print*
Cytuna 1 r rhan fwyaf o addysgwyr bellach y dylid dysgu ynganu
cgn gweld print ond bod defnycid doeth a chynnil o brint yn
gymort -. i oedolion ddysgu iaith, a gwyr yr athrc profiadol
fod pobl mewn oed yn gofyn an \veld y gair printiedig pan
fyddant yn dysgu iaith.
Cred Dodson y dylid gohirio dysgu1 r agweda ciaiwylliannol
hyd ddiwedd y cwrs - neu ei gyflvyno ar wahan drv/y pyfrwng
y famiaith, ac mae pob un o f r cyrsiau Cymraeg yn dilyn yr
Qrgymhelliad hwn. (21")
N<^^

addysgwyr.

Ond mynegir barn wahanol gan rai

Dywed Libbish "Sin creel ni yw ei bod yn hanfodol

1 ddysgu diwylliant y wlad ar yr un pryd a'r iaith. M ^ 22'
Sail y gred hon yw bod cyrchelliad yn bwysig iawn a'r hyn
sy'n cryfhau'r cymhelliad yi-;1 r a\/yd<3 i ymuno a'r grwp.

Mae'n

ddadl gref o gofio am syniadau Chomsky am ddysgu iaith, ac o
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ystyried y pwysigrwydd a roddir fwyfwy ar gymhelliad.
Dywed Rivers eto "Ni ellir dysgu ! r ystyr a rydd y siaradvr
brodorol I eiriau ond trwy1 r matrics o gyfeiriadau at
ddiwylliant y bobl sy*n stared yr iaith honno ... heb ddeall
y diwylliant, ni ellir byth ddeall y geiriau". 2^'

A dywad

Fries "Nld yw ystyr ieithyddol heb yr ystyr gyindeithasolddiwylliannol yn ddim amgenach na geiroldeb syml".' 21*)
Diwylliant yn yr ystyr ehangaf a olygir.

Dylai 1 r lluniau

a ddefnyddir, er enghraifft, gyfleu yn eglur holl naws ac
awyrgylch y wlad *estron1 ,

Ceir tystiolaeth. fod ffordd pobl

o edrych ar y byd yn cael ei liwio gan eu profiad o iaith.^ ^'
Dylai 1 r broses o ddysgu iaith fod yn brofiad yn ogystal ag
yn broses o ddysgu medr.

Hi chafed yr agwedd hon ar ddysgu

iaith sylw gan Dodson, ac ni chafodd y pwyslals a haeddal
gan gyrsiau Cymraeg.

f\
Lyddai arweiniad i athrawon ynglyn a 1 r

dull o gyflwyno 1 r elfen ddiwylliannol y raae'r dysgvyr yn sychedu amdano yn werthfawr iawn,

i'lae gwir angen diffinio 1 r

diwylliant Cymraeg a'i ddefnyddio i roddi amryviaeth i'r
cyrsiau.

Gellir dadlau nad yw hon yn agwedd bwysig mewn

ystyriaeth o ddull a luniwyd ar gyfer myfyrwyr sy 1 n declirau
dysgu iaith.

Dull hunan-ddinistriol yv^'r Dull Dwyleithog,

drosdro y deinyddir ef, y nod bob aiaser yw cael gvared o 1 r
i

famiaith, ond dim ond CJtaRAEG

I UiDCLION sy'n ceisio

cyflwyno dulliau g-..ahanol o ddysgu myfyrwyr a chanddynt fwy o
wybodaeth o'r iaith.
Diau mai'r elfen fwyaf chwyldroadol yn y Dull yw1 r
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Mae hyn yn hollol groes i

deunydd a wnelr o'r famiaith.

bob egwyddor addysgol ddiweddar ac yn rhywbeth y rhybuddir
yr athro rhagddo yn barhaus.
aeth".

Sonnlr am y broblern o "ynyrr-

brwydr feunyddiol yw dysgu iaith estron yn erbyn

arferion ieithyddol y faniaith sydd wecii eu hen ^efydlu.
Yn ol yr ymddygwyr prif broblem yr athro yw tansoillo hen
arferion, newid y ffordd o feddwl o sefydlu systenau newydd
yn lie yr hen rai.

Dyna a ddywedodd Pdvers yn 1975^^ •

"Gall yr arferiad o eyfieithu popeth a cly-'ir ac a dclywedir
rvystro person rhag dod yn rhugl.

Mae llawer o fyfyrv/yr nad

ydynt yn sylweddoli ai bod yn bosibl i ddysgu angyffred a
meddwl yn uniongyrchol yn yr iaith estron ...

A-: iiynny dylid

defnyddio driliau eyfieithu yn gynnil - o'u defnyddio o gwbl,
a hynny dim ond ar gyfer y nodv/eddion ieithyddol hy:iziy sy'n
anodd GU hyrnarfor yn gyfan ;wbl drwy jyfrwng" yr iaith estron.
Defnyddir hwy ar gyfer dysgu idiocau yn arbennig.

Dylid

gohirio dysgu eyfieithu yn gyffredinol, "Jylweddolwn yn awr
fod y gallu i gyfieithu yn adran arbeniaol iawii o -Jd.ysgu
iaith". (28)

A dywed Libbish "Sylwaddolwyd ers tro byd bod

eyfieithu1 n datblygu'n arferiad sy'n anodd ei ddileu; a bod
iaith y rhan fwynf o'n myfyrwyr wedi diryvio i fod fwy ncu

( oo^
lai yn broses cyflym ac anghywir o gyfieithu...". Vi--")

Ond

yn hytrach na cheisio osgoi'r broblcm o gyficithu r.ac Dodcon
yn ei hwynfibu ac yn gvmeud defnydd ohoni.

Cydna'jydd Dodson

fod dysgwr yn eyfieithu popeth a glyw ar y tfeciirau i1 v fam
iaith ac ni ellir ei n-/ystro rhag gvneud hyn yn oi fccdwl er
y gellir ei rwystro rhag ynganu'r famiaith.
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TuecMa'r dysgwr

1 gyfieithu air am air a rhaid ceisio ei rwystro rhag gwneud
hyn.

Dadl Dodson yw y gellir arbed Haver iavn o e^ni ac

amser drwy ddefnyddio 1 r fariia:?th yn y ea^.au cyntaf a gan:bod
y dysgwr yn llvyddo gall hyn ei syroylu i borli?u. yn oi
ymdrechion.
Belrniadadtti arall a

fynerir yw boo a.'nscr yn brin ac yn

werthfawr a bod pob brawddeg Saesrog a yngenir yn lleihau'r
oriaa cyswllt a'r Gyraraeg.

Cnd os yw'r dysgu1 n effeithiol

dylid cyrraedd camau. sisrad rhydd yn fuan ac felly yn y pen
draw ychwanegu at y nifer o frav/ddegau a yn^ana 1 r dysgwr yn
y Gyraraeg.
Iroblem ychwanegol y dylid ei thrafod wrth ystyried dysgu
Cymraeg yw1 r safle is-raddol a roddir i 1 r iaith,

llae

statws

yr iaith yng ngalwg y dysgv/r yn gallu hybu neu ynyrryd a'i
allu i ddysgu.

Call defnydd holaeth o'r Caesneg ddi-raddio

statws y Gymraog ymhellach.

Aae dylanv;ad yr iaith oacsneg yn

gryf lawn ac mae'r frvyc.r rliyngddi hi a'r Gynineg yn anghyfartal.

Y cyfiawnhad eto dros ddefnyddio 1 r Dull >..-yieithog

yw y dylai fod yn ddull hunan-ddinistriol.

A dyma'r perygl

mwyaf sef bod gor-bwyslais yn cael ei roi ar y cyfiaithu
cyflym gan osgoi caraau saith ac w^'th a'r y add Id dan a'r
sefyllfa a'r deialog.

Dichon nad yw Dodson wedi llvyddo i

ddisgrifio'r camau olaf hyn mor fanwl ac nao'n anodd GU
dosbarthu.

Caiff pcrsonoliaeth yr athro <*' r adnoddau sydd

ar gael, fwy o ddylanwad ar y camau olaf hefyt. ' Irjfiad
Haver o athrawon yw bod y dysgwyr yn r.iv.n,rnhr;u drili^ ac yn
cael bodrhad o'r ymdeimlaa o lvycic! iaLt ond nan ofyrnir iddynt
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greu brawddegau - ac nae hon yn dasg lawer rawy anodd - ni
cheir yr un brwdfrydedci.

Teinlant nac ydynt v;edi tveitiilo 1 ]!

^aled os na chaws ant eu drillo.

"V.iaid mcitlirln yr ai:.gen i

gyfathrebu yn y dysgwr, i'w fynegi ei hun yn iiytrach nag adwelthlo.

Gwnaeth D.L.James ymdrech arbennig i ddyfeisio

sefyllfaoedd i'w hactio ar ddiwedd pob uned a dywod "I.i
ddylai'r myfyrwyr ddlbynnu yn gyfan gwbl ar symbyliad allanol,
felly dylai drilio patryaiau fod yn oilradd i seiyllfaoedd
naturiol rhwng parson a pherson yn y dosbarth1 . 30 '
Mae'r Dr. R.I'!.Jones yn trafod y Dull yn fanwl a phriodola
ef Iwyddiant y Dull i 1 r ffaith boc3 ystyr y fr.ix/dc'e^ neu1 r
patrvrm yn cael ei gyfleu yn gyflym a manwl; nid oes angen
adeilsdu sefyllfa yn araf ac yn amwys, tnae'n hollol glir o'r
cychwyn cyntaf.

Symudlr o'r hysbys i'r dielthr, o'r fam-

ieith. i 1 r iaith estron.

Rhoddwyd pv^rslals nex-r/dd ar ystyr

ac os'^oir y tueddiad ami mev;n drilic sef yrnarfer brnvddegau
di-ystyr,

/\

"Dod yn ol ag ystyr i ganol dysgu Iaith yv gwas-

anaeth dril dwyieithog*"^1 ^
Gellir trafod unrhyw sefyllfa wrth udefnyduio'r Dull
Dwyieithog hyd yn oed rhai a ystyrir yn anodd mogis rliai
haniaethol.

Ond rhaid wrth ddisgyblaeth hefyd irLn o fceryglon

dril Dwyieithog yw amrywio sefyllfaoedd yn or..iodol, ^c.n inor
f OO>

rhwydd yw symud o'r naill i'r llall".° J
Dro ar ol tro pwysleisia 1 r Dr. Jones mai rhywbeth dros
dro ydyw, unwalth y meistrolir y patrymau a 1 r eirfa sylfaenol
rhaid cael gwared ohono a symud ymlaen at cyflwyno r-.varsi
diddorol gan ddefnyddio*r ail iaith fcl cyfrvmg - "siarad

unielthog".

"Pont jrw dril dvyieithog, dydi a ddim yn ddlben

nac yn nod ... rvyn ei ystyried yn bont gadarriach., yn bont
fyrrach. ac yn bont fvy hylaw na' r on arall ar ddechrau
cvrs iaith.
dim."

Ac yn sicr ns.e'n atcb angen oedclion I'r
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DRIL

Seiliwyd pob dull modern o ddysgu iaith estron ar
ddealltwriaeth fwy trylwyr o natur a hanfodion iaith, a
chafodd damcaniaethau ynglyn a sut y dysg plentyn ei famiaith
hefyd ddylanwad mawr arddulliau dysgu,

Yn ystod yr Ugeinfed

Ganrif aethpwyd ati o ddifrif i gofnodi ac astudio llu o
ieitioedd nas astudiwyd o'r blaen.

Cafwyd disgrifiadau

gwyddonol o ieithoedd cyfoes, dadansoddwyd hwy gan ieithyddion, ynyswyd yr elfennau hynny a oedd yn arbennig i'r iaith
dan sylw a rhestrwyd y nodweddion a oedd yn gyffredin i wahanol ieithoedd.

^

Er rawyn dadansoddi iaith astudiwyd y

modd y trefnwyd ac y cyfunwyd elfennau mewnol yr iaith - y
strwythur,

Dechreuwyd cymharu nodweddion arbennig gwahanol

ieithoedd a nodi'r hyn a oedd yn gyffredin ac yn wahanol
ynddynt.

Pan ddechreuodd yr iaithyddion disgrifiadol ddef-

nyddio dulliau gwyddonol 4. astudio iaith daeth ieithyddlaeth
yn wyddor bwysig ac ychydig iawn o son a glywir heddiw am
ieitheg. (2}'

Gellir dweud bod dulliau gwyddonol yn fwyaf

llwyddiannus wrth archwilio ffenomena sy'n gyson ac yn
drefnus ac mae iaith ar y cyfan, yn rheolaidd er bod rhai
eithriadau.
Yn ystod y cyfnod hwn roeddlLawer o'r ieithoedd brodorol
Americanaidd ar fin marw a heb gael eu hysgrifennu erioed.
Roedd yn anorfod felly bod yr ieithyddion hynny a gofnodai'r
ieithoedd yn eu disgrifio fel y1 i siaredid ar y pryd,

Dywed

Brooksi "Tarddodd gwerthusiad hollol newydd o iaith .«, o'r
astudiaeth o iaith lafar".^
bwyntlwyd.

AC ar yr iaith lafar y canol-

Hon yw urtg gyfrwng cyfathrebu llawer o ddynolryw
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hyd heddiw a thyfodd y gred mal cyfathrebu o fewn cymdeithas
yw prlf ddiben iaith. ^
Ystyrir Iaith fel system Q arwyddion; rhai corfforol
megis osgo ac ystum, rhai graffig megis ysgrifennu a rhai
llafar megis siarad. Ac ar yr olaf y canolbwyntiwyd gan mai
"iaith lafar heddiw fydd yr iaith ysgrifenedig yfory". ^
Sylweddolwyd yn fuan fod sumbolau ysgrifenedig yn hollol
annigonol i ddisgrifio iaith lafar a gwelwyd bod bwlch mawr,
mewn gwirionedd, rhwng y graffig a»r llafar.

Dyfeisiwyd

dulliau a sumbolau eraill i ddisgrifio iaith. Ar ddisgrifio
y rhoddwyd y pwyslais, ac nid oedd lie i ragfarnau ynglyn a
sut y dylid siarad iaith.

Ni roddwyd chwaith unrhyw bwys ar

reolau ac ar draddodiadau1 r gorffennol.

Penllanw1 r mudiad

hwn oedd llyfr S.Harris, METHODS IN STRUCTURAL LINGUISTICS,
1951«^ '

Ymwrthyd yr awdur a phob ffenomena na ellir el

gweld a1 i mesur yn fanwl gywir a phwysleisiwyd f f urf y
geiriau a'r brawddegau yn hytrach na'u hystyron. Ond daeth
tro ar fyd pan gyhoeddodd Naom Chomsky ei lyfr enwog SYNTACTIC
STRUCTURES yn 1997 a chreodd ef a 1 ! ddilynwyr ysgol newydd o
ieithyddiaeth,
Yn rhyfedd iawn bu'r ieithyddion yn hwyrfrydig i astudio'r
modd y dysg plentyn ei famiaith,*"
Roedd ganddynt ddiddordeb
byw yn y pwnc ond credent mai priod faes y seicolegwyr ydoedd,
ac am gyfnod derbyniasant ddamcaniaethau1 r seicolegwyr.

Ond

cododd ysgol ddylanwadol a gredai y dylai ieithyddion ehangu
mass eu hastudiaeth ac astudio 1 r defnydd a wneir o iaith a
sut y dysgir y famiaith.

Cawsant hwythau, yn eu tro, gryn
129

ddylanwad ar ddulliau dysgu ieithoedd estron er mai ansicr a
gwrthgyferbyniol yn ami oedd eu damcaniaethau.

Edrychwyd ar

iaith yn wrthrychol ac yn ddi-ragfarn - "Edrycha1 r ieithyddion
ar iaith fel rhywbeth haniaethol heb unrhyw gysylltiad a
phersonoliaeth, statws cymdeithasol na syniadau digyfnewid,
a1 i disgrifio yn nhermau dosbarth a pherthynas eitemau
ieithyddol". (8)
Roedd seicoleg mewn cyflwr ansicr iawn yn yr Unol Daleithau pan gyhoeddwyd canlyniadau arbrofion enwog Pavlov, a
chafodd ei waith ef, ac wedyn Skinner, ddylanwad mawr ar
seicolegwyr.

Cododd ysgol a elwir yn gyflyrwyr a gredai y

dylid astudio ymddygiad gweladwy organeb,

Ni ddylid

ystyried dadansoddiad o unrhyw broses fewnol na ellid ei
mesur a1 i hastudio yn fanwl gywir,
ddilys,

Ni fyddai yn ymchwil

Gwaith y seicolegydd yw sylwi yn wrthrychol, ac

erys dylanwad yr ysgol hon hyd heddiw,

Astudiwyd anifeiliaid

a gwelwyd mai'r ffenomena bwysicaf oedd sbardun ac ymateb.
Hyhny yw cred y cyflyrwyr mai trwy ymateb ami a gweithredol
Pa amlaf fo'r ymateb mwyaf

y mae organeb yn dysgu.
effeithiol yw1 r dysgu.

Kid yw natur y sbardun o bwys yn y

byd - gall fod yn fflach o oleuni neu yn air arbennig.

Yr
A

hyn sydd yn bwysig yw beth bynnag sy' n digwydd yn union ar ol
yr ymateb.

Os caiff yr anifail wobr raewn rhyw ffordd - bwyd

neu ryddhad o boen - bydd y dysgu yn llawer rawy effeithiol.
Gelwir y wobr yn atgyfnerthiad.

Ond rhaid bod yn ofalus

lawn wrth ddysgu fel hyn rhag ofn i'r creadur ddysgu'r campau
anghyvir,

Rhald rhagweld unrhyw gamgymeriadau a all ddigwydd
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a gwneud pob ymgais i'w hosgoi, a rhaid i bob cam ymlaen fod
yn un bychan lawn. Dyma felly y modd y dysg organeb - rhaid
iddo ymateb yn weithredol dro ar ol tro, rhaid iddo gael
gwobr neu atgyfnerthiad yn union wedi'r weithred a rhaid
rheoli ei ymddygiad yn fanwl iawn mewn cyfres o gamau
bychain, cywir, nes arwain maes o law at yr ymddygiad a
ddeisyfir.
Roedd y syniadau hyn yn ddeniadol 1' r ieithyddion
Tueddent hwy i gredu bod dyn yn dysgu yn
disgrifiadol. ^
yr un ffordd ag anifail.

Dywedodd B.F.Skinner "Nid oes

gennym unrhyw reswm dros gredu ... bod ymddygiad llafar yn
f\
wahanol yn y bon i unrhyw ymddygiad arall, na bod angen datgan
Credir bod un
unrhyw egwyddorion newydd i'w egluro".'-^)
rhyw ynganiad, neu ran o ynganiad yn cael ei gynhyrchu fel
ymateb i sbardun. Gall y sbardun fod yn un mewnol megis
syched neu yn un allanol megis gair. Wrth i blentyn bach
ddysgu ei famiaith caiff ymateb a chymeradwyaeth ei fam.
Dyma yw ei atgyfnertaiad neu ei wobr, a dyma sut y dysg y
patrymau cywir.

Os anwybyddir ei ynganiad ni chaiff wobr,

ni fydd yn cofio* r ynganiad ac ni fydd yn dysgu1 r patrwm.
Cred y cyflyrwyr mai dysgu medr fel unrhyw fedr arall yw
dysgu iaith ac nad oes wahaniaeth yn y bon rhwng llygoden
fawr yn dysgu taro clicied cyn cael bwyd a1 r baban yn dysgu
iaith.
Yn naturiol cafodd y syniadau hyn ddylanwad mawr ar
ddulliau dysgu iaith. Pwysleisiwyd mai ymddygiad yw defnyddio iaith, medr arall i'w meistroli.
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"Yr un ffaith holl

bwysig ynglyn a dysgu iaith yw el bod yn yrnwneud nld a
datrys brofclemau ond a ffurfio a gveithredu arferion." Unvaith y dysgir yr ialth nl fydd angen defnyddlo'r prosesau
gwybodol.

"Mae gwybodaeth o rar.adeg yn golygu yn ynarferol

y gallu 1 gynhyrchu ac jraateb i arvyddlon yr ystyr strwythurol,
heb o angenrheidrwydd fod yn ymwybodol o'r egwyddorion grainadegol sy'n se.il iddynt. M ^3)

Pwysleisir y cysylltiad rhwng

sefyllfa bywyd bob dydd a'r patrwm.
Yn y dosbarth rhald i'r dysgwp yaateb yn gyflym ac yn
weithredol ac felly rhoddir pwyslais ar lefaru*

Anelir at

gael pob on aelod o*p dosbarth 1 ail adrodd yn gyson»

Ni

phwysleisir rheolau graradeg ac nl chyflvynir unrhy^r
sglurebau ffurfiol ar yr iaith.

Mid yw deall yn bwysig, yr

hyn sydd yn bwysig yw rhoi'r ymateb cywir i'r sbardun,

Nid

oes raid deall rheolau Iaith er rrwyn gallu siarad iaith.
Dywed Brooks M Nid yw dysgwr nad yw ond wedl cael ei ddysgu
C\\4\

sut mae iaith yn gweithredu wedi dysgu yr un ieith ft. VA '

Kid trwy gael y rheolau ar y cof y dylid dysgu iaith, ond
trwy gydweddiad". "Rydym yn mynd rhagom i ddofnyddio iaith
nid wrth ddadansoddi ond trwy gydweadiad.

Dyrsa^ modd y

dysgwn ein mamiaith ac y byddwn yn cynyddu'n gwybodaeth o
iaith newydd.

Ond er mwyn i hyn ddigwydd rhaid gveithlo

gyda phatrymau rawyaf cyffredin a nx3weddiadol yr iaith newydd.
Rhaid eu clywed yn fodelau dlgon cywir a'u hail adroc'd nes
Iddynt ddod yn awtomatig.

H;r mwyn cyflawni hyn dyfoisiv.yd

dulllau ar ffurf ymarfer a phatrynau. 11* 1 ^)

13:

^nd nid yw»n

bosibl i'r myfyriwr ddysgu ar ei gof bob patrwm y bydd
arno el angen yn yr iaith estron ac felly rhaid dethol y
rhai-iawyaf cyffredin a'u newid trwy ddisodli a thrawsnewid
a1 ! ddysgu i»w haddasu ar gyfer amgylchiadau newydd.
Nid yw ymarfer patrymau yn syniad newydd.
enhreifftiau o'r dull mor gynnar a 1915.

Gwelir

Ond ar ol yr Ail

Ryfel Byd aethjjwyd ati o ddifrif i arbrofi a pharatoi
cyrsiau uchelgeisiol yn Ffrainc ac yn yr Unol Daleithau.
Tua chanol y chwedegau cyhoeddwyd nifer o lyfrau yn manylu
ar wahanol fathau o ddril.

Pan ddaeth y recordydd tap a f r

labordy iaith yn gyffredin yn yr ysgolion rhoddwyd pwyslais
cynyddol ar ddrilio. Ar y dechrau bodlonai'r athrawon ar
gael y myfyrwyr i ailadrodd y patrwm droeon nes ei gael yn
sicr ar y cof.
isation).

Gelwid y dull hwn yn Mim-Mem (Mimicry-memor

Yr arfer oedd dysgu un ai testun hir gydag amryw

o frawddegau ynddo neu gyfres o frawddegau a oedd yn ddigyswllt ond yn cynnwys yr un strwythur.

Gwelwyd y gellid

gwella ar y dechneg hon drwy ynysu'r anawsterau, eu rhannu'n
unedau bychain a chael y myfyrwyr i*w hymarfer yn drylwyr
cyn symud at y cam nesaf.

Ceisiwyd gwneud y gwaith yn fwy

diddorol canys tueddai i fod yn ddiflas ac undonog, trwy
ddod ag elfen greadigol i 1 r gwaith; ond wrth wneud hyn roedd
tueddiad i danseilio'r egwyddor mai proses gyflyrol ac nid
creadigol yw dysgu iaith.
Un addysgwr a roddodd sylw i broblemau dril ac a geisiodd
gael cyfaddawd rhwng yr elfen greadigol a«r elfel gyflyrol
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oedd Julian Dakin.(l6)

Dlffinla ef ddnll fel dull

soffistigedig o ailadrodd.

Ond nld ailadrodd syml mohono -

rhaid paratoi pob ymateb yn ofalus,

Nodwedd arall sy'n amlwg

mewn dril yi^r defnydd a wneir o gymathiad, dyraa sut y
dysgir strwythurau sylfaenol yr iaith i'r dysgwr a chynorthwyir ef 1 ddefnyddio ac ymestyn yr hyn a ddysgodd.

"Nid yw

ymarfer patrymau yn amcanu at fod yn gyfathrebu ••» ond
arweinir y dysgwr drwy'r mathau o ymddygiad a fydd o angenrheidrwydd yn awtomatig pan fydd yn cyfathrebu. 1" "
Cyffelybir yr ymarfer ieithyddol hwn i ymarfer graddfeydd
ar y piano.

Rhaid i f r meddwl, maes o law, ganolbwyntio ar

y neges yn hytrach nag ar y ffenomena sy*n el chyfleu hi*
"Yn ymarfero^ yr hyn a olyga gwybodaeth o ramadeg yw medru
cynhyrchu ac ymateb i arwyddlon ystyron strwythurol, heb o
angenrheldrwydd fod yn ymwybodol o f r egwyddorlon gramadegol
sy

ymhlyg ynddynt ... Mae llai o bwyslais ar yr angen i

ffurfio cysylltiad uniongyrchol rhwng patrymau cystrawennol
a'r sefyllfa bob dydd y maent yn cyfeirlo ati. 1^ 1^
Celsiwyd diffinio a dosbarthuf r gwahanol fathau o ddril
er mwyn cynorthwyo athrawon i greu rhai i ateb eu dlbenlon
eu hunaln. (19)
7/ Dell E.M. Stack mal dyma'r prlf reolau y
dylid eu parchu wrth ddrilio*

Rhaid cadw at un pwynt ar y

tro, dylai'r ymadroddion fod yn fyr a dylid sefydlu'r patrwm
dros o leiaf wyth mynegiant,

Cynigia Brooks ddeuddeg math o

ddril, ond saith enghraifft a nodir gan Stack a dengys y
patrymau Saesneg sydd fwyaf addas ar gyfer bob un.^ 20 )

Ceir

pennod yn amlygu'r gwahanol fathau o ddril yn CYFLWYNO'R
GYMRAEG R.M.Jones a rhoddir enghrelfftiau Cymraeg o bob
un.' 21'
Ond ep bod drilio wedi bod mevm bri am flynyddoedd nl
fu'r dechneg heb ei beirniaid. Sylweddolwyd y gallai drilio
patrymau fod mor ddiflas a pheirianol a'r hen ddrilio gramadegol. Sonia Dakin am yr "effaith te-tum-te-tum" - gall
dysgwr weithio drwy ddril hab fod ganddo unrhyw syniad o'r
hyn y mae'n ceisio ei wneud.^ 22^
Nid oes elfen o ddewis
mewn dril, dim ond un ateb neu ymateb sy'n gywir, a rhaid i'r
dysgwr glywed yr ateb cywir yn dilyn yn union ar ol ei ateb
ef. Felly wrth baratoi tapiau ar gyfer labordy iaith rhaid
gofalu nad oes ond un ateb yn bosibl. Gall dysgwr gorawyddus ac uchelgeisiol ddifetha1 r ymarfer trwy gynnig atebion
gwahanol, a gall dysgwr diog roi'r argraff ei fod yn gweithio
er nad yw'n ymateb yn weithredol. Gall y cyfan fynd yn ddiystyr a phrennaidd. Nid iaith go iawn fydd y dysgwr yn el
slarad ond "iaith strwythur". Ond os ceisir rhoi elfen o
ddeall yn y dril ni fydd y dysgwr yn gwybod pam y mae ei
ddewis yn gywir; oherwydd bod dril wedi ei seillo ar gydweddiad nid oes ganddo sicrwydd rheol yn ganllaw gadarn, Ac
Nid yw patrymau iaith yn eglur i bawb "Nid tasg fecanyddol yw
amgyffred rheol. Mae angen sylw deallus N »/23) Teimla
Dakin fod dril ar y cyfan yn aneffeithiol oherwydd nad ydyw
mewn gwirionedd yn paratoi'r dysgwr ar gyfer sgwrs ystyrlawn.
Cytuna Wilkins.

Dywed bod dril yn gorfodi pobl i ddefnyddio
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laith mewn dull annaturiol ac artiffisial, prif ddiben iaith
yw cyfathrebu a phrif wendid dril yw methti a pharatoi pobl
ar gyfer cyfathrebu mewn cymdeithas.(2H)

y rheswm dros

fethiant dril yw'r ffaith bod ei gefnogwyr (y cyflyrwyr) yn
"Ni all technegau cyflyru a

ysgaru iaith oddi wrth fywyd,

ysgarwyd oddi wrth ystyr neu o gynnwys sefyllfaol emosiynol
fod yn gwbl effeithiol." (2^

A dywed BrooKs "Pan ddefnyddir

iaith yn weithredol mae yna siaradwr bob araser yn siarad a
rhywun ara rywbeth, ac oni chymerir y ffeithiau o berson a
lleoedd i ystyriaeth yn ogystal a ffeithiau ieithyddol, ni
/ 2g>
' Anfantais fawr dril yw nad
chawn holl ddimensiwn iaith",
ywf r disgybl yn mynegi1 r hyn y mae arno ef ei hun eisiau ei
ddweud, ond yr hyn y disgwylir iddo ei ddweud. Ac wrth reswm
mae 1 n amhosibl profi ei fod yn dysgu oherwydd y dril. Gellir
dadlau ei fod yn dysgu ar waethaf y dril ac cia<e»r f faith ei
A

fod yn swn yr iaith sydd bwysicaf.
Pegwn gwrthgyferbyniol y cyflyrwyr yw'r addysgwyr hynny
a eilw R»M. Jones yn "Hwiangerddwyr"; enw arall arnynt yw
seicolegwyr gwybyddol, Yn wahanol i Skinner ni fodlonodd
dynion fel Plaget a Vygolsky ar astudio ymddygiad gweladwy yn
unig, ond treiddiwyd ymhellach gan anwytho o'r ymddygiad
brosesau meddyliol a gwybyddol y gwrthrych. '^

Pwysleisiant

werth proflad, y broses ddeublyg o gymathu a chymhwyso, a
chyflwr datblygol y plentyn.

Mae'r gallu gan ddyn i cymathu

profiad newydd a»i gymwysoli at amgylchiadau newydd,

Fe ddysg

y plentyn yr hyn mae'n barod i'w ddysgu ar gyfriod arbennig*

136

Aeddfedpwydd sy'n bwysig.. Yn ymarferol, yn y dosbarth,
trefnlr pob mathau o weithgareddau er mwyn hybu mewn sefyllfaoedd newydd gyrawysiad o'r hyn a gymathwyd*
Ceislodd Dakin gyfuno'r ddwy ysgol drwy ddod ag elf en
greadigol i mewn I ddril, a thrwy hynny gwneud drll yn ystyrlon yn hytrach nag yn fecanyddol*^

'

Gellid dadlau nad

dril mohono rawyach ond ymarfer llafar. Wrth ddefnyddio dril
ystyrlawn gwneir defnydd o luniau, seiniau a gwybodaeth
gyffredinol (h,y* proflad) i sbarduno yn lle'r gair arferol*
Defnyddir y berthynas rhwng eitmau geirfaol mewn brawddegau
(collocation) i greu driliau.. Gall brawddeg gyfan fod yn
sbardun neu air unigol a gwneir defnydd o berthynas ymblygiadol dwy frawddeg hefyd* Weithiau rhaid i'r dysgwr^disodli
geiriau cyfystyr, geiriau ag is-ystyr cudd (hyponyms), gwrthwynebeiriau, termau cyferbyniol neu gynnig canlyniad yn lie
rhagflaenydd.

Gellir paratoi'r driliau yn ofalus fel y bo'r

dysgwr yn cynhyrchu strwythurau arbennig yn ogystal a braw
ddegau digyswllt, Gobeithir y bydd y dysgwr, drwy gyfrwng dril
ystyrlawn, yn dechrau siarad rhywbeth sy'n debyg i "ryddiaith
lafar". Diau fod y driliau hyn yn fwy diddorol ac yn bywiogi'r
wers ond cyfeddyf Dakin bod yn rhaid i1 r dysgwr gael rhywfaint
o wybodaeth o'r berthynas ystyrlawn y tu mewn i'r iaith hynny yw, rhaid iddo wybod rhywfaint o'i gramadeg hefyd.
Mae plant ar y cyfan yn mwynhau drilio mecanyddol ond raae ar
bobl mewn oed angen mwy o eglurhad gramadegol fel canllaw,
Ac efallai bod y driliau ystyrlon yn fwy addas ar gyfer pobl
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mewn oed yn arbennig y rhai hynny sydd wedi meistroli rhywMae'n amheus a fyddai'r cyflyrwyr yn eu

faint ar yr iaith,
galw'n ddriliau;

y maent yn llawer nes at yr ymarferion

iaith traddodiadol - ond eu bod yn rhai llafar,
Daeti tro ar fyd yn 1959 pan ymosododd Naom Chomsky yn
chwyrn ar Skinner a'r cyflyrwyr,

Pwysleisiodd Chomsky y

gwahaniaeth sydd rhwng dyn ac anifail; a chy:K ^ ddodd yr
ielthyddwyr strwythurol o fodloni ar ddisgrifio ffenomena
iaith yn hytrach na chreu theori gyflawn, Yn hytrach na
cheisio dirnad iaith yng nghyd-destun ymddygiad yn gyffredinol dylid edrych o f r newydd ar seicoleg dyn yng ngoleuni
yr hyn a gyfleu i ni drwy iaith,

"Yr hyn a ddywedai ieithydd-

wyr a seicolegwyr yn ystod y pumdegau oedd» Edrychwch ar
ymddygiad mewn unrhywle yn yr organeb feiolegol a chewch
wybod beth yw iaith,

Yn y chwedegau ,, dywedwn: Edrychwch

ar iaith ac fe ddywed lawer wrthych am y meddwl dynol."'29'
Dyma rai enghreifftiau o honiadau Chomsky "Nid strwythur
wedi ei gyflyru yw iaith,

Mae ailadrodd cymalau penodol

yn digwydd yn anaml iawn,

Mae1 r cysyniad mai "ymateb 11 1

'sbardun11 yw ymddygiad ieithyddol yn gymaint o fyth a1 r
syniad ei fod yn ymwneud yn gyfangwbl ag arfer a chyffredinoli.
Mae ymddygiad ieithyddol cyffredin o anghenraid yn golygu
cyflwyno rhywbeth newydd, ffurfio brawddegau newydd a
phatrymau newydd mewn cytundeb a rheolau haniaethol a
chymhleth iawn,

Nid oes unrhyw egwyddorion gwybyddus o

gymdeithasiad nac atgyfnerthiad, nac unrhyw synnwyr gwybyddus
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o "gyffredinoli" a all fod yn gyfrifol am yr agwedd greadigol
sy'n nodweddiadol o1 r defnydd cyffredin a wneir o iaith11 .
Cynigiodd Chomsky ffordd newydd o feddwl am iaith ac
mae'n gwahaniaethu rhwng strwythur arwynebol iaith a'r
strwythur dwfn lie mae trawsnewid yn digwydd. Y gwastad is
hwn o iaith yn unig a all roddl arweiniad i ni ar allu1 r
plentyn 1 ddysgu cynhyrchu nifer di ben draw o frawddegau
nas clywodd erioed o1 r blaen.

Awgryma Chomsky ma^r unig

eglurhad rhesymol yw bod pob plentyn yn cael ei eni gyda
dyfais i ddysgu iaith. Dywed "0 ymestyn syniad y cyflyrwyr
(dyweder) o iaith i'w therfyn eithaf mae'n anodd credu bod
ymenydd meidraidd yn gallu cynnwys casgliad anfeidraidd o
frawddegau a gafwyd trwy'r broses o gyflyru, ond mae'n bosibl
synio am stor feidraidd o ddata a set feidraldd o reolau yn
gweithredu ar y ddata honno yn y fath fodd nes caniatau creu
Wrth
ac amgyffred nifer anfeidraidd o frawddegau".(30)
drafod syniadau Chomsky mae John Roberts yn nodi esiampl o
ddyfais syml a ddefnyddiwyd i gynhyrchu brawddegau i ddysgu
Roedd pedair olwyn ag arnynt eiriau.
darllen i blant.^31)
Gellid troi pob un yn annibynnol tebyg i leidr unfraich er
*
mwyn cynhyrchu brawddegau newydd. A bwrw bod cyn lleied a
60 o eiriau ar bob olwyn gellid cynhyrchu 12,960,000 o fraw
ddegau - golygai hyn - petal 1 n bosibl siarad un frawddeg bob
eillad - y cymerai 21 wythnos a thri diwrnod o siarad parhaus
1 fedru defnyddio pob brawddeg.

Dyma eglurebu mewn dull

syml peth mor anferth a diderfyn yw iaith a dengys mai ffwlbri
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yw synlo am iaith fel casgliad cyflawn a pharod o y;r&droddion.
Felly, proses feddyliol yv dysgu iait'a, nid proses
Genir pob plentyn gyda f.ogwyda naturicl at d.ysgu
Iaith, • unrhyw iaith, er efallai mai dim ona un arbennig a
fydd yn famiaith iddo. Arwain hyn at y greet bod olfennau

fecanyddol.

cyffredin ym mhob iaith, Credir bod plentyn yn dywed iaiwh
o'i gwmpas a thrwy gymorth y ddyfais yn creu ei ramadeg
mewnol ei hun, ac aiff hwn yn fwy cymhleth wrth iddo fynd yn
Rhaid iddo wneud camgymeriadau er rawy darganfod y
rheolau. Gall hyn egluro para y mae'r plentyn yn ailaclrodd
brawddegau a glywodd omser maith yn ol a hynny heb iddo sael

hyn*

atgyfnerthiad nr y pryd. Dyma hefyd yr eglurhad ar y ffaith
ei fod yn ynganu brawddegau anghywir • yn defnyddio enshreifftlau o«r iaith nas clywodd o«r blaen.
Bu dylanwad Chomsky yn aruthrol ar seicolegwyr a pharhaodd y drafodaeth hyd heddiw. Ond cred Chomsky nad yw ei
ddamcaniaeth yn berthnasol i ddysgu ail iaith neu iaith
eatron, cyfeddyf nad dyna ei briod faes na'i brif dciddordeb,
Ond er hyn mae ei syniadau o bwys mawr i adciyagwyr a thrafodlr
cvestiynau roeglsi Beth sy'n digwydd if r dcyfais weui i1 r
plentyn feiatroli ei faraiaittT* Ydy hi'n diflanriu'n llwyr
neu ydy ei grym yn gwanychu^ Mae'n an;hyson i gefnogi damcaniaeth Chonaky ar ddysgu1 r faniaith a chynnal creJ y cyflyr«ryr
vrth ddysgu ail iaith. AwgrymJLr mai rhoddi person yng
nghanol swn yr iaith yv'r unlg teeth pvysigf ac ^-ewn enehrelfftiau He bu'r dysgu'n HwyddianriUs cafodd y ddyfais £yfle i

weithio'n effeithiol.
a dysgu?

Beth felly yw'r rhesymau dros fethu

Awgryma Roberts mai cymhellion - neu ddiffyg

cymhellion yn hytrach sydd ar fai, a rhagfarnau cudd yn yr
is-ymwybod. Bydd rhai pobl mewn oed yn ymwrthod a iaith
a 1 1 diwylliant am wahanol resymau ac felly yn rhwystro'r
ddyfais rhag gweithio'n effeithiol.
Cynlgir un awgrym gobeithiol a chadarnhaol yng nghanol
yr holl ddyfalu sef mai proses normal yw dysgu iaith,

Mae'r

offer angenrheidiol i wneud hynny gan bawb "Mae 1 r dyb bod
dysgu iaith estron yn normal ac yn gymharol havdd dan amodau
cywir a bod methiant, felly, yn annormal yn hollol qroes i
farn yr ymddygwyr, sy'n dibynnu ar y dyb bod dysgu iaith yn
anodd a ... bron yn amhosibl i bawb ond aelodau gorau a
mwyaf breintiedig y rhywogaeth"»(32)
Am flynyddoedd sail y dulliau dysgu oedd y gred mai' r
ffordd i ddysgu iaith oedd trwy gael y dysgwyr i ymateb i
sbardun. Mynegwyd amheuon difrifol am ddllysrwydd y ddamcaniaeth hon gan Chomsky ond ni roddodd ef unrhyw arweiniad
ymarferol 1 addysgwyr.. Sylweddolwyd na allai "yr holl fodelau o ddysgu a seiliwyd ar ddynwared ac atgyferthu yn unig
gyfrif am allu unrhyw un a feistrolodd iaith 1 gyhhyrchu a
deall ymadroddion hollol newydd"»'33)

Mynegwyd amheuon am

werth drilio hefyd - gallai fod yn fecanyddol a di-ystyr.
Sylwodd llawer athro profiadol fod dosbarth yn dysgu yn rhwydd
ar y dechrau trwy ddrilio ond yn ddiweddarach fe gwyd anawst-

erau a rhwystredigaeth.

Kid yw dril yn rhoddi pwyslais ar

ystyr ac mae hyn yn fai difrifol gan mai cyfleu ystyr yw prif
ddiben iaith. ^^ ' Un patrwm neu un amser o'r ferf a bwysleisir a* r broblem yw pontio 1 r bwlch at sgwrs naturiol He
neidir o batrwm i batrwm ac o un amser y ferf i1 r Hall.
Ond cydnabyddir hefyd y gall drilio fod yn llwyddiannus
wrth gyflwyno rhai pwyntiau gramadegol ar ddechrau cwrs; i
ddysgu ynganu'n gywir ac i adolygu a sefydlu patrymau. 35)
Ceisiwyd creu driliau mwy ystyrlawn»(36)
Mae'r rhain yn
fwy anodd i*w paratoi, ac mae rhai sy'n gwneud defnydd o
wybodaeth gyffredinol yn 'dyddio 1 . Mae'n well i'r athro
baratoi ei ddriliau cyfoes ei hun. Er bod gwerth mawr i'r
driliau ystyrlon rhaid cydnabod nad ydynt yn gyson a'r
egwyddorion a1 u symbylodd yn wreiddiol.
Rhaid i'r athro gyfaddawdu* Gall ddefnyddio dril a dysgu
gramadeg trwy anwythlad ar. ddechrau cwrs, ond fe ddaw'r amser
pan fydd raid iddo gyflwyno eglurhad gramadegol a cheisio
cael y dysgwyr i gynhyrchu iaith wreiddiol. 37) Mynegir y
feirniadaeth, am gyrsiau Saesneg hyd yn oed, bod gormod o
lunwyr cyrsiau yn bodloni ar baratoi cyrsiau dechreuol heb
sylweddoli bod angen dulliau gwahanol ar gyfer dysgwyr pellach.
Gwelwyd fel y daeth yr un broblem i' r amlwg yn y Dull Dwyielthog, esgeuluswyd y camau olaf. Un o'r rhesymau am hyn
yw bod defnydd creadigol o iaith yn llawer mwy anodd i'w
roi ar glawr.
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DRILIAU YN Y CYHSIAU CY:~:AEG

Er mwyn archwilio a chymharu y defnydd a wnelr o ddril
yn y cyrsiau paratovyd rhestr o bymtheg gvahanol rr.ath o ddrilsef y rhai mwyaf cyffredin.

I baratoi 1 r rhestr defnyddiwyd

E.M.Stack - MODERN LANGUAGE TEACHING,
N.BrookS

- LANGUAGE AND LANGUAGE LEARNING,

H.K.Jones - CYFLWYIJQ'R GYMHAEG ac YR ATHRO (1965)

Credir mai dril syml mecanyddol sydd fwyaf addas ar gyfer
dechrau cwrs o ddysgu ialth, a dylld anelu at ddril mwy
cymhleth fel yr aiff y cwrs rhagddo.

Mae rhai mathau o ddril

yn fwy addas nag eraill i ddysgu strwythurau arbennig, Mae'n
ddymunol cael digon o amrywiaeth a gorau po fwyaf o wahanol
fathau o ddril a geir mewn cwrs.
O'r cyrsiau dan sylw dim ond pedwar a baratowyd ar gyfer
dosbarth, a chasgliad o batrymau yn unig yw un o'r rheiny
sef y CWRS CAHLAM.

Nid yw"n ymarferol i'r unigolyn ei ddrilio

ei hun er bod hynny yn bosibl drwy ddefnyddio recordydd tap*
Er na fwriadwyd y CWRS CYKRAEG LLAFAR ar gyfer gwaith dosbarth
ceir nifer o ynarferion llafar ynddo ac ystyriwyd y rheiny
yn ddril ar gyfer y dadansoddiad hwn.

Ystyriwyd hefyd

CYMRAEG I OEDOLION, DEWCH I DDYSGU CYMRAEG a LIVING WELSH.

Y dril symlaf, er na cheir llawer o enghreifftiau
ohonno yn y cyrsiau yw«
1«

Ailadrodd ac ychwanegu Elfennaut
Disgwylir l*r dysgwr ailadrodd yr ynganiad cyn gynted ag

y clyw ef, a hynny heb edrych ar y gair printiedig. Rhaid
i'r patrwm fod yn fyr a dylid canolbwyntio ar sain y geiriau.
Gellir ymestyn y gweithgarwch drwy ychwanegu geiriau at y

patrwm gvreiddiol: e.e. "Roedd hi'n oer yn y ty / bfere ddoe /
pan oedd y drws ar agor /a'r gwynt yn chwythu". Fe welir
bod y dril hwn yn hynod o debyg i Gam Cyntaf y Dull Dwyieithog, ac efallai mai dyna pam nad yw*r cyrsiau hynny sy'n cymeradwyo defnyddio'r Dull hwnnw yn nodi'r math hwn o ddril.
2,

Amnewid
Yn yr ymarfer hwn bydd un eitem - neu weithiau ddwy - yn
cymryd lie un arall*
iawn.

Mae*n ymarfer buddiol a chyffredin

Gellir dosbarthu'r dril ymhellach i o leiaf

o enghreifftiau,
(1)

Newid enwau i ddysgu cenedl:
e»-e. Mae buvch yn y cae Mae tarv yn y cae.

(2)

I ddysgu

lluoaog enwau:

e«e« Mae'r plentvn yn chwarae Mae1 r plant yn chwarae.
(3)

I newld enw*n rhaeenw:
e.e. Mae*r <LL yn y cae Mae fi yn y cae,

(If)

Newid enw'n r^hagenw gwrthrvchol:
e.e. Mae e1 n clywed y plant Mae e'n jau, clywed nhw.

(5)

Newid enw genidol yn rhagenw:
e.e. Edrychwch ar lun v ferch Edrychwch ar ei llun hi

(6)

Newid ansoddair o safle dibeniad 1 ddilyn enw:
e,e. Roedd y llyfr Tn ddiddorol Y llyfr dlddorcft

(7)

Cymharu ansoddeiriau*
e*e. Mae Sibn yn hapus. Eeth am Sian?
Mae Sian yn fwy hap^s.

(8)

I ddysgu amser y ferfi
Newid amser, ymarfer y negyddol trwy ddefnyddio ond;
e*e. Ydych chi f n gweithio heddiw?
Nac ydw, ond roeddwn i'n gweithio ddoe,

(9)

Newid persons
e.e« Fe as i Fe aetfa e.

(10) Troi'r cwmpasog yn orchmynolt
e*e. Rydych chi'n rhedeg Rhedwch(11) Troi Araith Union yn Aralth Anunioni
e.e. Fe ddywedodd Twm, "Rydw i*n well".
a

Fe ddywedodd Twm ei fod e 1 n well.
Dywedwch wrtho am beidio ag aros "Peidiwch ag aros, 11

(12) Newid y cadarnhaol yn negyddol i
e.e, Roedd e»n canu Doedd e ddim yn canu,
(13) Storla
Gweithio drwy stori gyflawn gan newid amser y ferf

(1*0 Troi brawddeg yn gwestlwm
e.e. Roedd e yn y cyngerdd Oedd e yn y cyngerdd?
3*. Holi ffeithiol.
e.e. Dau a dau?
Pedwar.
U» Cwestiynau sy*n cynnwys neuj
e.e. Ydych chi*n chwarae neu ydych clii'n gweithio?
Rydw i1 n gweithio.
% Cyfuno cwestiwn ac ateb:
e.e. Ble mae1 ch plant chi? Yn y ty?
Mae fy mhlant i yn y ty.
Rhoi1 r gwrthwynebj
e.e. Mae fy nwylo i*n oer. Sut mae 1 ch dwylo chi?
Kae fy nwyloi'n gynnes.
7* Cwblhau brawddeg - lie mae gair ar goll a dylid ailadrodd
y frawddeg yn gyflawm
e.e. Mae'r cawl yn dda, end mae'r pwdin yn (well).
8. Cwtogiad - rhoi un gair yn lie llawen
6.

9»

e.e. Roedd llawer o botlvn y cyngerdd «
Roedd ILawer o bobl vno
Cyfuno.Troi dau ymadrodd yn un. Un ffordd o wneud hyn

yw trwy ddefnyddio ex*
e.e. Mae e'n mynd i f w waith, Mae e'n sal.
Mae e 1 n mynd i1 w waith er ei fod e1 n sal.
10. Newid trefn - gall cyfuno olygu newid yn nhrefn yr
ymadrodd i

1U8

e.9. (a)

Kae1 r bachgen yn canu nawr

Mae'r bachgen yn dod o Gaerfyrddin
Mae1 r bachgen sy'n canu nawr yn dod o Gaerfyrddin.
(b)

11. Parhau cyfresi
e.e, Yn yr haf ar ddydd Llun
Yn yr hvdref ar ddydd Mawrth.
12. Cyfuno a darn sefydlog:
e.e. Mae hi'n gweld. ^*ae'r ferch yn dod.
Mae hi'n gweld fod y ferch. yn dod.
13. Adfer. Cyfrcs o frawddegau gyda rhai geiriau ar goll
ond gellir dirnad yr ystyr. I.oder aniser y forf:
e.e. Plant / aros / bws,
Roedd y plant yn aros an y bws.
I1*. Gwrthateb. Dyma ymarfer pwysig sy'n addas tuag at
ddiwedd cwrs. Gofynnir i 1 r dysgv;r yaateb mewn ffordd
arbennigj
e.e. Byddwch yn gwrtais:
Athro: Diolch.

Dysgwr: Crocso.

Cytunwch:
Athro: Mae 1 r coffi 1 n dda.

Dysgwr: Ydy 1 n wir.

Anghytunwch:
Athro: FG ewch chi rywdro.

Dysgvr: i:a wnr.f, byth.

iiynagwch syndod:
Athro: Rydw i'n yraddlswyddo.

jjysgwr; 1'ewchl

Edrychir yn awr ar y cyrsiau:lEACH YpURfc>£jLF VixiXSii
NId oes un ymarfer llafar ar wahan i gyfieithu urawddegau.

CYMRAEG I OEDOLIONi

Yn y Rhagair ceir cyfarwyddyd manwl ynglyn a sut i ddefnyddio'r
tablau disodli - eu cyfieithu, eu troi i»r gofynnol, rhoi
ateb cadarnhaol, rhoi ateb negyddol.

Yn ogystal ceir eng-

hreifftiau o bob un dril a nodwyd ar wahan i'r un olaf sef
gwrthateb.

Graddwyd hwy'n ofalus a defnyddir y rhal symlaf

tua dechrau'r cwrs.

Yn ogystal a'r drillau a restrwyd uchod

ceir atodiad ar ddiwedd Llyfr 2 o 1 r hyn a elwir yn Atebion
Caeth (controlled response exercises),
ion amrywiol yn yr atodiad hwn.

Ceir llu o ymarfer-

Ar ben rhestr o frawddegau

awgrymir sut y dylai1 r dysgwr ymateb.
e.e.

Te neu goffi mae e ! n yfed?

Atebt

Dydw i ddim yn siwr ar hyn o bryd ond rydw l*n
credu ei fod e f n yfed coffi.
Cig neu bysgodyn mae e1 n fwyta?
Tatws neu foron mae e'n hoffi?

Nodir isod lie y ceir enghreifftiau o'r driliau eraill.
!•

Amnewid
(2)

Newid i 1 r lluosog. Ct.l53|Rh.30)
"Change the following sentences to the plural
Mae*r bachgen yn mynd i1 r ysgol, ac mae e1 n gwisgo
crys gwyn.

(3)

newid enw'n rhagenw (t.15^, Rh.31)
"Change every noun in italics in the following
sentence into pronouns
e.g. Mae'r dvn yn gweld y ferch.
Mae e'n el gweld hi.
Newid enw'n rhagenw gwrthrychol (t.ll1*, Cam.8)
Trawsffurfioj

Rydv I'n gweld y dyn
Rydw I'n el void e.
(5)

Newld enw genidol yn rhagenw (t.87, Cam 2)
Anfonvch bapurau'r dyn.
Anfonvch el bapurau e«

(6)

Nevld safle ansoddalr (t.^9)
Mae'r gwely yn lan - y gwely glaru

(7)

Cyoharu anaoddelrlau (t.126, Cam 2)

e.e. Kae'r bachgen yma*n gynnar.

Sut :nae*r bachgen acw? (sic)

Mae1 r bachgen acw1 n fwy cynnar.
(8)

I ddysgu amser y ferf (t.118, Cam 6)
Trawsffupflo i'r gorffennol bob trot

e.e. Rydw lf n gweld y dyn
Fe welals l»r dyn.

(9)

Newld person (t.119, ym 25)
Kewld y person i'r 3y^d lluosog bob tro:

e.e. Fe gansoch chl*
Fe ganson nhw,
(10) Trol'r cwmpasog yn orchniynol (t.^1 Cam 3)
Trol ateb (i orchymyn) yn orchyrnyn, a sorchymyn
yn ateb*
e.e. Oalwch - rydw I'n galw.
(11) Trol araiti union yn araith anunion (t.ll^, Cam 7)
Athro: He waa saying "I 1 a going".
Pysg.li Roedd e*n dweud "Rydw I'n
Dysg*2: Roedd e'n dweud el fod e»n ri
(12) Newld y cadarnhaol yn negyddol (t.32 Cam if)
Celr llu o dablau cyfielthu 1 wnaud hyni
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(1) Cyfieithu, (ii) Ateb cadarnhaol (iii) ateb
negyddol.
the

sugar

Am I

keeping

Is he

leaving

tea

Is she

IIfting

food

in the box?

(13) Storfa (t.36)
"Write this story in the Past definite short
forms ..."
(lit) Gweler (12) uchod.
3.

Cwestiynnu ffeithioll (t.95 Cam 9)
Dau a dau * Pedvar.

l+,

Cwestiynau sy'n cynnwys nei^ (t,77 Cam **)
Ymarfer gyda berfau ar y patrwm canlynolj
Athrot Ydych chi*n dod neu ydych chi'n mynd?

5»

6.

D,lt

Pydw £ ddim yn dod nac yn mynd,

D»2»

Ewch (Gorchmynnol yr ail ferf)

Cyfuno cwestiwn ac ateb (t,87 Cam *f)
Athrot Ble mae*ch arian chi? Yn fy mhoced.
D.li

Mae f* arian i yn fy mhoced,

D,2:

Mae e yn fy mhoced,

Rhoi'r gwrthwyneb (t,.8? Cam 3)
Gwrthwyneb dau ateb bob tro yn 61 y patrwm

7*

Athrot

Mae nghar i'n ne-wydd,

D.li

Sut mae'ch car chi? (sic)

D,li

Mae e*n hen,

Cwblhau brawddeg (t,22 B)
"Complete the following sentences with appropriate

phrases from those given at the end."
1. Does ....... gvyllau 1 fi.
9.

Cyfuno dau ynganiad (t.123 Cam 3)
Uno bravddegaut
1. Dyma'r ferch.

Mae hi1 n mynd i f r ysgol.

10. Newid trefn e.e. i bwysleisio (t.103 Cam 3)
Mae* r ysgol yn agor am nww.

vr vseol.

Yr ysgol sy'n agor am naw,
11* Parhau cyfres (t.8l Llyfr 2)
1. Beth ydy oedran y baban drws nesa?
Fe fydd e'n un oed yn mis lonor nesa.
2. Beth ydy oedran eich merch?
Fe fydd hi1 n ddwy oed ym mis Chwefror nesa.
12. Cyfuno a darn sefydlog (t.113 Cain 5) Cyplysu:
"Mae e'n meddwl" a'r brawddegau a roddir
e.e. Mae e'n mynd Mae e'n meddwl ei fod e'n mynd.
.
n
A
Mathvyd a chael enghreifftiau o 8, 13, I1*.

Dylid ychwanegu

bod llu o enghreifftiau di-synnwyr yn y cwrs hwn.
e.e. (t,62 ym 29) Translate Is he pulling the piece out of
me?

(t»58) You remember the sister who got a cold

in the train.

(t»^5) Is she putting a finger on

her brother1 s collar?
Mae'r awydd i ymarfer patrvm arbennig yn drech na defnyddioldeb
y brawddegau.
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Trafodir yr adran Ymarfer Patrymau yn y Rhagair.

Yr arccan

yw defnyddio'r ymarferion i gynhyrchu gyraainto batrymau a
phosibl a hyrwyddo ystwythder ieithyddol.

Tablau o ymarfer

ion disodli yw'r "Pattern Practice" - casgliad o batrymau
heb unrhyw gyfarwyddyd ar sut y dylid eu defnyddio, ar
wahan i'r ffaith y dylai'r dysgwr eu defnyddio gartre i'w
brofi ei hun,
llafar.

Efallai felly, nad dril ydynt, ond ymarferion

Ond diau y byddai athro yn eu defnyddio mewn dosbarth

hefyd fel dril arferol,
2*.

Ceir ychydig o amrywiaeth.

Amnewid.
(1)

Cenedl enwaui (t,227, ym 3. Llyfr 2)
Trowch i1 r benywaiddi
Dywedwch wrth ei athro fa
Dywedwch wrth ei hathrawes hi

(2)

Lluosog enwaui (t.226 ym 2 LI.2)
Trowch i'r lluosog:
Mae e'n darllen y cylchgrawn ar ei aelwyd.
Mae nhw'n darllen y cylchgronau ar eu haelwydydd.

(3)

Newid enw'n rhagenw (t.33)
Gorffennwch:
e.e. Ble mae 1 r Radio Times?
Mae e ar goll.
Newid enw'n rhagenw gwrthrychol (t.62 LI.2)
Rhowch ffurf gywir yr arddodiad ym ahob enghraifft.
Mae e'n mynd heb y bachgen.
Mae e'n mynd hebddo fe.
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(7)

Cymharu ansoddelriau (t.183)
"Use the appropriate form of the adjective in
brackets.
Mae'r newyddion yn (diddorol) na chwis ar y
ij
teledu (fwy diddorol)

(8)

Newid amser y ferf (t.107 ym 2)
"Turn the following verbs into the past tense.
e.g. Mae Nest vn, pacio.
Mae Nest wedi pacio.'

(9)

Newid person (t.101 Rh.3)
"Turn the following into the plurals
Rvdw i*n gwybod y stori.
Rvdvp ni'n gwybod y stori.
(10) Troi'r cwrapasog yn orchmynnol (t.101)
"Instruct members to accomplish certain actionsj
e.g. Fetch the tickets.
A
Dywedwch wrth Tom am fynd i nol
y tocynnau.
Ewch i nol y tocynnau*

(11) Troi araith union yn araith anunion.
(fel 102)
(32)

Cadarnhaol yn negyddol (t.33» ym 2)
"Trowch y brawddegau yraa i1 r negyddolt

e.g. Mae'r Radio Times yma.
Dydy'r Radio Times ddim yma."
Troi brawddeg yn gwestiwn (t»8l ym 2)
"Give the question forms of the following
sentences!

Oes mae digon o ymenyn yn y gegin.
Oes digon o ymenyn yn y gegin?
6. Rhoi'r gwrthwyneb, (t.122 ym U)
"Give sentences containing words apposite to those
given in brackets.
1, Mae hi'n (gynnar)
Mae hi'n hwyr.
8.

Cwtogiad (t.53 LI.2)
"Rhowch ffurfiau byr y berfau canlynol.
Ydych chi wedi angh.ofio?
Anghofioch chi?

9.

Cyfuno dau ynganiad. (t.2^0)
"Link the following sentences using pan.
e.g. Fe ffoniais i Huw ddoe.

Roedd e'n paratoi adroddiad.

10. Cyfuno a newid trefn (t.120 LI.2)
"Cysylltwch y brawddegau hyn*
e.g. Mae1 r gat'i ar goll*

Mae1 r gath yn sal.

Mae*r gath sy'n sal ar goll.
12, Cyfuno a darn sefydlog (t.22 LI.2)
"Gorffennwch y brawddegau yma ar lafar.
Mae eisiau arian i dalu'r groser

"

"

"

i dalu'r cigydd."

13* Adfer (t.2l8)
"Complete the following sentences:
Fe edrychais i yn _________
Fe adawais i 1 r ___________ yn y

fcCWRS CARLAM

Casgliad o batrymau yn unig a geir yma - y Gymraeg ar un
ochr a'r cyfieithiad Saesneg yr ochr arall. Ar gyfer y
Dull Dwyieithog y paratowyd y cwrs mae'n debyg.

Mae'n

anodd deall beth oedd y bwriad wrth baratoi cwrs o'r fath,
yn sicr o»i ddilyn ar ei ben ei nun heb ddefnyddiau ychwanegol mae'n mynd yn feichus ac yn undonog.
A

Byddai arweiniad

/\

mwy pendant ynglyn a thechneg dri^io yn dderbyniol. Collwyd
cyfle i baratoi llyfr o batrymau gyda chyfarwyddyd pendant
ar sut i ddysgu bob patrwm.

Byddai llyfr o ddriliau amrywiol

yn werthfawr a gellid fod wedi ymestyn y maes ymhellach gan
gyhnig ymarferion llafar mwy cymhleth erbyn diwedd y cwrs.
Teimlad athrawon a dysgwyr a ddefnyddiodd y cwrs hwn yw ei
f>
fod yn llawer rhy gyfyng ei apel.
DEWCH I DDYSGU CYMRAEG

Er mai ar gyfer gwaith yn y dosbarth y paratowyd y cwrs hwn
ni wnaethpwyd unrhyw ymgais i baratoi ymarferion llafar na
unrhyw fath o ddril - ar wahan i1 r Dril Dwyieithog.

Sylwyd

ar un enghraifft yn unig (t,39 LI.2)
1 GwrandewchJ
Trowch y canlynol i'r person cynta lluosog.
Fe glywson nhw.
Fe glywais i.
Yr un math o ddril - sef yr un dwyieithog a ddefnyddir
hyd ddiwedd y cwrs*

Gwelwyd bod y dril hwn yn fwyaf addas

ar gyfer cwrs cychwynnol ac y dylid gwneud llai o ddefnydd
ohono wrth i1 r dyagwyr ddatblygu.
pwynt hwn.
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Ond anwybydda'r awdur y

JsQ
Er mai cwrs I1 r unlgolyn yw hwn ceir nif er dda o ymarferion
llafar ynddo* Pwysleisir yn y Rhagymadrodd y dylid darllen
yr ymarferion hyn yn uchel* Gobeithia 1 r awdur y byddant yn
gymorth i* r dysgwyr gynhyrchu brawddegau gwreiddiol ac y byddant o fudd iddo el brofi el hun»
2*. Amnevidi
(3)

Newid enw yn rhagenw (t,122)
Ble mae car Aled.

(!f)

Mae el gay &. yn y garej*
Newld enw yn rhagenw gwrthrychol (t»262)
Pwy sy* n talu am ^ llvfr?

(7)

Fi sy1 n talu amdanp fe>
Cymharu ansoddeiriau (t»2^7)
•You are arguing with a friend:
Mae nghar i*n hen,
Ond mae nghar i'n henach,

(8)

Newid amser y ferf (t.l6l ym Ua)
'Turn the following questions into the imperfect
using oeddt

Oes petrol yn y car?
(12) Ceir cyfarwyddiadau ar dudalen 52 ar sut
(lU) i droi»r patrymau yn y tablau yn negyddol a
gofynnol,
3. Cvestiynau ffeithiol (t.110 ym 3)
•Faint ydy
Dau ddeg un a dau ddeg un.
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5» Cyfuno cwestiwn ac ateb (t.6?)
Oes car gyda chi? Oes, ond rydw i eisiau un arall.
Oes cadair gyda chi? Oes................
6,

Rhoi'r gwrthwyneb.

(t.22) ym *t)

Car newydd yw e?
Nage, hen gar gwaetha'r modd.
7* Cwblhau brawddeg (t»191)
"Faint o arian gest ti
...........lawer o arian.
9» Cyfuno dau ynganiad (t»293)
"Joining sentences
-Dyma'r ty.

Fe gododd 'nhadcu e.

Dyma'r ty gododd nhadcu»
10. Cyfuno a newid trefn (t.232 ym 3)
'Combine the following sentences.
Mae'r dyn yn byw drws nesa.

Mae e'n dysgu hanes.

Mae 1 r dyn sy'n byw drws nesa yn dysgu hanes*
Ceir hefyd rai driliau pur debyg i Atebion Caeth sydd yn
CYMRAEG I OEDOLION.

Golyga hyn bod awduron y ddau gwrs yn

amrywio eu defnyddiau ac yn ateb angenion y dysgwyr pellach.
Prif rinwedd yr ymarferion llafar hyn o'u cymharu a'r
rhai ysgrifenedig yw ei bod yn bosibl i ymarfer (a chywiro)
llawer mwy o enghreifftiau o fewn amser penodedig. Yn y
dosbarth gwel yr athro pa ymarferion i'w hepgor pan fo 1 r
dysgwr yn eu hateb yn rhwydd a pha yraarferlon ychwanegol fydd
eu hangen i ddysgu1 n drylwyr.

Gall fod yn gymorth i adolygu

a aefydlu pwyntiau anodd wrth baratoi ar gyfer gvaith
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ysgrlfenedig.
Rhoddwyd lie pwysig I ddril yrn rnhob un o*r cyrsiau
Cymraeg ar wahan i TEACH Y'J.URCr.LF >,-:.Lo;I.

Gwelwyd bod gormod

o bwyslais wedi ei roi ar ddrilio mecanyddol a dim dlgon ap
dechnegau eraill a allai fod yn werthfawr 1 arwain y dysgvyp
at sgwrsio rhydd.

Aeth y strwythur yn drech na'r synnwyr yn

CYMRIEG I OED'J'.ION ac ni chafwyd unrhyw yngais i roi amryviaeth
yn DEWCH I S1ARAD CYMRA3G.

Hhaid cydnabod bod y cyrsiau hyn

wedi eu lliwio rcewn cyf/iod pan ocdd labordai iaith yn boblogaidd a phan nsd oedd aolysgwyr nac athrawon wedi doa yn
yicwybodol o aznheuon arn dda^caniaetiiau* r cyflyrwyr,

^r i^yn

sylweddoloJd Haver nthro y gallai 1 r labordy iaith a f r drll
fod yn annigoncl,
ryv raddau.

Hhaid cydnabod fod y dechneg yn llwyddo i

Rhy hyder a rhywfalnt o fodd had i'r dysewyr

ar ddochrau cwrs, ac rr.ae hyn yn ystyriaeth bwysig, yr yridelmlad hwn o eyflawni forchwyl buddiol sy'n peri i 1 r dysgwr
ymegnio a dyfalbarhati.

Yn anffodus ccir an^iauster weltbiiau

1 <idyfnuf r dysgwyr odd! wrth ddril ni theimlant eu bod wedi
dysgu unrhyv both os na chawsent eu drilio yn gsled,
Cnd y siora fwyaf i atiirawon oedd sylweddoli nr.o oedd y
-)i^''
neu
Br^3t\rrsi3
ddriliwyd
a
hyn
yr
cymhwyso
gallu
yn
dysgwyr
rhyw weithgarwch arall.

Myd yn oed pan dccfnydciwyd dril i

geicio cyviro car^yr-crladau cyffredin nid cedd yn llwyddiannus,
dallent i wncud yr un camgy.r.orladau.

I.hoddwyd Hal o bvys-

lais ar labordy iaith hefyd pan walwyd fod y dofnydd a vneir
o iaith yn fwy anaturlol yno nr.g ydyv wrth ddrili? yn y
dosbarth.

Telly tanseillwyd y parch at ddril ar ddau wastad
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sef profiad ymarferol athrawon a1 r anheuon a daflwyd ar
yr egwyddor sylfaenol.

Symuiiwyd y owyslais o 1 r y^atab 'Ti

yddol at yr agwedd greadi£ol, gyfathrebol.
Rhaid ystyried yn awr a oes
cyfoes.

lie i ddril newn cwrs

Yn sicr ni fyddai lie canolo-7 iddo fel a? a fu.

Teimla llawer o gefnogvyr y cyrsiau cyfathrebol bod nngen
rhyw fraslun o gefndir strwythurol ac felly ran fed y dechneg
o ddrilio yn llwydao 1 re I cymhelliant i 1 r dysgvr dechrouol
byddai'n resyn peidio 'a'I ddefnyddio ars nart yw1 n Mv/ycrlo cystal
gyda 1 r dysgwr pellach,
drlV^ 1 '

Ffolineb fyndai peidio defnyicUo

Cwestiynnu Ffeithiol megis adio ^^th ddysf.u rhif,

Xae ambell ddril sy'n arbennig o addss 1 ddys^u s^bell
strwythur, a diau y bydd yr ath.ro profiadol yn -nar'nau i'v
defnyddio o fewn rhesvnn.
Qnd Eiae gwir angen ymarfsrion llifar yn y Gymrae;!.

ivid

dril fycdai y rhain T.ewn gwirionedd gan nad ydynt yn dibynnu
ar ymateb greddfol i soardun.

Byddai llawer m\-:y c bw/slais

ar yr agwedd greadigol, a gallent dynnu ar wybod^eth cyffredinol a phrofiad y dysgwr.

Y gamp yw rheoli'r deur.y-c1 ioith-

yddol ac ar yr un pryd rhoi rhywfaint o ryddid i1 r dysgwr.
Dylid arciiwilio yrahellach hefyd y defnydd y gsllir ei wneud
o'r elf en weladv/y wrth bnratoi drillau.

Gellir r- 0 fnyddio

lluniau a chardiau deniadol i symbylu1 r siarod.

Cnllai

deunydd rofalus o'r rhain arwain yn rnrldol ac yn naturiol at
sgwrsio crcadigol Gieur. ffordc a oGdd yn anhoslbl ~yda dril
traddodiadol.

Inwaith eto y ncd yw cacl cli-on o -nr:rvlnGth,

elwa ar y wybodaeth. sy'd gan y dysgur rncvn o^d a 1 i .-rrTfn yn
ofalus at sgwrsio croadigol.

Allwedd i'r Tabl r-r dudalen l6l.

(1) Ail adrodd & ychwanegu.
(2) Amnewid,

Cyfanswm (1^)

(3) Cwestiynu ffeithiol.
(It) Cwestiynau efo'neu.
(5) Cyfuno cw^stiwn ac ateb,
(6) Rhoi'r gwrthwyneb.

(7) Cwblhau brawddeg (Eair or coll)
(8) Cwtogiad
(9) Cyfu.no dau ynganiad - "eil
(10) Newid trefn - pwyslais - 'sy.'
(11) Parhau cyfres.
(12) Cyf uno a darn sefydlog,
(13) Adfer,

Gwrt.ateb.
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Gwyddor gymharol ifanc yw ieithyddiaeth, ond er hyn
cifodd gryn ddylanwad ar ein ffordd ni o ystyried iaith.
Dan ei dylanwad hi all orseddwyd yr iaith lafar ac adferwyd
Iddi'r parch a gollasai*

Prif swyddogaeth iaith yw bod yn

gyfrwng cyfathrebu rhwng dynion, a chyfrwng llafar ydyw yn ei
hanfod.

Eilbeth yw ysgrifennu ac mae'n dibynnu ar yr iaith

lafar.

Ond tyfodd parch tuag at yr iaith ysgrifenedig oher-

wydd, hyd yn gymharol ddiweddar, ychydig iawn o bobl a fedrai
ddarllen ac ysgrifennu.

Ac er mai traddodiad llafar oedd y

traddodiad llenyddol yng Nghymru ac yn Iwerddon "un o 1 r
camsyniadau mwyaf cyffredin tan yn ddiweddar ydyw mai dim ond
wrth gael ei ysgrifennu y sylweddolir llenyddiaeth, yn enwedig
rhyddiaith * ^'

Lien lafar oedd ein llenyddiaeth gynnar.

Yn

ddiweddarqch y gor- bwysleisiwyd llenyddiaeth ysgrifensdig.
Ond yn ystod yr ugeinfed ganrif rhoddwyd pwyslais unwaith eto
ar yr iaith lafar, yn arbennig gan y rhai a geisiai ddarganfod
dulliau rawy effeithiol o ddysgu ieithoedd, a bu cyfarpar
recordio modern o gymorth yn hyn o beth.
Mae 1 r iaith lenyddol yn geidwfldol iawn.

Ynddi "cynrych-

iolir seiniau sydd wedi newid yn yr iaith fyw ers canrifoedd
a defnyddir ffurfiau sydd wedi hen ddiflannu o'r iaith honno.
Glynir wrth hen gystrawennau ac anwybyddir dulliau o yraadrodd
sy'n rhan hanfodol o Gymraeg llafar ers canrifoedd'V 2)
Adlewyrchir yr wedd geidwadol hon yn y gramadegau traddodiadol
a geisiai gyflwyno dadansoddiad o f r iaith lenyddol.

"Yn y

rhan fwyaf o»r gramadegau traddodiadol gwrthodir a chydnabod
bod ffurfiau llafar a ffurfiau sgrifenedig iaith yn ddau
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gyfrwng hollol wahanol, yn arddangos patrymau gwahanol
lawn o ramadeg a geirfa a rheolau gwahanol lawn yn rheoli y
modd y defnyddir hwy."<3)

y gyfundrefn addysg a'r parch

traddodiadol at ddysgu Lladin ar hyd y canrifoedd oedd yn
rhannol gyfrifol am hyn.
sefydlog ei ffurflau.
addysg i bawb. M ^)

"Yn Lladin roedd gennych chi iaith

A'r Lladin sefydlog hon oedd sylfaen
A thyfodd y gred fod pob newid er gwaeth

a bod ffurfiau hynafol, traddodiadol yn well yn eu hanfod na'r
Thai mwy diweddar.

^nd y farn heddiw yw fod gan "ddefnydd

(y bobl) o iaith fwy o awdurdod na'r hen ramadegau ohervydd
bod eu ffurfiau hwy yn fyw, tra bo'r rhai yn hen lyfrau
gramadeg wedi eu ffosileiddio ... Mae iaith yn newid o hyd ...
Mae llyfr gramadeg bob amser ychydig ...neu lawer iawn ar
ol yr oes'V"
Cawn rybudd clir gan ieithydd cyfoes arall "Pan yw newid
yn digwydd yn y modd y lleferir iaith gellir newid yr iaith
Onl newidir hi fe dyf gwah-

sgrifenedig i adlewyrchu hynny.

aniaeth cynyddol rhwng sgrifennu a siarad fel nad yw yr un yn
adlewyrchiad cywir o 1 r Hall.

Bydd cymdeithas yn ami yn

ymwrthod a'r newid gan ddweud fod y ffurfiau newydd yn
anghywir, ond hyd yn oed os gellir cyfiawnhau hyn ... anaml
y bydd yn llwyddiannus ... mae datblygiad strwythurol iaith
yn cael ei dylanwadu lawer iawn mwy gan yr iaith lafar na
gan yr iaith sgrifenedig".^ ^
Gan mai dysgu siarad iaith estron yn hytrach na 1 i
hysgrifennu yw prif nod athrawon a dysgwyr erbyn hyn, cred
rhai addysgwyr mai un iaith yn unig a ddylai fod, ac y dylai
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ialth lyfP adlevyrchu'n gywir yr ialth lafar.

Ceisiwyd mewn

nwy mag un wlad gael un iaith safonol er mwyn hwyluso 1 r dysgu.
AC yn el hanfod brwydr rhwng yr iaith laf-.r a'r iaith lenyddol
yw hanes Cymraeg Byw hefyd.
A

Nid yw pawb yn gytun*

Teimla rhai pobl y rhoddir gormod

o bwyslais ar iaith lafar, mynnant ddyrchafu'r iaith sgrifenedig.

Hon yw offeryn cymdeithas war.

Cyn belled yn ol a 1922

sylwodd W.J.Gruffydd fod 'pynciau'r dydd 1 ei gyfnod ef (sef
parhad yr iaith a'r ddadl rhwng Cymraeg llafar a Chymraeg
llyfr) yn hen iawn.
ol.

Yr un pynciau a drafodid bedair canrif yn

Hynn ef ailbwysleisio yr iaith sgrifenedig.

"Mae rhydd-

laith yn offeryn gweinyddu, cofnodi, gorchymyn - rheidiau
dinas" a gwareiddiad.

"Y gwr a all gadw'r iaith yn fyw yw'r

llenor coeth a'r ysgolhaig yn ysgrifennu Cymraeg."'''''
Ategir y farn hon yn 1971* gan D.S.Brewer.

"Yn wyneb yr

holl bwyslais a roddir y dyddiau hyn ar lefaru, ni ddylem
anghofio hyn,

Mae'r grefft o ysgrifennu, dysg, gwyddoniaeth

a thechnoleg yn

dibynnu y naill ar y Hall, "(8)

A hyd yn oed

yn oes y radio a 1 r teledu mae He pwysicach nag erioed i 1 r
gair sgrifenedig.

"Daeth yr iaith brintiedig yn rhan hanfodol

o weithgarwch beunyddiol dyn.

Daeth yn rhan anorfod o'r

dulliau cyfathrebu a ddefnyddia 1 r gymdeithas fodern i drefnu
a chyd-drefnu llawer o 1 i gweithgarwch diwydiannol, diwylliannol
a gwleidyddol."(9)

Ac yng Nghymru He na bu traddodiad o

veinyddu a llywodraethu trwy gyfrwng y Gynraeg, mae defnyddio 1 r
laith yn gyfrwng mynegiant ar bapur yn holl-bwysig,

"Gellir

mentpo dweud fod yr angen am ddeunydd printiedig yn y Gymraeg

I6»f

yn bwyslcach na hybu'r iaith lafar drwy yngyrchu addysgol
neu addysg ddwyieithog os amcanir at gadw'r iaith Gymraeg yn
fyw."(10)

Gor-ddweud efallai ond os na ddaw pobl i ymgyn-

eflno a darllen Cymraeg unwaith eto dirywio ymhellach a
wnalff yr iaith lafar.
Ond nid pwyso a mesur y ddwy farm yw diben y bennod hon,
ond yn hytrach celsio olrhain twf y syniad o Gyrnraeg safonol
a gweld sat y raae dysgu Cymraeg fel ail iaith ynghyd a
datblygiadau technegol eraill wedi hybu1 r syniad oddiar y
chvedegatu
Mae1 n amlwg mai dysgu siarad a wnaeth dynolryw cyn
iysgu ysgrifannu.

Cred Hachel Bromwich fod y traddodiad

llafar yn fwy nerthol a1 i fod wedi parhau yn hwy ymhlith y
Celtiald nag ymhlith y cynhedloedd eraill.
dystiolaeth Cesar yng Ngal.

Cyfeiria at

"Yr oedd yr arferiad hwn o gadw

mewn cof y ddysgeidiaeth a1 r traddodiadau a ystyrid yn
bwyslcaf i*r genedl - a'u cadw felly yn gyfrinach gaeth rhag
i'r bobl anwybodus gael hyd iddynt hwy - yn mynd yn ol i'r
cyn oesoedd Celtaidd ar gyfandir Ewrop, achos aae Cesar yn
dweud bod y Derwyddon yng Ngal yn cadw ar gof gorff dirfawr
o farddoniaeth, am nad oeddynt yn credu ei bod yn briodol i'r
pethau dirgel hyn gael eu hysgrifennu."(11)

A hyd yn oed yn

yr unfed ganrif ar bymtheg gwelir bod oion Dafydd Hhys yn
cwyno bod y beirdd yn cadw eu gwybodaeth yn ddirgel "Canys
cadw a chudhio a netaynt y rhei hynn, ac ereillh hebyd eu
llwybreu a'i gwybodeitheu mywn cistieu a lleodh dirgel..."(12)

Ond pan ddaeth cyradeithas yn fwy sefydlog cododo yr
angen am drefnusrwydd a system o lywodraethu a gweinyddu
Y cyfreithiau "fel arfer oedd y testunau
cyntaf a roddwyd ar glawr ym mhob iaith ac ym mhob gwlad".(13)
Ac fel y sylwodd yr Athro Foster dogfen gyfreithiol yv'r darn
hynaf o Gymraeg a gadwyd i ni. Roedd yr iaith Gymraeg "erbyn

cyfraith gwlad.

yr wythfed ganrif wedi datblygu'n gyfrwng addas a digonol ar
gyfer achosion cyfreithiol, ac roedd y gyfraith eisoes yn
symud o draddodiad llafar at draddodiad llyfr'^Cl^)
Ond ni chofnodwyd barddoniaeth y cyfnod ar femrwn hyd y
Er hyn "Yr oedd traddodiad llafar
nerthol, mae'n sicr, a hwnnw'n cael ei feithrin a1 i gyfnerthu'n
wastad gan y beirdd, a dysgu cerddi ar gof yn ofalus i gychwyn
Ni wyddom yn
eu rhawd o genhedlaeth i genhedlaeth".(15)
drydedd ganrif ar ddeg.

union sut y bu i'r Hengerdd gael ei throsglwyddo o draddodiad
llafar i f w ffurf sgrifenedig ond mae llu o enghreifftiau o
ffurfiau llafar i'w gweld yn y Gododdiru Diddorol yw sylwi ar
y nifer o ffurfiau berfol y 3ydd person lluosog sy'n diweddu
ag -n yn hytrach nag -nt. Rhestra Dr. D.Simon Evans 39 o
enghreifftiau megis doethun., porthassan., edmygya.(l6)
Hyd yn oed yn y cyfnod hwnnw "ni allai rhyddiaith byth ..
Ond er
gystadlu a barddoniaeth o ran parch ac urddas".(17)
hyn "arferai beirdd dysgedig adrodd testunau rhyddiaith ...
fel cangen bwysig a pharchus o 1 r lien seciwlar" ac "Er bod
rhyddiaith y rhain i gyd heb ei sgrifennu, nid oedd o'r
herwydd yn brin o arddull na dyfeisgarwch". Cytunn'r Dr.
Rachel Lronvich a*r farn hon, "Wrth grynhoi'r dystiolaeth
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Gymraeg at ei gilydd ynghyd a'r dystiolieth gyfochrog o
Iwerddon, y mae'n amheus iawn a oedd y cyfarwyddiaid yn sefyll
A dyna

yn ddosbarth amibynnol, ar wahan i 1 r beirdd".(l8)

"Felly fe fsdrai 1 r bordd ddwy

hefyd farn y Dr. Thomas Parry:

grefft, dwy wahanol lawn i'v gilydd - crsfft mcli a re.lriau
ac ymadroddion atgofus a chrefft chwecleua a geirlou. byw, a
byth ni chymysgent y ddwy".(19)
Mae'n ddiddorol sylwi ar nodwecdion y ddwy golfyddyd.
Roedd iaith y Gogynfeirdd yn hynafol lawn, hyd yn oec nan
^fallal

ddefnyddid hi, ac ychydig lavm o bobl a'i deallai h.l.
nad oedd y tywysog na 1 r bardd ei hun yn ei dcall;
ddodiadcl bwysig ydoedd.

rlefod dra-

La a awdur '.'reurldi^** Ronabwy (a

chredir fod uyi awdur i'r chwedl hon ac mai chwedl lenyddol
ydyw) yn dweucl wrth son am feirdd yn canu mawl i Arthur: "Nid
oedd dyn a adnapai y gerdd honno narayn C^driaith ei hun, eithr
el fod yn foliant i Arthur*.

Parch at draddodiad a'i drcs-

glwyddo'n ddilychwin oedd nodwedcl amlycaf y cyfnod hwn.
laith wahanol iawn a ddefnyddai 1 r cyfarwyddiaid. Lu
r\
gwaith hwy oedd difyrru'r llys a'u chwedlau, ac "yr oedd y
rhaln o raid ac o ddewis yn arfer Cynrseg synlac'i, iajth
ystwyth fywiog naturiol a dceellid gan bav;b oc nid Cyrr.raeg
gorchestol y beirdd.

Newidiasant ffurfiau oedd. crtyn hyn yn

hen ffasiwn, a geiriau a ^ethai'n annealladwy, a cofnyd-Mo 1 r
geiriau ncyy'dicn a plywsent o'r tu allan.

Yr oec'd yr i^ith

hon, felly, ;n fvv ac yn p.teb i arrgylclii-dau 1 r ocs.

Y r-ymraeg

byw hwn a baratodd fesul tipyn ryJdiaith t-.a:::?u3 y : al inojl". (.'
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Ond yng nghorff y pedaif chwedl ceir nifer o englynion sydd
a'u horgraff a'u hialth yn dangos eu bod yn tarddu o gyfnod
"Perthynant i ffurf gynharaf y

cynharach na'r rhyddiaith.
chwedl.

Pan luniwyd hwy, cydweddai eu harddull a' r cyfarwydd-

yd a addurnent; nld oedd un yn fwy hynafol naf r Hall", ond gan
"eu bod mewn mesur, diogelld eu ffurf am ganrifoedd mewn modd
na ellid cadw1 r rhyddiaith" - ni ellid newid yr englynion heb
dorri1 r mesur»(21)

Awgryraa

Pronsius McCanna petal 1 r beirdd

heb ganolbwyntlo eu holl sylw ar eu swyddogaeth farddonol
ond yn hytrach wedi cyd-weithio a 1 r dosbarth dysgedig megis
y gwnaeth y 'filid 1 yn Iwerddon i ddatblygu amrywiadau ar
ryddiaith draddodiadol lafar y byddent wedi "cyfansoddi at
anghenionaa phriodoleddau1 r iaith sgrifenedig."(22)

Ond

canolbwyntio ar y farddoniaeth a wnaeth ysgolion y beirdd ac
un o'r adrannau pwysicaf yng Ngramadeg y Beirdd oedd yr hon
oedd yn trafod y gwahanol fathau o sillafu a seiniau a geir
yn y Gymraeg.

"Yn y dull hwn y eadvyd yr iaith lenyddol mor

ddigyfnewid ar hyd y canrifoedd, a dyma sut y diogelwyd
seiniau a oedd wedi eu newid ers canrifoedd yn yr iaith
lafar. "(23)
Rhaid cofio bod math arall o brydyddiaeth ar gael yn y
cyfnod hwn hefyd, ond nad ystyriwyd ef yn werth ei gofnodi,
a hwnnw yw y canu rhydd .

Cystrawen a geiriau byw yr oes

sydd yn y canu rhydd a llawer o nodweddion iaith lafar.

Credtr

bod y canu rhycd yn heni "Kid rhywbeth a gododd yn sydyn yn
yr unfed ganrif ar bymtheg wedi ei ysgrifennu yn iaith lafar
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y cyfnod teohono, ond hen draddodiad wedi byw ers canrifoedd
Dyma enghraifft
a meithrin ei ieithwedd briod el hun".(2*t)
fach allan o Karol gan Richard Hughes:
...'eiste i lawr y cymro glan
a hwde d'arian eilwaith."
Ond sylwer nad tafodiaith leol a amlygir yn y canu rhydd.
HEr bod iddynt ychydig, efallai, o olion tafodieithoedd lleol
eto y mae'r ialth fel petal 1 n un gyffredin i Dde a Gogledd,
Nld yw'n "llenyddol" ond yn hytrach yn llafar."(25)
Wrth son am ryddialth y ganrif o 1^50 hyd 1550 cyfeiria'r
At tiro W.s.Gruffydd at dladi, neu hyd yn oed absenoldeb rhyddiaith, a hwnnw'n hollol annheilwng o'r farcldoniaeth a dyfodd
yn yr un amserH , ac oherwydd hyn "nid oedd boneddlglon yr oes
yn rhoddi yr un prls ar ryddialth draddodiadol ag ar farddoniaeth. Yr oedd safonau sicr i honno, ac ynddi y cadwyd
purdeb yr iaith".(26)
Dangosodd R.Brinley Jones yn ei lyfr "THE OLD BRITISH
TONGUE" fod amryw byd o ysgolheiglon Selsnig, Eidalaidd a
Ffrenglg yn pryderu am gyflwr eu hiaith yn yr ail ganrif ar
bymtheg ac yn ceisio ei chyfoethogi a1 i gwneud yn atebol i
Cafwyd yr un pryder yng ^ghymru
ofynion newydd yr oes.(2?)
Miyneglr pryder gwirioneddol am gyflwr yr iaith ac am ei pharhad. Dywed avdur Y DRYCH CRISTIOMOGAWL ..."felly y mae'r
boneddigion ac eraill yn ysgyluso ag yn diystyrur iaith
gjnnraecj Am fod y rhann fwyaf or bonheddigion heb fedru na
Y peth sydd gywilydd iddynt.."
(28)
lie
yn
hyn
chymerwch
"A
rhybudd
selnio
yn
hefyd
Mae Salesbury
darllain nag yscrifennu cymbraeg;
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rybudd y cenyf vi: a nyd achubwch chwi a chweirio a pherfeithio'r iaith kyn darvod am y to ys ydd heddio, y bydd ryhwyn
Gellid rhestru llu o foneddigion y
y gwaith gwedyl"(29)
cyfnod a ymboenai am dlodl yr Iaith ac a ofnai na fyddai yn
gyfrwng addas 1 drafod dysg y cyfnod. "Kid oedd gwyr y
Dadeni'n ymwybodol o ddirywiad cyffredinol yn yr iaith
Gymraeg, dirywiad o safbwynt dysg yn unlg ydoedd cyn belled
ag y gwelent hwy,"(30)
Nid yw'n ymddangos fod Salesbury, mwy na beirdd ei oes
yn hyddysg yn y MABINOGI, na BUCHEDDAU'R SAINT, ac yn sicr
gwel fod angen rheitiach iaith na'r iaith lafar sathredig,
meddai "A ydych chwi yn tybiait nat rait amgenach airieu, na
mwy amryw ac amadroddion y draythy dysceidaeth, ac y adrodd
athrawaeth a chelfyddodeu; nag sydd genwch chwi an aroeredic
wrth siarad beunydd yn pryny a gwerthy a bwyta ac yfed?"(3D
Sonia Gruffydd Robert hefyd am gyflwr yr iaith lafar "am fod
yr iaith gyphredin wedyei chymyscu a llawer o eiriau anghyfleith sathredig ymhlith y bobl, a bod yr hen eirleu ar wir
Gymraeg wedy myned ar gyfyrgole ai habergofi".(32)
Er gwaethaf eu cwynion mynegent hefyd eu cariad at yr
iaith, a cheisiwyd ei dyrchafu a1 i chyfoethogi drwy ddefnyddio
safonau 'penseiri yr iaith1 , sef y beirdd, ac ambell waith
drwy fenthyca o'r iaith lafar. Dywed awdur y Drych "Hynn ...
a wnaeth i mi yn y llyfr yma gytmyscu geiriau1 r Deheudir a
gelriau Gwynedd, pan fyddant heb gytuno, sef i gael o bawb
or ddwywlad ddyallt y llyfr".(33)
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Yn anffodus, er i Salesbury ddefnyddio laith urddasol
yn ei gyfieithiad o'r Testament Newydd yn 156? nid oedd ei
ymgais yn dderbyniol gan ei gydoeswyr.

Hoedd dylanwad y Lladin,

synladau cyfeiliornus am yr orgraff a gwedd hynafDl yr laith yn
gwneud yr ysgrythur yn anodd iawn i'r bobl ei deall.

Awgryma'8

Fleer Priehard na dderbyniodd y werin Gymraeg y cyfieithiad
hwm
"Am weld dyfnwaith enwog Salsbri
Gan y di-ddysg heb ei hoffi."
Wrth gyfieithu1 r Beibl mynnodd y Dr.William Morgan gael
'rhywbeth mwy cynefin a naturiol nag arbraw nympwyol
Salesbury.,"(3^ )

u v/neud hyn, yn ol yr Athro W.J.Gruffydd

cymerodd "amser i ystyried o ba le y dylai ddewis patrwrn i 1 r
rhyddiaith newydd oedd argychwyn", ac at y beirdd y trodd
yntau, at iaith y cywyddwyr.(35)

Cnd "Ildiodd ychydlg raewn

rhai pethau ac ysgrifennodd yr iaith a ddewisodd ryda
therfyniadau tafodiaith lafar,nEgis *gvele 1 am 'gwelai 1 ...
Felly daeth iaith draddodiadol y beirdd, wedi ystwytho peth
arni, yn iaith newydd i werin Cyisru, a hynny am y tro cyntaf.
Rhoddwyd urddas i ryddiaith na pherthynai o' r blaen ond i
farddoniaeth".

Roedd Morus Kyffin yn feirniadol iawn o

gyfieithiad Salesbury ond canraolai waith y Dr. Morgan yn 1588.
"Cyn hynny hawdd yw gwybod may digon llesc oedd gyflwr yr iaith
gymraeg, pryd na cheid clywed fynychaf, ond y nalll ai ccrdd
faswedd, ai ynte rhyw fath arall ar wawd ofer heb na dysc na
dawn, na deunydd ynddi".(36)

Mae 1 r beirdd yn canmol hefyd:
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"laith rwydd gan athro i ddyn
A phawb a'i dallt, a phob dyn 11
Sion Tudur
ac etoi
"Rhoist bob gair mewn cywair call,
Rhodd Duw, mor hawdd ei ddealll"
Rhys Cain
Teg yw ychwanegu nad yw ysgolheigion cyfoes yn cytuno yn
llwyr af r Athro Gruffydd yn ei ddadansoddiad o'r dylanwadau
ar gyfieithwyr y Beibl.

Dywed yr Athro Caerwyn Williams:

"Un peth y mae 1 n wert-i ei bwysleisio ... sef yw hynny, nad
oes unrhyw fat'i o fwlch rhwng rhyddiaith y Cyfnod Canol a
rhyddiaith y Cyfr.od Diweddar, ac nad yw rhyddiaith y Cyfnod
Diweddar yn annibynnol ar ryddiaith yr Oesau Canol",(37)
Pwyslelsia Mr. Saunders Lewis hefyd fod awduron y Dadeni
wedi derbyn mwy o 1 r traddodlad llenyddol mewn rhyddiaith
Gymraeg nag a dybid gynt.(38)

Yn wir rnae'r Athro Gruffydd

ei hull yn cydnabod hyn vrth son am ddylanwadau yr hen gyfieithiadam "Pa beth bynnag oedd gwasanaeth Morgan, ni chreodd
iaith newydd na rhyddiaith newydd,"(39)
Gwelir ol Dr. John Davies, hallwyd, ar yr Argraffiad
Dlvygedig yn 1620.

Yr oedd ef wedi astudio gwaith y beirdd

yn drylwyr ae yr oedd yn ysgolhaig.

Dileodc ef olion Cyaraeg

llafar o'r cyfieithiad gwreiddiol, gan roi "dywedai"
yn lie "doede" etc,
0 hyn ymlaen roeJd yr iaith goeth hon yn ddylanvad ar
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bob llenor a fynnai ysgrifennu Cymraeg ac yn batrwm iddo.
Wrth reswm roedd gwyr eraill, amryw ohonynt, yn alltudion,
yn ysgrifennu rhyddiaith yn ystod cyfnod y Dadeni Dysg; a
gwelir llawer rawy o ol yr laith lafar ar eu gweithiau hwy»
Dywed yr Athro W.J.Gruffydd am Morus Kyffin mai "i drysorfa1 r
iaith lafar yr aeth ef gan fwyaf am ei ddefnyddiau ... iaith
gyffredin aelwyd y boneddigion ... mae idiom Morus Kyffin yn
gyfoethocach a 1 ! arddull yn gorffwys yn esmwythachar chwaeth
pob Cymro a'i darlleno nag arddull y Beibl".(Uo)
Mae cyfieithiad yr alltud Pabyddol Morus Clynnog o
GREDO'R APOSTOLION yn dangos olion iaith lafar yn amlwg.
"Rwyf fi'n credu yn Nuw* r tad, hollalluawl, creawdwr nef a
daeap, Ag yn lesu Grist i unig fab ef yn harglwydd ni !l Sylwch fel y defnyddia 'ag' yn lie 'ac 1 , 'i' yn lie 'ei 1 ,
'yn' yn lie 'ein1 . Dyma enghraifft eto o'r Gwynfydau fel y
ceir hwy yn yr ATHRAVAETH, "Dedwydd yw1 r gwaredigion, can
ynhwy a feddianau y ddaear". Ac yn ei RAMADEG CYXHAEG nid
dadansoddi hen iaith lenyddol oedd Gruffydd Robert Milan
"eithr dadansoddi'r iaith fyw a dangos sut y gellid ei
chymwyso i gyfarfod a' r gofynion a wneid ami yn y cyfnod
Dywed
hwnnw ac yn arbennig ei chyfoet >ogi a'i can".( 1tl)
Geraint Boweni "Y GySraeg i Gruffydd Robert oedd Cymraeg
cyfoes - Cymraeg llafar cyfoes, a phu/rpas y Gramadeg oedd
dysgu i'w gydgenedl sut i wneud yr iaith gyfoes fyw, nid
iaith draddodiadol geidwadol y beirdd, yn gyfrwng iaith
priodol i gyfnod newydd o lenydda yn hanes y genedl...Mae
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iaitti lafar yn slcrach ei safon iddo na tarn y beirdd".( lf2)
Mae1 n syndod wrth ddarllen gveithiau Ellis Wynn pa mor
ami y defnyddlr yr iaith lafar,

Yn sicr mae'*" sgvrsio yn y

rhan helaethaf o't*Gweledigaethau yn iaith lafar.

Dyma

enghraifft "Beth, ebr yr Angel, yw dy negis di yraa? Yn wir
f'arglwydd ebr finneu, nis gwn i p'le yw yma, na pheth yw
f> neges, na pheth wy fy him, na pheth aeth a'm rhan arall
i, yr oedd genni bedwar aelod a phen, a pha un ai gartre y
gadewais, ai i ryw geubwll, cannys co genni drarawy tros
laver o geunentydd geirwon, y bwriodd y Tylwyth Teg fi, ys
teg eu gwaith, nlsgwn i Syr, pe crogid fi".(G8)

"Gellir

nodi rhai ffurfiau nodweddiadol lafar megis 'finnau' , 'wy1 ,
'genni1 , 'gartre 1 , 'c&', a1 r dywediad 'pa crogid fi'."(Ul)
Yn 1923 gwelai Mr. Saunders Lewis ddylanwad ffasiwn
lenyddol y 'Cockney School of Writers and Translators' ar
f
Ellis Wynn - yn y deiinydd a wnai o1 r iaith lafar, (U2) Ond
erbyn 1969 roedd Mr, Lewis yn ymwrthod a'r ddamcaniaeth hon
a dywedi "Mi gredaf mai gyda John Davies y carai Ellis Wynn
(ei) osod ei nun, hynny yw yn nhraddodiad rhyddiaith Gymdeithasol y Dadeni Dysg".(U3)

A chred ein bod yn rhoi gorraod

pwys ar ei ddefnydd o' r iaith lafar,

Sylwodd Syr Ifor Williams

fod yn rhaid ystyried yr elfen o 'gywair' wrth ddarllen "Y
BARDD CWSG".

Mae' r arddull yn newid yn ol y pwnc ac yn ol

diben yr awdur - weithiau defnyddia'r awdur ffurfiau llafar
gwerinol, dro arall mae'n "dynwared rhodres iaith lenyddol
ar ei heithaf".(M+)

Credai Emrys ap Ivan mai Sllis Wynn oedd

y cyntaf i wneud iaith »f anylach» y bobl yn iaith lenyddol.<>+5)
Defnyddiodd Twm o'r Nant hefyd yr iaith lafar i lunio
ei Anterliwtiau.

Rhaidd oedd iddo gael cyfrwng mwy eang ei

apel na thafodiatth leol;

iaith ystwyth y gallai pawb ei

deall pa le bynnag y teithiai f r Cvmni a'r Anterliwt.
Dengys Mr. Saunders Lewis fod angen math newydd o iaith
ar William Williams, Pantycelyn i ddisgrifio profiadau
ysbrydol dyruC^S)

Ac er mai at Gymraeg llafar y trodd nid

bardd tafodia^th mohono, "..yr hyn a vmaeth oedd cymysgu'r
ddwy iaith ... a thrwy hynny greu iaith lenyddol newydd a
phriodol iddo 1 i hun".

Manteisiodd ar adnoddau'r iaith len

yddol a'r iaith lafar, e.e. Odlir clod/erio'd; nos/cro's,
ond hefyd croes/loes, Poen/oen.
heb yr un odl dafodieittol.

Gellir cael emynau cyfain

Gwneir defnydd cyson o'r -f

derfyn heb ei hynganu: na'/efe, clwy1 / rawy.

Ond ceir yn

ogystal Ef/nef/llef; llif/rhif. Ychwanega Mr. Lewis ...
"bwriodd heibio un o ddulliau iaith y beirdd, sef y gair
cyfansodd, a chymerth i'w le arfer yr iaith lafar o dalfyrru gelriau a brawddegau er mwyn llithrigo ymadrodd:"'Rwyn dy gam, •dd'weda'l 'chwaneg 11 ... ac
"Pan row'n i yn eitha gwan ..."
"Rhoes i'r Gymraeg ddisgyblaeth a phrofiad newydd...Gwnaeth
Iaith fodern, offeryn i wyddoniaeth a nofelwyr fynegi drysni
cymhleth y profiadau cyfrwysaf ... Cyn ei gollwng o'i law
rhoes Iddi egni dihysbydd a hoywder i wynebu galwadau
bywyd.

Profodd ei bod yn gyfrwng gwiw i draethu popeth ond
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yr anrhaethadwy,"
Mse 1 n bur debyg fod mwv o agendor rhwng yr iaith lafar
odidog a'r iaith lenyddol yn ystod y bedvarpdd rar.rif nr
bymtheg nag a fu. erioed o 1 r blaen.

Priodolir y dir/tfiad

yn yr iaith sgrifenedia. nid yn unig i syniacJau cyfeiliorr.us
Viilliam Owen Pughe ond i ddylanvad andwyol p.murnu revydd
Lloegr.W)
Hoedd gan iirys ap Iv;an wybodaeth eang o ieith^e^d -n'r
diwylliant Ewropeaidd;

carai'r iaith C-ymraeg yn anfcrddol ac

achosai yr hyn a ystyriai ef yn gara-ddefnydd o 1 r i-ith rryn
loes iddo,

Roedd yn argyhoeddiedir fod yr iaith l^fnr Gyra-

raeg wedi bod yn hollol ddigonol ar hyd yr oesoedd, o ;-yfnod
y cyfarvydd hyd at Larrtycelyn, a theimlai y dylid ei chy^hwyso
ar gyfer anghenion y dydd.

Anogai lenorion ifain.c 3. phregeth-

wyr i astudio'r clasuron ac anelu at ordcu.ll ystT.-;;.r t'i, p;'lur
a rnanwl,

Anogai hwynt i ddefnyddio iaith sy.-nl, a hynny mown

cyfnod pan oedd iaith ffug, rodres^ar yn ffasiyml.

Ynwrth-

odai yn llv^rr a geiriau fel "y gerbydres", a ffurfj'au a
ystyriai ef yn hynafol.
Teiir.lai fod yn rhaid ystwytho 1 r iaith.
oedd yn naturiol ond eto yn goeth.

Roedd ange." iaith

Pwysleisiai y dylid

paratoi ar gyfer y genhedlaeth oedd i ddod yn hytrach na
cheisio plesio ei genhedlaeth ef a drerbyniasal el liaddy^g
trwy gyfrwng y Jaesneg.
anghenion modern.

Rhaid oecd iddasu1 r iaith -:r <:yfer

Dyi-:ed: "Pan fo1 r iaith yn sal, y rnae hi'n

barod i farw, a phan fo hi'n rhy vael i for yn ^rtdos i bob

176

rhyw berwyl gorau po gyntaf y bo hi
Adroddiad seinyddol o ddarlith ddychmygol yn y flwyddyn
2012 yw BREUDDWYD PABYDD WRCH 21 3WYLLYS (1890). Gellir
"ei gymryd «•• fel maniffesto o blaid seilio llenyddlaeth ar
yr iaith lafar".^), Cred Emrys mai un dafodiaith a fydd
dros Gymru gyfan erbyn hynny er oi fod yn rhagweld brwydr
rhwng terfyniad 'a1 y Gogledd ac 'e 1 y De. Ei nod oedd cael
un iaith a fyddai'n dderbyniol gan Gymry diwylliedig drwy'r
wlad, Dyma ddyfyniad byr o1 r Breuddwyd: "Hyd dechra'r
igeinfed canri yr oedd yr hanesyddion Protestanadd agod i
gid yn dychmygu ffeithia yn lie chwilio am danynw..."(5^)
Ond yr oedd yn ymwybodol iawn o'r anhawster a allai ei
argymhellion greu yn ei ddarllenwyr.. Nid oedd am fynd yn
rhy bell, "'I 1 , f yn* , 'ych1 , ac ' u1 oedd ansoddeiriau rhagenwol y darlithydd a glywais i yn llefaru; ac er hynny rhag
gwneud ei ddarlith yn rhy annealladwy i Gynry yr oes hon,
ysgrifennu a wneuthum 'ei 1 , ' ein1 , ' eich1 , ac 'eu1 yn bl yr
Ni all neb ystyried yr ymdrechion tuag
arfer gyffredin,"( 5D
at sefydlu iaith safonol heb gofio am y cymeriad arbennig
hwn a oedd yn gymaint o arloeswr yn ei ddydd.
Mae'n amlwg y bu cryn drafod ar ddiwygio'r iaith tua
Bu rhai o fyfyrwyr Cyniraeg Rhydychen, John
hforris-Jones yn eu plith, yn trafod yr orgraff a daeth
"Y ddwy
'Cymraeg Rhydychen1 yn un o bynciau llosg y dydd.
diwedd y ganrif.

brif elfen ... yng Nghymraeg Hhydychen oedd adwaith y gwyr
prifysgol newydd yn erbyn ffolinebau Pughe a hefyd ymgais i
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ystwytho'r laith lenyddol trwy ddod a hi'n nes at yr iaith
lafar. "(52)

Y nrwyaf eang ei ddylanwad o'r gwyr hyn oedd

O.M.Edwards,

Yn ei erthygl ar "Arddull" (191^-) dywed: "Dylem

ddal yn well at symlder cain iaith lafar 11 .

Ac eto, "Y werin

sy'n meddwl, y werin sy' n siarad ac os na dderbyn llenyddiaeth
eiriau ac arddull y werin, bydd ardcull llenyddiaeth Cymru
yn rhy hynafol a chlasurol, ac yna yn annaturiol ac yn ddiwerth at amcanion bywyd.

A phan a felly, rhewa i farwlaethi1 .

Un arall o'r gwyr hyn oedd Syr John Morris-Jones.
yr iaith lenyddol draddodiadol a glodforai ef.

Dywed yn

ei Ragymadrodd i A WELSH GRAMMAR: ".»the object I had in view
was the practical one of determining traditional forms of
the literary language". Rhywbeth sefydlog, digyfnewid oedd
iaith iddo ef a chredai iddi gael ei diffinio uhwaith ac am
byth yn 1621.,

"But the author's analysis of the Modern

literary language is final;

he has left to his successors

only the correction and simplification of detail."

Er hyn

mae peth tystiolaeth iddo yntau, erbyn diwecid ei oes, ynwadu
a rhai o'r ffurfiau traddodiadol.
Cyhoeddwyd DATBLYGIAD YR IAITH GYXRA3G gan yr Athro Henry
Lewis yn 1931.

Dro ar ol tro rhybuddia ei ddarllenwyr rhag

gor-barchu1 r gorffennol.

"Gwyliwn ninnau rhag gadael i'w

gorffennol gwych ladd ei dyfodol."(55)

Pwysleisia na ddylid

caniatau i1 r gramadegydd a 1 r hanesydd iaith fynd yn drech
na'r genedl.

"Hyd yr awr hon gwnaeth y genedl Gymraeg i'w

hiaith adrodd ei stori yn weddol lawn, ac ni phetrusodd ei
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newid a'i thrwsio pan fyddai f r stori yn nevid.

Nid trwy el

chaboli a1 i rhoi dan ddisgleirdeb ei byclau pres ar ford y
parlwr y bydd hi fyw".., ond ... "trwy ei defnyddio a1 i
hystwytho a'i chyfoethogi a bywyd heddiw ac yfory y gallwn
ni sy'n ei charu ei gwasanaethu orau a buddiolaf."(56)
Daeth dylanwad y radio i roddi pwysigrwydd unwaith eto
i'r iaith lafar. Ni fu yr un darlledwr yn addysgu ei wrandawyp mewn dull mwy ffraeth a difyr na Syr Ifor Williams*
Roedd ganddo barch raawr at 'Lafar Gwlad1 a darlledodd sgwrs
ar y pwnc.(57)

Pwyslaisiodd y dylai iaith ddatblygu1 n
naturiolj cyffelyba hi i afon redegog, yn hytrach na llyn
llonydd, ond fod y gramadegwyr (Meibion Heth) yn ceisio
adeiladu argae i "rewi'r" iaith fyw.

Teimlai y dylid anelu

at gael iaith lafar, gyhoeddus, raenus, ddi-dafodiaith iaith a oedd yn fwy ystwyth a bywiog na iaith lyfr..

Iaith

y gellid ei defnyddio gan bregethwr, actor, darlledwr ac
athro ysgol.

Dywed ym 1933 "Swm a sylwedd y cyfan a

ddywedais yw y dylid codi'r iaith lafar yn nes i iaith lyfr,
er mwyn cael iaith lafar addas i genedl ac nid i gwmwd neu
blwy.

Ac wedi i ni gael honno, dylem, mi greda i, daro atl
i ystwytho a diweddaru ein Cymraeg llyfr, a'i ddwyn yntau
yn nes i Gymraeg byw.

Ar hyn o bryd mae gormod o fwlch yn

y canol, a rhaid el gau o'r ddwv ochr".(58)

Syr Ifor a

fathod y terra 'Cymraeg Byw1 , defnyddiodd ef yn deitl i'w
dd»rlith radio ym I960.
Yn ystod y deuddeng mlynedd nesaf bu ychydig drafod

179

ymhellach ar y pwnc.

Bu newid cymdeithasol mawr yn ystod

yr Ail Ryfel Byd, ac ar ei ol daeth y radio a'r teledu i 1 r
cartrefi, tuedda'r pobl i symud fwyfwy o un rhan o Gymru
i»r llall, collwyd y Cymry uniaith, a chanlyniad hyn oil
oedd glastwreiddio tafodiaith a dirywlad yn yr iaith lafar.
Yn ystod y pedwardegau ni welid unrhyv arwydd o ymboeni &&&.
ynglyn a phaphad yr iaith, nid oedd dysgu Cymraeg fel ail
iaith yn cael fawr o sylw,

Y tueddiad oedd trafod lle'r

iaith lafar mewn llenyddlaeth, rnewn nofel, ac yn arbennig
mewn drama. Ofnid i'r werin gyffredin ymwrthod a'r rhain
pe cedwid yn rhy glos at ffurfiau llenyddol, ac nai dim
ond pobl addysgiedig a fyddai'n darllen nofelau a gvylio
dramau Cymraeg,
Ond mor gynnar a 19^2 dywedodd Yr Athro Stephen J.
Williamsi "Ac os yw'r Gymraeg i fyw mewn gwirionedd yn
y byd a fydd ar ol y rhyfel, rhald iddi ymgymhwyso o hyd
ar gyfer anghenion a dibenion newydd. Ac ni wna hi byth
mo hynny wrth ein bod ni yn y genhedlaeth hon yn gadael
llonydd iddi ddilyn ei siawns a chymryd y cvrrs a fynno....
Rhaid i rywrai fynd ati, fel y gwnaed eisoes i greu patrymau o fathau newydd o Gymraeg...Un peth yw parchu safonau'r
gorffennol, peth arall yw gadael iddynt lethu Iaith fyw y
dydd heddiw".(60)
Cafwyd trafodaeth ar Iaith Lafar yn y Babell Len yn
Eisteddfod 1951. Gresynu am ddirywiad yr iaith lafar oedd
y siaradwyr.

Dywedodd Alun Llywelyn-Williams: "Am resymau
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ymarferol, am fod iaith lenyddol gaeth yn rhy esotherig,
yn rhy bell o1 r iaith lafar orau, ac y mae llu o bobl yn
cael anhawster i'w darllen" ••• "Golyga ddod a llyfr a
i
llafar yn llawer nesat ei gilydd, ac ar hyn o bryd ystyr
hynny yw llafareiddio 1 r iaith lenyddoll'. fa\}
Ar ddechrau1 r chwedegau y nododd yr Athro Gruffydd John
Williams yr hyn yr hoffai ef ei weld, sef disgrifiad gan
ieithyddion o1 r iaith lafar o bob rhan o Gymru.

Rhaid oedd

cael gramadeg o1 r iaith fyw, nid a*r iaith lenyddol.

Rhaid

oedd cael arweiniad a chysondeb, ac roedd angen hyn ar frys
cyn marw yn llwyr y Cymry uniaith,

Yr hyn a geir yn ein cyf-

nod ni, dan ddylanwad y cyfryngau Seisnig, yw llygriadau
gwirioneddol, ac nid datblygiad naturiol iaith fyw^(62)
Ond er cymaint yr argyfwng ni chafwyd y gramadleg newydd;
ac aethpwyd ati o ddifrif ar ddechrau1 r chwedegau i drafod
ac i geisio llunio Cymraeg Byw.

t Am ystyriaeth o iaith a drama gweler Rhagair Mr. Saunders
Lewis i GYMERWCH CHI SIGARET a PROBLE1-IAU PRIFYSGGL.

/ Gweler hefyd ddatganiad ar gyfieithiad 1975 o'r TESTAMENT
NEWYDD*

Rhagarweiniad t.XVII.
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LLYFRYDDIAETH (1)

1.

P.McCanna, YSGRIFAU BEIRNIADOL X, t.79

2.

G.J. Williams, Yr laith Lafar a Llenyddiaeth,

3.

D.A.Wilkins, LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING, t.6-8.

U.

B.L.Jones, Y Llenor a»i laith, TALIESIN, Gwanwyn 1966,

5.

D.Crystal, WHAT IS LINGUISTICS (1966), t.23.

6.

D.A.Wilkins, LINGUISTICS IN LANGUAGE TEACHING, t.8.

7.

W.J.Gruffydd, LLEN CYMRU, 1926, t.37.

8.

D. 3. Brewer, Y TRADDODIAD RHYDDIAITH YN YR OI&AU CANDL

9.

J.R.Bosmuth, VISIBLK LANGUAGE, VIII/2, Spring 1971*, U

TALIESIN 1976, t.21,23.
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Gol. G.Bowen (197^), t.

10 » A.Crawford, PLANET, 33, t.21.
Y TRADDODIAD RHYDDIAITH YN YR CI^SOSDD CANOL

11..

R.Bromwich.

12.

(Annerch at y Cymry, t.XV) AGWSDDAU :IH KATIES DYSG

13.

M.E.Owen, Y TRADDODIAD RHYDDIAITH YN YR OESO^DD CANDL.

IV.

Ibid,

15.

Idris Foster, YSGRIFAU BEIRNIADOL V, t.15.

16.

D.Siiacn Evans, ASTUDIAETKAU AR YR HEEGERDD, Bromwich &
Jones, t.82.

17..

P.McCanna, YSGRIFAU BEIRNIADOL V, t.79.

18.

D.G.Jones, Y TRADDODIAD RHYDDIAITH YK YR GEbOEDD CA!X)L

19*

T. Parry, HANES LLENYDDIAETH GYMRABG (19^), t.?6.

20.

Ifor Williams, CYMHAEG BYW, bBC Llundain, t.9.

a.

CY14RABG, G.J.Williams, t

t.196-7.

t.196.

t,

do.

PEDAIR KAINC Y KABIIWGI , t.XVII.
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22.

P.McCanna, YSGRIFAU BSIRKIADOL X, t.79.
AGWEDDAU AH HANBS DYSO CYKRAEG, t-32

23.
2U.

T. Parry, HANES LLENYDDIAETH GYMHAEG, t.131*.

25.

T.H.Parry-Williams, Y CANU RHYEDCYKNAR, t.xx.

26.

W.J.Gruffydd, LLEN CYMRTJ, t.9.

27.

R.B.Jones, THE OLD BRITISH TONGUE, The Vernacular in

28*

Y DRYCK CRISTIONOGAWL, Rouen (1585), Ibid. t.22.

29.

OLL SYilNWYR PEN (Lourlon 157^)

30.

G.P.Jones, YSGRIFAU BZIRKIADCL IX.

31.

OLL SY^CNivYR PEN

32.

Y DRYCH CRISTRIONOGAWL

5S.

Ibid.

3**.

W.J.Gruffydd, LLEN CYJ-iRU, t.73.

35.

Ibid,

36.

DEFFYMIAD FFYDD, t.x.

37.

J. S.C.Williams, Y TRADDODIAD RHYDDIAITH YN YR OZ^OiiDD
CANCL, t.^k.

38.

S.Lewis, BRASLUN 0 HAKES LLENYDDIAETH GYMHAE'J , t.50.

39.

W.J.Gruffydd, LLEl^ CYMRU, t.19.

lfO.

Ibid. t. 89-90.

^1»

G.J.Williams, Adolygiad o "Gramadeg Gruffydd Roberts"

^2.

G.Bowen, Y TRADDODIAD RHYDDIA1TH YN YR GZoGSDD CAiJOL
t.93-9 1*.

^3.

S.Lewis, Y LLENCR, 1923. t. 159-169.

Mf.

Ifor Williams, MEDPAI

Wales, 15*40-161*0.

t.73-

Y LLENOR, 1939.

SYR IFOH, t.17.

.

DETHOLIAD 0 ERTHYGLAU A L'YTHYRAU E^^YS A? I/.AN,
r^ol, leithyddol.

.

S.Lewis, WILLIAMS PAOTYCELYK (1927), t. 21 5-225.
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If7.

K.Roberts, Y FAKER, Awst 22, 1951.

1*8.

Emrys ap Ivan, DETHCLIAD II, 1.17^,175,179.

U9.-

A.Llywelyn-Williams, Y TRADDODIAD HKYDDIAITH YN YR

5D.

Emrys ap Ivan, BREUDDWYD PABYDD WRTH El EWYLLYS, Llyfrai^r
Ford Gron, t.30.

UGEIHFED GANRIF, t.21.

51.. Ibid, t.15.
52.

E.G. lllward, Y TRADDODIAD RKYDDIAITH YN YR UGEINFED
GANRIF, t.39.-

53.

O.M.Edwards, YN Y WLAD (19W t.183, 185.

5W

J.Morris-Jones, A WELSH GRAMMAR, t.v.

55.

H. Lewis, DAT3LYGIAD YR IAITH GYMRABG (193D t.109.

56.

Ibid, t.122.

57.

I. Williams, MEDDAI SYR IFOR, t.26.

58. Ibid, t.,19.
59» I.Williams, Keddwn I. t.56.
60.
61.

62.

A.Llywelyn Williams, TRANSACTIONS CYMl-SODORION 19»f8,

t.100.

"

do.

"

BANER AC AMSERAU CYMRU, Awst 22,1951.

G.J.Williams, TALIESIN, 1967, t..21, 23.

CYMHAEG

EYW (2)

Gwellr felly fod cryn drafod wedi bod ymhlith llenorion
ac ysgolhelgion Cyraraeg ynglyn a'r angen i ddod a'r iaith
lafar a'r Iaith ysgrifenedig yn nesat el gilydd.

Kynegwyd

hefyd yr angen am ramadeg newydd - sef disgrifiad o'r iaith
fyw - a thybiwyd y byddai hynny yn gyraaint cymv/ynas a* r
iaith ag oedd cyhoeddi QRGHAFF YR IAITH GYi-I^AI^G yn 1923.
Ond darlith radio Syr Ifor Williams ym 196C a ddaeth a'r
mater i sylw'r cyhoedd.(l)
Gwnaethpwyd camau breision yn nechrau1 r chwedegau yn y
dechneg o ddysgu ail iaith,

Dechreuwyd defnyddio labordai

iaith i ddysgu ieithoedd fel Ffrangeg ac Alanaeneg yn yr
ysgolion.

Teimlai1 r Adran Addysg a Gwyddoniaeth y dylai' r

Gyraraeg fanteisio ar y dulliau modern, ffasiynol hyn o gyfIwyno ail iaith, a threfnwyd Cynhadledd Cynorthwyon Clyweled
ganddynt yn Ebrill 1961*-.

Y papur cyntaf a drafodwyd gan y

Gynhadledd oedd: "Ystyriaeth leithyddol ac Addysgol".

Ynddo

datgenir yn ddigymrodedd "mai 1 r bwriad yw dysgu Cymraeg
llafar", ac ychwanegir M fe fydd angen cael disgrifiad cynwys
o'r iaith gyfoes gydag enghreifftiau eglurhaol".

Ymateb y

Gynhadledd oedd bod yn rhaid cael diagrifiad safonol o 1 r
iaith lafar at ddibenion dysgu Cymraeg gyda chymorth cynorthwyon clyweled.

Atebodd yr arbenigwr ieithyddol a oedd ar y

panel y cyraerai ddwy neu dair blynedd i gwblhau' r gwaith hwnxiw.
Dywedodd y Dr» Brinley Jones fod panel wedi cyfarfod dan nawdd
Coleg y Brifysgol, Abertawe (Y Gyfadran Addysg) dros eyfnod o
amser, a bod llyfryn yn awr yn y Wasg;
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yn wir disgwylid ei

gyhoeddi ymhen yr wythnos.

Dywedodd y Dr. T.J.Morgan "Yr

oeddem yn Abertawe yn ceisio gwneud gwaith yr arbenigwyr,
hwythau a ddylai wneud hyn drosom ni".

Argymhellodd y

Gynhadledd fod y Cyd-Bwyllgor Addysg yn ymgymryd a'r gvaith
yn y dyfodol.(2)
Ymddangosodd CYMRAEG BYW - benthycwyd y teitl gan Syr
If or - ym 196*f.

Yn ei Ragair dywedodd Deon Cyfadran Addysg

Abertawe, y diweddar Athro C.E.Gittins mai o ganlyniad i
gyfres o ddarlithoedd a draddodwyd yn y Gyfadran ar y testun
'Cymraeg Byw1 , ac a drefnwyd gan E.G.l-lillward y cyhoeddwyd y
llyfryn.

Bu ymateb brwd i 1 r darlithoedd hyn, a ffurfiwyd

panel I ystyried sut y gellid gwneud rhyvbeth ymarferol a
fyddai o fudd i athrawon.

Cyfarfu'r panel gyntaf ym mis Medi

1961 a thrafodwyd anerchiad Yr Athro G.J.Williams i'r Academi
Gymreig ar y testun 'Cymraeg Byw1 .

Roedd ei argymhellion ef

yn berthnasol iawn er mai ar gyfer nofelau a dramau cyfoes y
bwriadwyd hwy yn bennaf.

Roedd ansicrwydd ynglyn a swyddog-

aeth y panel o'r dechrau.

Awgrymai rhai o'r aelodau y dylid

ceisio cyfansoddi gramadeg hollol newydd o Gymraeg llafar
safonol, ond teimlai eraill mai bodloni ar ystwytho'r iaith
mewn gwerslyfrau oedd orau.

Dyma a ddywed y Deon: "Delfryd

gwaith y panel fu ceisio pontio 1 r bwlch sydd rhwng yr iaith
lenyddol a'r iaith lafar a chynnig i'r ysgolion iaith lafar
safonol a fyddai 1 n dderbyniol i'r Cymry Cymraeg a'r "dysgwyr".(3)
A

A

Dyma'r arwydd cyntaf o 1 r amwysedd ynglyn a dibenion Cymraeg
Byw a ddaeth i'r ainlwg ymhen y rhawg.
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Yr amwysedd hwn a fu'n

achos cyraaint o ddadlau. ac ar.ghytuno.
Tua 1 r un cyfnod yr ocdd. gvaith teby^ ar y .rveill yng
Kghyfadran Addysg, Coleg y Lrifys^ol, Aberystvyth.

Cy'.toedd-

vyd CYFLV<YIJG»R GYMRA2G gan R.M.Jones yn y cyfrcs Y^II^'J; --3.
ADDYoG ym lledi, 196^.(U)
Gymraeg llafar.

i'oe penmd bvysir ync1 "o ar

Zr na chrybwyllir Cl'.JiA .0 I,Y , (nne'rj debyg

nad oedd v/edi ei gyhoerdi cyn cyflvyno'r lliwysrrir i'r v.asg)
eto mae'r egwyddorion yn ddi^on tebyg i rai Cl'I ;. . :o ".!.:., sef
(a)cadw at on ffurf yn unigCLgv/yddor (1) Cl";:i-, ,C- :.Y'.,)
(b)dewis y ffurf lenyddol os yn bosibl (^cwyddor (?) CYI^vi'j I5Tiv)
(c)Rheoleidd-dra (Lgwyddor (6) GYM;.;, LYW)
Kae 1 r Dr. Jones yn yrndan a'r pvnc yn Haver

nvy nanwl, \rrth

reswm, ac m?e Haver rliagor o awgrymiadr.u yn ei bennod ef;
e.e. rhifolion, llafariaid epenthetic, etc.

^nd p.t ci filydd

mae rr.esur helaeth. o ^ytundeb rhimg y ffurfiau a a'./rryr.-.v.yd gan
Dr. Jones a gan CYIIRAEG LY1.-;.
Ym mis Hydref 196*+ cyhoeddodd R..;.Jones
yglau yn Y FAIT^R.

Ynddynt mae'n y:ndrin a'r anhaw^ter o geisio

ysgrifennu iaith lafnr safonol.

::ce cysondeb yn bwysig vrth

geisio gwneud hynny, yn enwedig i ddysgv/yr.
trafod CYHHAJiG Ey>v.

gyfres o erth-

;:-:c hefyd yn

Er ei fod yn cannol y -pv/vll-or ar; ei

waith, mae'n pwysleisio'r >>''aiianiaetb sydd rhv/ng on^her.ion
y Cymry Cymraeg a'r dysgv/yr,

I:oda un peth ho 11 bvrysi: c-3f

"fod AbertavG wedi dewis lltuiio iaith l':far snfonol i brvb«
nid yn unig fel ail iaith".

ilae'n rhacvel'" n.:rt:T..'y::c;.ii

ffyrnig a dadlau raaith ynglyn a hyn, ac felly pordarfyiia
ganolbwyntio ar anghenion y dys^wr.

18?

Cymeradwya c-Jur P^nel

Termau'r Brifysgol o fynd i'r afael a'r math hon o broblem
set llunio rhestr o gynigion lleol, eu trafod gan gynrychiolvyr o'r Gogledd a»r De, arbrofl am rai blynyddoedd yn y maes,
cael advaith athrawon, adolygu, yna cyhoeddi.

"Adeiladu ar

sylfaen mor gadarn ag sydd bosibl." Ni wyddai ai dyma1 r
dull a ddefnyddiwyd yn Abertawe.

Hynega1 r gobalth y celr

arweiniad gan Adran leitnyddiaeth Coleg y Brifysgol, Bangor,
maes o law.
Yn ei ail erthygl awgryma fod olion brys ar y gwaith a
wnaethpwyd yn Abertawe.

Pwysleisia fod pob tafodiaith yn

gyfwerth a bod yn rhaid arbrofi yn ymarferol gyda1 r ffurfiau,
yn hytrach na dethol yn fympwyol,

Crybwyllir mai argraffiad

cyfyngedig, arbrofol a gafwyd i CYMRAEG I OEDOLION i ddechrau.
Sonia hefyd am f gyfyngder deheuol 1 y panel;

ond ychwanega

nad yw'n amau dilysrwydd eu hamcanion.
Sylwa ar nifer fawr o anghysonderau yn CYMRAEG BYW.
Eglura hefyd pam y newidwyd nifer o 1 r argymhellion gwreiddiol
a oedd yn yr argraffiad arbrofol o CYMHAEG I OEDOLICII.

Ffrwyth

profiad yr athrawon a ddefnyddiodd y cwrs, a'u hargymhellion
hwy a fu'n bennaf gyfrifol am hyn.

Ac awgryma fod yr athrawon

wedi llwyddo i drechu eu hoffter personol (plwyfol efallai)
ac wedi ceisio ystyried Cyraru fel uned.
cytundeb llwyr ar bob pwnc.

Er hyn, ni chafwyd

Hoda ambell un.

Mae rhai pobl

yn hoffi "hau collnodau fel pys ar hyd y tudalen" ac aiff
ymlaen i drafod problem y collnod.

Yna sonia am 'fois y

galon wan1 , a chyfrifa ef ei hun ymhlith y pechaduriaid.
Dywed: "Ein perygl o hyd yw defnyddio unrhyw csgus i gadw1 r
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ffurf lenyddol wrth ddysgu ail iaith11 .
"bois fy nhafodiaith i".

Y drydedd garfan yw

Nid oedd neb yn perthyn if r categori

hwn ymhlith y llythyrwyr a oedd yn yrawneud a'r cwts; un ai
yr oeddynt yn dysgu mewn ardal lle'r oedd y Gyraraeg wedi
peidio a bod yn iaith fyw, neu gallant gymhwyso lle'r oedd
tafodieithoedd grymus mewn bri o hyd.

Y broblem olaf, ac

efallai y fwyaf cyffredin yn y gorffennol, oedd y bobl hynny
a fynnai gyflwyno llu o amrywiadau i 1 r dysgwyr druain, "yr
hen broblem dewis o hyd".

Dywed "Rydw i am ddiffinio1 r

broblem o iaith lafar safonol fel hyn - gwaith ydyw o symleiddio1 r dasg o gyflwyno1 r dysgwr i 1 r iaith fyw, boed honno'n
dafodiaith, yn llyfr, beth fynnwch chi.

Ni chaiff wedyn

anhawster i ddeaH tafodiaith weddol gymhedrol nac i ddeall
yr un llyfr y bydd yn ei ddarllen ..« raae gofyn iddo daflu
ymaith bob baich di-anghenraid",

Rhaid, er anodded y dasg,

cael un ffurf, 'nid amrywiaeth, a defnyddio yr un ffurf
honno ar gyfer gwersi radio ail iaith a chylchgronau ail
iaith. (5)
Ym 1966 penderfynodd y Cyngor Darlledu i Ysgolion Cymru
y dylid defnyddio Cymraeg Byw yn y cyfresi Cymraeg i ysgolion
ar y radio ac ar y teledu, gan gynnwys y cyfresi a ddefnyddiai 1 r
Gymraeg fel mamiaith ac fel ail iaith.(6)

Yn y cyfresi ail

iaith gweithredwyd argymhellion CYKRAEG BYW bron gant y cant,
ac anelwyd at fod mor unffurf a chyson ag oedd modd.

Ond nid

oedd yn bosibl i gadw'n gaeth at y ffurfiau mewn rhaglenni
iaith gyntaf gan fod yn rhaid, weithiau, cyfleu arlliw o
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dafodlaith mewn ambell ddelalog, a thro arall, raewn
Gwasanaethau Crefyddol ddefnyddio iaith fwy coeth.

Roadd yr

Adran Ysgolion yn ymwybodol lawn o 1 r problemau ac o 1 u cyfrifoldeb hwy wrth ddarlledu.
Defnyddiwyd ffurfiau Cymraeg Byw yn y pamffledi a
gyhoeddwyd hefyd.

Derbyniwyd y rhain gan yr athrawon ail

iaith, ond bu cryn wrthwynebiad i'r ffurfiau a ddefnyddiwyd
yn y pamffledi ar gyfer y Cymry Cymraeg.

Teimlai 1 r athrawon

fod y plant yn cael eu dysgu i ysgrifennu Cynr-^eg llenyddol,
a bod gweld ffurfiau Cyraraeg Byw yn y pamffledi yn peri dryswch
iddynt. II
Tua 1 r un cyfnod ymddangosodd nifcr o erthyglau yn y VJasg
Gymraeg yn honni bod Cymraeg llenyddol yn dramgwydd i blant.
Cwyna1 r Dr. Urien Wilian fod iaith Swyddogol yn creu trafferthion .hefyd.

Geilw "...am ddiwyglo* r iaith lenyddol draddod-

iadol o ran ffurfiant a chystrawen nes dod S. hi yn gyfrwng
ar gyfer llenydda, clercio, busrtes, addysgu, etc.".(7)
Dywed ei boc* yn amhosibl cael trydedd iaith i bawb, sef
tafodiaith, iaith lafar safonol ac iaith lenyddol draddodiadol.

Y nod, yn ei dyb ef, yv cael un iaith safonol pr

gyfer llefaru, ysgrifennu ac i gymryd lie tafodiaith leol.
Traddododd Islwyn Ffowc Elis ddarlith yn Eisteddfod
Genedlaethol Aberafan 1969, ar y pwnc "Cymrseg Dyw a 1 r
Llenor'V

Mae f r Dr. Urien Wiliam yn ei thrafod mewn erthygl

yn dwyn y teitl "Cymraeg Modern",(8)

Dywed "Hewn gwirlonedd

X Gweler Cofnodion Is-Banel Cymraeg Byw, Y Cyd Ewyllgor Addysg.
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nid cwestlwn o gau'r bwlch rhwng Cymraeg llafar a Chymrseg
llenyddol yw hi1 n g, malnt ag o adolygu Cymraeg llenyddol yng
ngoleuni1 r iaith fyw ... a dewis rhwng ffurfiau byw a ffurfiau
marw.

Peidiwn a son, gan hynny, am Gymraeg "llenyddol", a

Chyraraeg "llafar", ond yn hytrach am Gymraeg "byw, modern"
a Chymraeg "traddodladol, marw"l"

Cyfyd y cwestiwn "A

ddylid llefaru un math o Gymraeg ac ysgrifennu .math srall?"
Dywed fod hyn yn annerbyniol a bod yn rhaid cael un iaith
safonol.

Awgryma na ddylid defnyddio din ond Cymraeg I'yw ar

gyfer holl addysg plentyn o Gymro Cymraeg, ar wahan i 1 r ainser
Ychwanega na fydd angen ail

pan yw'n astudio llenyddiaeth.

ysgrifennu ein llenyddiaeth mewn Cymraeg Modern.

Dyma awgrym

beiddgar iawn, ynglyn ag addysgu plentyn o Gymro Cymraeg, a
gwelir adwaith chwyrn i 1 r argymhelliad maes o law.

Dyma

begwn eithaf cefnogwyr Cymraeg Byw.
Kid oedd pawb yn gytun ar bvnc defnyddio Cymracg Byw,
hyd yn oed ar gyfer dysgwyr.

Dywed '/«'• R.Jones wrt : addlygu

CYFLWYNO'R GY^-IRAEG gan R.>;.Jones ei fod ef yn bersonol yn
ymboeni am yr iaith lafar safonol.

"Yraddengys i mi nai

Cymraeg Hanner Byw a geir."(9)
Roedd y Dr. Ceinwen Thomas yn fwy hallt wrth adolyju
CYMRAEG I G2DOLION gan B.M.Jones.

Dywed y deneys y llyfr

"asiampl o anghysondeb a'r diffyg safonau gwir iaithyddol
sydd yn amlwg yn y ffurf ar yr iaith a synigir yn y llyfr
hwn, ac mewn llawer nan arall ar gyfer dyscwyr".(10)
Noda»r Dr. Thomas amryw o bvyntiau gracadepol r.:r;i^'vir yn
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y llyfr ac awgryma raai doethach fyddal aros nes cael
disgrifiad cyflawn o'r iaith lafar yng Nghyraru yn hytrach
na rhuthro i baratoi cvrs fel hwn.

Mae'n cydnabod mai doeth

yw rhoi'r pwyslais ar gael y dysgwyr I slarad yr iaith,
oherwydd "Ar dafodau dynlon mae iaith yn byw" ond "....ar
yr un pryd rhaid cofio raai grym iaith yw ei llenydcliaeth.
Dylid gochel felly rhag agor bwlch, neu ei ehangu, rhwng
llefarwyr iaith felly, a 1 i llenyddiaeth, rhag i hynny fod
yn angau1 r iaith11 .

^ae' r Dr. Thomas yn 'k'swydo" rhag gweith-

gareddau a phwyllgorau "y cyfeillion ail iaith11 sy'n chwilio
am iaith lafar safonol.

Mae hi'n hollol angyhoeddiedig fod

gennym iaith lafar safonol eisoes i'w chyflwyno i1 r dysgwyr,
sef iaith y bobl addysgedig,

Er y gwahaniaeth tafodiaith

mae iaith y bobl hyn yn fwy ceidwadol ei natur oherwydd eu
bod yn darllen yn eang yn eu hiaithi "...iaith safonol, iaith
addas i bob pwrpas - ac addas i ddysgwyr jn ogystal - boent
blant neu oedolion"*
Yn yr un erthygl beia f r Dr. Thomas ein syster, addysg
Seisnigaidd an y ffaith fod cynifer o Gymry yn analluog i
ddarllen Cymraeg llenyddol, ond fod pob Cymro Cymraeg yn
ymwybodol o ddau fath o Gymraeg sef ei dafodiaith ef ei him,
"A holwyd beth raaent hwy yn ei olygu wrth
y c~
Gymraeg cywir cyn raynd i)V ffurfiau newydd?" Koda hefyd fod
a 1 r iaith gywir.

yr iaith "newydd" yn troseddu yn erbyn greddf pobl.

Mae

cywair iaith yn bwysig, sef iaith wahanol ar gyfer gwahanol
amgylchiadau cymdeithasol.

Ofna fod yr iaith newydd yn

cymysgu cyweiriau a safonau i'r dysgwyr.
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Eto Cynraeg un

cyvair a gynigia'r Dr. Thomaal
Telmlai'r Dr. Thomas yn bendant lawn na ddylid
ysgrifennu iaith lafar.

Gall Cymro Cymraeg, yn y man, ei

chael yn anodd i ddarllen llenyddiaeth ei wlad, a bydd yr
effaith ar y dysgwr ar ol iddo ddarganfod yr iaith lenyddol
yn ddarnniol. Qfna ein bod yn camarwain y dysgvyr. Un o nodweddion pob iaith yw fod gwahaniaeth rhwng yr iaith fel yr
ysgrifennir hi ac fel y siaredir hi, Mae perygl i 1 r Cymry
Cymraeg hefyd "golli safon cyvirdeb", a gwelir hynny yn
digwydd yn barod mewn erthyglau a chylchgronau. Ychwanega
nad yw'n cytuno a chamddefnyddio y rhifolion "ffasiwn newydd",
aef un deg saith, ac yn y blaen. (Defnyddiwyd y rhain gyntaf
gan yr ymfudwyr i 1 r Wladfa dros ganrif yn ol.)

Dywed "Y mae'r

rhain yn iawn ar gyfer mathemateg a rhoi emyn ma's (sic) i
ganu," ac felly cred hi y dylid eu defnyddio i ledio emyn ac
i addysgu rhifyddeg yn unig.
Yn y rhifyn canlynol o« r TRAETHODYDD cyhoeddwyd "Sylwadau ar yr Adolygiad" gan Yr Athro Jac L. Williams.(11) Yr
oedd ef a 1 i fryd ar achub cam H.M.Jones. Hoedd ei ymateb yn
chwyrn ac yn bendant.

Eglurodd na ellid disgwyl am bymtheg

mlynedd arall hyd nes y cyhoeddid y disgrifiad ieithyddol
arfaethiedlg. Synnai fod person a1 i disgrifiai el hun fel
ieithydd disgrifiadol yn deddfu mor bendant ar ffurfiau
"cywir" ac "anghywir". Ffurfiau wedi eu graddoli 1 n ofalus
ar gyfer dysgvyr a gyflwynwyd yn CYMRAEG I OEDOLION.

"Hwyr-

ach na welodd yr adolygydd yn ddigon clir mai codi pont
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i'r

dysgwyr ... oedd nod llywodraethol R.M, Jones wrth ddewis
ei ffurfiau, nid gosod safon I rai sy1 n raedru Cymraeg eisoes»"
Gobelthlr paratoi llyfrau pwrpasol i arwain y dysgwyr yn
raddol at yr iaith lenyddol. Dywed fod y Dr. Thomas yn
anghyson gan ei bod yn haeru nad oedd gwahaniaeth rhwng
Cymraeg llafar a Chymraeg llenyddol ac eto rnae1 n dweud fod
"gwahaniaeth rhwng iaith fel yr ysgrifenir hi ag fel y
siaredir hi" ym mhob iaith,
Yn yr un rhifyn o 1 r TRAETHODYDD dilynwyd y sylwadau
hyn gan ymateb y Dr. Ceinwen Thomas. Cred hi mai dulliau
dysgu aneffeithiol oedd yn gyfrifol an y diffyg llewyrch
ar ddysgu1 r iaith, Dywed "Credaf hefyd nad oes eisiau
ymyrryd a1 i ffurf er rawyn ei dysgu hi yn llwyddiannus ac
mai canlyniad y gweithgarwch adfydus hwn fu gwanychu' r iaith
yn enbyd.,., drwy hollti1 r gymuned Gyraraeg yn ddwy garfan o
blaid neu yn erbyn cyfnewidiadau", Iddi hi proses artiffisial
yw ceisio ymyrryd ag iaith. "Anaml y bydd ceisio newid iaith
yn yrawybodol yn llwyddo", yn wir creu adwaith ceidwadol a
wna yn y pen draw, Dywed mai gramadeg argymhellol nid disgrifiadol a geir mean llyfr fel CYMRAEG I OEDOLION. Ychwanega
"Dywedaf eto fy mod yn anghytuno a1 r duedd ddiweddar i
ysgrifennu1 r iaith lafar a ninnau1 n meddu ar draddodiad
hysbys o symboleiddio1 r iaith gerbron y llygad"» Dywed nad
iaith CYMRAEG I OEDOLION a ddefnyddiai Saunders Lewis i
draddodi darlith goffa Yr Athro G.J.Williams ar y radio, Ond
onid yw' r Dr. Thomas yn cyraysgu cyweiriau eto? Ni ellid

disgwyl i lenor coeth fel Saunders Lewis lefaru iaith
dysgwr raewn darllth gyhoeddus; ac nid iaith gaboledig felly
a gyflwynid i ddosbarth a oedd yn dechrau dysgu' r iaith.
Gwelir felly fod agendor mawr rhwng safbwynt pobl megis
Dr. Urien Wiliara a Mr. Islwyn Ffowc Elis a oedd yn argymell
addysgu hyd yn oed Gyrary Cymraeg drwj gyfrwng Cymraeg Byw a'r
Dr. Ceinwen Thomas a arswydai rhag ei chyflwyno hyd yn oed i
ddysgwyr.
Fel y crybwyllwyd eisoes trosglwyddwyd y cyfrifoldeb o
fwrw ymlaen a 1 r gwaith i' r Cyd-3wyllgor Addysg Cymreig.

I

raddau helaeth yr un oedd aelodau1 r panel ond gwahoddwyd dau
neu dri o athrawon i ymuno ag ef.

Yra 1966 anfonwyd argym-

hellion y panel at Adrannau. Cymraeg Colegau 1 r Brifysgol ac
at Adran Arholiadau Cymraeg y Cyd-3wyllgor am eu barn a 1 u
sylwadau.(12)
redinol.

Cafwyd nifer fawr o sylwadau manwl a chyff-

Dywedodd yr Athro Xelville Richards "Yr wyf yn

cwbl dderbyn yr argymhellion hyn gan eu bod mor agos i'r hyn
a deimlais ers blynyddoedd bellach".

Nid yw1 r Athro Caerwyn

Williams nor bendant "..Mae digon o le i dcadlau an yr argymhellion ... nid oes llawer o ddiben i rywun y tu allan i'r
panel ail-aredig y tir a arddwyd eisoes".

Ychwanega "Ni

fyddvn yn barod i dderbyn llawer o 1 r ffurfiau hyn wrth arholi
yn y Brifysgol neu yn y Colegau Hyfforddi".

Cyrr.ysglyd yw

ymateb yr Athro A.O.H.Jarraan "Er fy mod yn cymeradivyo llawer
rhan o'r patrwra iaith ... ni allaf gytuno a'r egwyddor sylfaanol a ddilynwyd.

Credaf inai 1 r iaith lenyddol (nievn ffurf
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ystwyth ami) a ddylid ei dysgu fel ail iaith" nid "dethol
rhai ffurfiau llafar lleol a rhoi iddynt statws iaith
safonol".

Nid yw1 r Athro T.J.Morgan yn anfeirniadol chwaith,

"Nid rhaid dweud fy mod yn bleidiol i*r syniad a1 r egwyddor"
ond "rwy'n teimlo fod 'bias 1 Cwm Tave a Morgannwg yn ddychrynllyd o drwm ar y gwaith".

Ychwanega fod y panel wedi an-

wybyddu1 r egwyddor sylfaenol sef ei fod yn awgrymu "ffurfiau
llafar safonol sydd mor agos ag sy'n bosibl at y ffurfiau
llenyddol cyhyd ag y bon nhw'n ffurfiau byw".
Mae amryw byd o aelodau panel Cymraeg y T.A.G. a T.A.U.
yn croesawu'r argymhellion ..."ymgais gwir dderbyniol.."
w ...derbyniol iawn..." ac"ychydig welwn ni o'i le% "Rwyn
siwr y caiff groeso brwd gan athrawon ail iaith gan ei fod
yn gynnig (sic) cymorth ymarferol a gwerthfawr ynglyn a
dysgu1 r Gymraeg",

Ond dywed rhai o'r aelodau nad oes diben

iddynt .nodi eu gwrthwynebiadau gan eu bod wedi gwneud hynny
eisoes. Ac nid yw pob aelod o 1 r paneli arholi yh barod i
Dywed Mr. J.Qwilym Jones "Kid wyf
A
A
yn rhagweld y bydd f' awgrymiadau ynglyn a CYMRAEG BY1// o unrhyw werth ,... I gychwyn f rydw i'n agored if m hargyhoeddi
ganmol yr argymhellion.

fod angen y peth o gwbl ... Wedi'r cwbl mae'r un mor hawdd
(neu anoddl) i ddysgu«r ffurf gywir a1 i ffurf anghywir".
Dywed Mr. Gerallt Harries na all ef gefnogi' r amcanion gan
nad yw wedi cael ei argyhoeddi ar nifer o bwyntiau. "Da
fyddai gwybod i sicrwydd a fwriedir yr argymhellion hyn gan
y panel ap gyfrif llafar y disgyblion di-Gymraeg sy'n dysgu1 r
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ialth, a hynny'n unig; neu a fwriedir hwy ar gyfer gwaith
ysgrifenedig y bobl hyn (ac eraill, efallai) hefyd. Y mae
mwy nag un awgrym yn yr adroddiad mai f r bwriad yw defnyddio 1 r
ffurflau a argymhelllr yn y gwaith ysgrifenedig er na ddywedir
hynny'n bendant.

Tybiaf mai doethach fyddai dysgu 1 bob

plentyn yr iaith lenyddol yn drwyadl".
Pywed Mr, D.E.Evans, a oedd yn brif arholwr 03 ar y
pryd ei fod yn cydsynio 1 n llwyr a bwriad y panel ond teiralai
y dylid trafod diwygio 1 r Iaith ysgrifenedig yn hytrach na
chanolbwyntio ar yr iaith lafar.

Ychwanega "Ond carvn bvys-

leisio mai anniogel, yn fy marn i, yw deddfu'n rhy bendant
eto ar sail rhy ychydig o gasglu a dadansoddi defnyddiau o
amrywiol ddulliau1 r iaith Gymraeg yn ei chyflwr trai heddiw.
Y casglu a1 r dadansoddi hyn a ddylai fod yn sail i sefydlu
Rhaid ceisio osgoi rhoi lie i fympwy a
chreadigaethau artiffisial", Er hyn mynega ei barodrwydd i

Cymraeg f byw1 .

groesawu'r llyfryn.
Cyhoeddwyd CYMHAEG BYW II yn 196?, ac esgorodd hwn eto
ar nifer o erthyglau a llythyrau yn y wasg. Mae'n debyg mai'r
gwr a fu'n cynhyrfu'r dyfroedd yn fwy na neb arall oedd T.Llew
Cyhoeddodd erthygl yn Y CYHHD, Hydref 196? a1 ! frawddeg gyntaf oedd "Mae'n gas gen i Gymraeg 3ywl" Sail ei
gasineb oedd y ffaith fod cylchgrawn yr Urdd, CYMHU1 R PLANT,

Jones.

wedi mabwysiadu Cymraeg Eyw yn "hollol ddeddfol", ac wrth
gwrs, cylchgrawn i1 r Cymry Cymraeg oecid CYl^U1 R PLAKT. Dywed
fod y cylchgrawn yn colli ei ddarllenwyr, a bod hyn i'w
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briodoli 1 raddau helaeth i*r iaith undonog, unffurf, a
bod y f nhv' a'r 'fe' o hyd ac o hyd yn raynd yn fwrn ar y
darllenwyr.

Ond nid yw'n gwrthwynebu Cycraeg Byw fel y cyf-

ryw, dim ond y defnydd a wneir ohono.

Hid oes ganddo unrhyw

wrthwynebiad i'w ddefnyddio ar gyfer dysgwyr.

Dywed "Yn wir

credaf fod rhaid wrth ryw fath o unffurfiaeth ar gyfer (y)
rheini neu raae' r dasg o baratoi gwerslyfrau yn mynd yn anodd
a chymhleth".

Mae ei etriau nesaf yn arwyddocaol o gofio yr

amwysedd y sylwyd arno yn Hhagair CYMRA2G BY1.;.

"Fe gofiwn

mai ar gyfer dysgwyr y daeth CYMRAilG EY'i i fodolaeth, ond
can dybryd a'r Cymry Cymraeg oedd gwthio 1 r ffurfiau hyn
arnynt hwy",

Kae'n son am y cynnig a oedcl gerbron Panel

Golygyddol y Cyngor Llyfrau Cymraeg i droi pob llawysgrif
llyfrau plant i Gymraeg Byw.

Ei obaith yw y bydd awduron
A

eraill, fel yntau, yn ymwrthod a nawdd, a hawl, y Cyngor
Llyfrau i "ddoctora" eu llyfrau, a thrwy hynny aznharu ar
ddawn ac arddull awdur.

/\

/y

Kid yw! n ymvrthod a1 r nod o ddwyn

yr iaith lenyddol a'r iaith lafar yn nes at ei gilydd - nae'n
canmol Islwyn Ffowc Elis am wnoud hynny'n effeithiol ac yn
llwyddiannus - ond peth arall yw deddfu,
Bu cryn lythyru yn Y CYllRG ar ol yr erthyglau hyn, a'r
mwyafrif llethol yn cytuno £ Mr. Jones.

Cfnai rhai y byddai

rhywun yn ail ysgrifennu gweithiau Ceiriog a Daniel Owen
mewn Cymraeg Byw»

Dyma ddyfyniad o lythyr ..'illiam Rowlands,

Porthmadog (awdur LLAV/LYF3 DYSGU CYXIUJiXj mae'n ymddangos) ,
111 Rwy' n cyd-weld yn hollol mai diflastod yw' r ffurfiau a
ddefnyddir i blant yn yr ardaloedd gwledig lie siaredir
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Cymraeg".

Sor.ia am el brofiad yn beiraiacu. cystac'loiuieth

stori fer, ac am un nwdur adciawol a oed.d wedi .wa^trafru si
ddawn trwy ysgrifenr.u

nevn C-ymraeg "jyw yn lie Cyinraeg

"naturiol".
Sylwa Donald Fvans, ^landysul, nad yw plant yn hoffi
dull "gwasgarog a llipa Cyrr.raeg i>yw".

-ae cyn-athro ail

laith yn dweud: "Cs nad jn.v'1 n beth da i yr.arfer y ..^yiJiraec
Fyw (sic) ryda phlant sydd yn siarad Cyrnraeg, mie' n wneth o
lawer i r.cisio dysgu'r Gymraeg Fyw i ddysjjwyr sy'n byi; yn y
rhanbarthau Seisaig o f r wlad".
dichellgar ar waith:

Gx>rel tielyf .Roberts

"nici yw 1 r llyfr or y fGrc:in.\r ad

ond "...yn cuddio dan fantell adcysg",

>/ved "Tr \ry* n (sic)

amau hawl unr.hyw banel i nev;id iaith niew;i unrlv^' a'nrylchiadau
neu i unrhyw bwrpas".

Dyvedodd .iiss Cns^ie "'avles yn-; I".r^hyn-

hadledd Llyfrau Cymraeg Sir 7eirion;:ydd ;rai "iaith srtiffisial,
ddiwreiddiau 11 ydoedd, "ialth nad oecld i'w chlyvcc rr.avn unrhj^
ran o Gymru".
Cafi-ryd erthygl gan "r^lenydd" yn yr on mis yn Y CY'-"RC,
ac mae ef/hi yn croesaicu'r ymgais i gael iaith 1-far safonol.
Mae Urisn Wiliair. hefyd yn trafoc" ertay:! /.r. Jonec.

r.»yivrGd

ef fod yr erthygl wedi ei hy serif emu neim "iaith naturiol
a byw sydd hefyd yn raenus ac yn safonol.
Jones vn, Gy.mraej liywl "

i-.ae Cyr.ir--e,^ Mr.

Dyv/ad ef nai ardlull brenaiclcl col-

ygydd cylchgronau 1 r TJrdd oodd ar fai, ac nad ,-edd yn cleg
beio llyfryn a oedd yn a"icanu at wella iaith l-of^r poLl am
hynny.

Cred yntau y dylid bod wccU ^lynu'n ;.;lo^iach at yr

iaith draddodiadol a:-be 11 waith yn CY.-\.v^- bY...
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icinla fod

yn rhaid derbyn y rhifolion newydd ar gyfer dysgu Kathemateg
drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwel y Dr. Wiliarn arwyddion fod pob

llenor o Gymro yn graddol ymryddhau odd! wrth hualau1 r iaith
draddodiadol, a bod hyn yn anorfod.

Ceir amryw o lythyrau

eraill yn y Wasg Gymraeg yn trafod y pvmc, raegis un D.Jacob
Davies a ysgrifenwyd yn gellweirus raewn tafodiaith.

Mae

llythyrwr arall o athro yn argymell dysgu pum amrywiad o
"Rydv i" er rawyn i1 r dysgwrdruan gael dewis;

ac mae un arall

yn beio Carwyn James am drafod rygbi raewn cymysgedd o dafodiaith ac iaith safonol.
Adolygwyd CYKRAEG BYW II ar cUechrau 1967 gan y Dr.
Ceinwen Thomas.(13)

Sylwa ei fod yn dipyn mwy swmpus na

CYMRAEG BYW I a 1 i fod yn cynnwys llawer iawn o ychwanegiadaiu
Mae 1 r Dr. Thomas yn honni Mmai detholiad ydyv CY:-,!UEG BY» ac
y gallasai panel arall fod wedi dethol yn wahanol a dethol
yn gyfwerth;
iad",

hynny yw mae elfen fympwyol gref yn y dethol

Ychwanega ",».mai dethol a wnaethpwyd o nifer o

bosibliadau mown nifer o dafodiaethau creu synthesis newydd
a wneir yma felly, bathu tafodiaith newydd annilysj

a gan

mai at y tafodie.othau yr aethpwyd am arweiniad wrth lunio'r
patrwm hwn o iaith safonol, dylid bod wadi dewis un dafodiaith naturiol yn ei chrynswth a mabwysiadu honno".
thrafodir oblygiadau ymarferol hyn.

Ni

Eyddai'n amhosibl dewis

tafodiaith a fyddai'n foddhaol i bawb.

Dywed fod hyn wedi

digwydd yn yr Eidal pan ddewiswyd y dafodiaith a "ddiogelodd orau safonau traddodiadol yr iaith".

O.'ae'n debyg mai
* /
cyfeirio y mae at y drafodaeth a fu ynglyn a ;r r [ ;; r,- ,~,-,-,,
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laith Tuscany fel Bidaleg safonol yn yr unfed ganrif ar
byratheg).

Uywed fod gennyia iaith lafar safonol, sef ialth

y p$lpud, ialth y radio, iaith y ddarlith,

iiae'n ddicMorol

dylvi fod y Dr. Kate Roberts yn diffinio'r nath yna o iaith
fel "iaith lenyddiol" nid .iaith lafar. Gwel y Dr, r:honas
y bvriedir i Gyraraeg byw ddod yn iaith ysgrifcnadis hofyd.
1 Hi ellir cyfiawnhau peth fel hyn. Y ,aie trade! O'-i-d liysbys
o ysgrifennu Cymraeg ac nid oes gan neb hawl i ynyrryd a 1 r
traddodiad hwn.' Unwaith etc beia f r gyfundrefa -idc.yc;-: an
aoharodrwydd Haver o Ciyniry Cymraeg i slcrad Cyr.r^c^ yn
gyhoeddus,

Noda amryw o enghreifftiau o Cyr.rneg ^yv 2 sy'n

ei phoeni, a hefyd nifer o anghysonderau. I.ae'n yndrin
/,,
yn fanwl a phob rhan o'r llyfryn, Wrth drafod rhifolion dywedi
'KI ellir caniatau newld dim ar nodweddion a theitlii*r iaith
i gwrdd ag anawsterau dros dro 1 r dysgwr.

Phaid iddo d^erbyn

y Gyraraeg fel y mae, a gwalth yr athro ydyw dar^anfod y dechneg orau i gyflwyno iddo y rhannau I^ynny o 1 r iaith sydd yn
anodd iddo am eu bod yn wahanol iawn eu patri/r.i i rannau cyfatebol ei iaith ei hun1 * Dyved na ellir caniatau i 'ddyrnaid
o arbenigwyr ail wamplo iaith fyw, ddatblygedi^r, hir ei
thraddodiad llenyddol yn ol eu. myrapwyon eu hunain1 . Ychwanega fod tafodiaith yn gallu newid rr.ew.i anser byr, ond fod
iaith lenyddol yn barhaol, a bod pob Cymro yn eltmdnabod ac
yn ei pharchu*
Ysi }<Iai 1967 cyhoeddodd y diweddar Athro Jac L.^.illiams
erthygl . ar Gynraeg Lyw.

Ar ddechreu1 r erthyrl dywed fod
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amryw heb sylwi ar y gwahaniaeth rhwng yr hyn a wnaethpwyd yng
Nghyfadran Addysg Aberystwyth a CYMRAEG 3YW.

Nid oedd cys-

ylltlad rhyngddo ef a'r un pwyllgor a geisiodd sefydlogi a
lledaenu ffurfiau'r iaith lafar-ysgrifenedig Gy^raeg.
fod iaith pob unigolyn yn newid yn ystod ei oes.

Dywed

Kid yw

nevid o angenrheidrwydd yn ddirywiad - ond gall fod yn arwydd
o fywyd.

Mid da o beth felly yw 'piclo 1 Cymraeg byw y tu

mewn i gloriau llyfrl

Mae'n holl bwysig paratoi termau ar

gyfer y bywyd cyfoes, a 1 u defnyddio.

Dywed 'I mi, cyfrwng

i fyw bywyd llawn yn nhermau1 r cyfnod y cawn y fraint a 1 r
cyfrifoldeb o fyw ynddo, ydyw iaith1 .

Gresyna fod cymaint

o arian ac adnoddau1 r Brifysgol yn cael eu gwario ar gofnodi
tafodieithoedd raeirwon, yn hytrach na pharatoi ar gyfer
anghenion yr iaith yn yr unfed ganrif ar hugain.

* Prin

fu'r diddordeb ysgolheigaidd mewn sicrhau cyfle teg i 1 r
iaith lifo 1 n naturiol unwaith eto dros wefusau' r genedl
gyfan, ac i ymledu dros holl rwydwaith ein bywyd. 1
'Codi pont1 nid rhoi ffurf derfynol ar yr iaith Gymraeg
oedd amcan yr hyn a wnaethpwyd yn Aberystwyth, ac yrcgorfforwyd y bont yn y cwrs CYMRAEG I OEDCLION R.M.Jones.

Mae'n

gobeithio ' na bydd i'r hyn a elwir yn Cymraeg Byw bcri i'r
profiad a gaiff y dysgwjtr o iaith eu cenedl grebachu hyd at
surdod a phydredd ar ol iddynt yradrechu i f w dysgu1 .

Gan fod

cymaint o debygrwydd yn y ffurfiau a gynigir yn CYM3AEG I
OEDOLION a CYMRAEG EYW mae'n ymddangos mai'r elfen o ddeddfu
(fel yr awgryraodd T.Llew Jones a Selyf Roberts) a'r syniad o
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lawlyfr o reolau parhaol sy'n codi gwrthwynebiad.

Aiff Yr

Athro ymlaen i ddweud nad yw1 r bont yn derfynol, ac y bydd
angen canllav wedyn at lenyddiaeth. Gymraeg.

Ychwanega ei

fod yn gobeithio mai at ddibenion dysgwyr a disgyblion
arhollad 03 yn unig y defnyddir Cymraeg Byw.
(16)
mae'r Dr. Urien
Mevm erthygl arall yn BARN yn 1968
Wiliam yn olrhain y cefndir hanesyddol sy'n gyfrifol air. y
bwlch sydd rhwng Cyraraeg llenyddol a Chymraeg llafar.
fod ieithoedd eraill wedi gorfod moderneiddio.

Dywed

3eia Dr.

John Davies, Mallwyd, a Syr John Morris Jones yntau, yn
ei dro, am gofnodi ffurfiau hynafol yn eu graraadegau, gan
anwybyddu'r ffurfiau byw.

Mae'r Dr. Wiliam yn ddigon craff i

sylwi mai ymateb enosiynol yw llawer o1 r gwrthwynebiad digymrodedd i foderneiddio.
Wrth ymdrin a CHYMRAEG BYW I a CI1YMRAEG BY"W 2 beirniada
hwynt am iddynt eu cyfyngu eu hunain i iaith lafar yn unig,
Y tueddiad wedyn yw cael dau fath o Gymraeg, sef Cymraeg
safonol a Chymraeg ysgrifenedig.

'0 safbwynt addysg inae

hynny1 n gwneud sefyllfa1 r athro yn un anodd iawn.

Byddai 1 n

rhaid iddo dweud "dydy e ddim" er enghraifft, ond ysgrifennu
"nif yw ef".

A phetai'n addysgu'r Gynraeg fel ail iaith

byddai'n rhaid i1 r dysgwr ddysgu dau fath o Gymraeg - Cymraeg
ysgrifenedig - ar ol meistroli 1 r iaith lafar safonol.

iV-wy

synhwyrol o lawer fyddai dweud mai un iaith yw'r Gymraeg ag
iddi ddwy agwedd, llafar ac ysgrifenedig.
naill agwedd yn annibynnol ar y Hall.
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1-Ii ellir trafod y

Mae yntau'n ymdrin a chywair hefyd: '.,y gwir wahaniaeth sylfaenol yw ein bod yn tueddu i fod yn llai ffurficl
siarad fel arfer ac yn fwy ffurfiol wrth sgrifennu at
ryw ddiben neilltuol1 , ond noda hofyd y gall y dJau ar.rywio
mewn graddau o ffurfioldeb, Dywed: f ..mai datblyeiad o*r

wrth

laith lafar yw»r iaith sgrifenodig ac nid ai thardciiad ..,
rhywbeth a laferir .ic a glyvir yw iaith yn benn'if - eilbeth
yw ei sgrifennu ••• <im nad oes neb yn siarad Lladin a irythoneg heddiw nid oes reswm dros lonydda yn yr ieithoedd !iynny;
nid oes reswn chwaith dros lenydda yng i.'jhyraraeg yr Unfed
Ganrif ar Dynthog yn yr Ugeinfed Ganrif1 . Ymdrinia'n fanwl
a llu o enchreifftiau o Ramadeg Gruffydd Robert, i:ilan 'a
oedd yn fwy modern na Syr John Morris Jones IHOVTI rhai petliau* •
Dywed nad oes jfhaid chwilio am ffurfiau nowydd ohcrwydd eu.
bod wedi eu disgrifio gan GmfiVdd Hobert.
Yroddangosodd llu o erthyglau yn BAH-' yn ystod 1968 yn
ymwncud a*r iaith ond trafod diryviad iaith lafar a cholli
priod-ddulliau y »saent gan rcwyaf t a gresynu bod y dylnnvad
Seisnlg yn cynyddu f ac na I yw1 r iaith a ddefnyddir ar y
cyfryngau'n raenus,
Ym 1970 cyhoeddwyd CY;:?iAii;a 3XW 3 o ganlynisd 1 jais
gan yr Uned Iaith Genedlaethol ac Adra i yr Ysfiolion : :-C a_ii
apweiniad ynglyn a rhai pvyntiau. end o ddarllnn cjfnidi-.n
y panel a fu'n p-iratoi'r llyfryn gwelir bod cryn ar^hytuno
bu cryn drafoJ r?r gynigion y ~-r.
ymhllth yr aelodau.(17)
Urlen Wiliam»

Dyraa a ddywedodd efi HCaj?3syniad dybryc, yn fy

marn i, oedd trafod yr agwedd lafar ar yr iaith heb ystyrled

ynqgystal y defnydd serifenedig.

Tywyllwyd cyn^or hefyd yn

ddiweddar gan ryw duedd ryfedd i ystyried Cymr.-eg 13yw fel
llawlyfr ar gyfer dvsgwvr ....Rhaid inni ddatgan yn groyw
nad oedd hon yn ystyriaeth o gvbl yn nhrafodaethau1 r p-mel..,
Fel y mae Cymrawg Byw ar hyn o bryd mae'n honni bod yn
batrwm ar gyfer "sgrifennu'n raenus" t.8.

Ond raewn gvirion-

edd ai& ystyriwyd hyn gan y panel "llefaru" oedd cylch ein
Us ydym i gyflawni 1 r nod yrna'n

gorchwyl ac nid "sgrifennu".

effeithiol gan "bontio'r bvlch" yna rliaid i ni all ystyried
holl gynnwys y llyfryn ac agosau dipyn yn nos at yr laith
draddodiadol safonol .... Os nnd ehanglr yr astudiaeth ar
yr iaith lenyddol .... fe fydd dau fath o Gyraraec safonol
yn bod (1) llefaru a (11) llyfr.
Dyma a ddywed cofnodion y panel "Rhoddwyd ystyriaeth"
(i sylwadau Dr. V»: iliam) "...ond nl chafwyd penderfyniadau
pendant arnyn nhw. Rsnderfynwyds(I)

Bod y

Panel yn dal at yr hyn y nae'n ceisio ei v.meud.

(II) Na ddylid son bellach am fcil-iaith am foci angen
ystwytho Cymraeg y Cymry Cyrnraeg, yn envedig y plant.
(iii)Bod Cymraeg Byw yn fodel o ynganiau i1 r Cyirry Cy-nraeg.
(iv) Bellach dylid peidio a phwysleisio raai jaa ffurf sy
a dylid ei gwneud hi 1 n eglur mai rhywbeth i'w ddefnyddio yw Cymraeg Byw ac yrcysgwyd ohono yn 7 pen draw.
(v)

Efallai y dylid ystyried yn nes yrr.laen awgryn ffurfiant
sgrifennu Cymrpeg cywir."
Awgrymir felly y gall Cymraeg l=yv fod yn ' bont 1 i 1 r
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Cymry Cymraeg hefyd, •model1 drosdro ydyw,

Ni eglurir ai

tafodiaith neu iaith arall rawy ffurfiol efallai a ddlsgwylir
iddynt el siarad wedi iddynt "yiaysgwyd" o Gymraeg Byw.

Yn

sicr ceir yr argraff nad oedd y Panel ei him yn gytun ar
natur ei swyddogaeth,

Ymddengys el fod yn fwriadol yn cadv

ei ddatganiadau1 n benagored ac amwys er rawyn ceisio bodloni
pob aelod.

Unwaith eto dywedir yn y Hhagalr - fel y gwnaeth-

pwyd yn CYMRAEG BYW (1) - mai er mwyn i "blant o Gymry
loywi eu Cymraeg" y darparwyd y llyfryn yn ogystal ag i
Hddysgwyr ddysgu1 r iaith".
Yny Rhagymadrodd sonia1 r Athro S.J.Williams am hanes
dysgu Cymraeg fel mamlaith er4 1920, ac am Iwyddiant
diweddar yr ysgollon Cymraeg.

Oherwydd y dirywiad yn yr

iaith lafar a cholli dylanwad crefydd ag ati, dyved fod
rhai athrawon wedi ceisio darparu rhyw ffurf ar dafodiaith
eu hardal i'w dysgu i 1 r plant. (2r nad yw'n dweud hynny'n
uniongyrchol yr argraff a geir yw mai ar gyfer Cymry Cymraeg
y darparwyd y llyfryn. Wid yw'n son am ddysgu ail iaith.)
Mae'r egwyddorion eto yn datgan yn bendant eu bod yn
argymell defnyddio'r patrymau'n gysom(a) Wrth baratoi defnyddiau ar gyfer y dulliau diweddaraf
o ddysgu Cymraeg fel ail iaith.
(b)

Wrth lunlo llyfrau darllen i blant.

(Cyfeirir yma at

y Gymraeg fel iaith gyntaf yn ogystal ag ail iaith er
na ddywedir hynny.)
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(c)

Wrth arholi gwaith ysgrifenedig neu lafar.
Noder cymal (c) sef bod Cymraeg byw yn dderbyniol

fel ffurf ysgrifenedig.

Eto, dywed nodyn 3: "Kid disodli 1 r

dafodiaith leol yw1 r amcan, ond yn hytrach, awgryrau orgraff
ar gyfer ffurfiau llafar safonol a fydd yn dderbyniol drwy
Gymru gyfan - ffurfiau a fydd yn help i ddysgwyr ddysgu' r
iaith, ac yn help i blant i Gymry Cyraraeg ddysgu llefaru
a serifennu1 n raenus". Ymddengys felly fod CYMR4S'j EYW 3 yn
amcanu at ddisodli'r iaith yagrifenedig draddodiadol, os nad
y dafodiaith leol hefyd, ac awgrymir y dylid ysgrifennu
iaith lafar.
Yn ychwanegol at y rhagarweiniadau a drafodir uchod
paratowyd erthygl ar "Egwyddorion Cyffredinol 'Cyraraeg Byw1 "
gan T.X.R.Jones, a chyhoeddwyd yr un erthygl yn BARN, Ebrill
1970. Yr oedd Mr. Jones yn un o aelodau'r panel a chyhoedd
wyd yr erthygl ar ddechrau1 r llyfryn ar gais y Panel. Tynnir
ein sylw at y tueddiad diweddar i roi mwy o bwyslais ar iaith
lafar yn y gyfundrefn addysg yn gyffredinol. ina mae'n olrhain
yn fras y dylanwadau hanesyddol ar yr iaith Gymraeg, gan
nodi yn arbennig Dr. John Davies, Mallwyd a Syr John Xorris
Jones.

Dywed fod galw cynyddol am ddiweddau'r iaith Gymraeg|

ac nad yw' r math yma o broblem wedi ei chyfyngu i Gynru,
Ymdrinia' n fanwl a phroblem Iwerddon.

Styb y rhai a fu1 n

beirniadu CYMHAEG BYW yn enwedig y rhai a fu1 n feirniadol
o'r patrymau berfau a argymhellir.

Kae'n cyfiawnhau

"rheoleiddio" berfau "afreolaidd" drwy ddweud fod yr un peth
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yn cael el wneud wrth ddysgu Ffrangeg.

Hefyd mae 1 n amddiffyn

y ffordd yr ymdrinir a rhifolion: MFe gydnabyddir aai'r
dull o gyfrlf mewn ugeiniau, pyrathegau a degau yw priodddull cynhenid y Gymraeg; ond yn anffodus ni ddatblygodd
hi'r arwyddion rhif cyfatebol i hynny". Rhaid cael dull mwy
/\
hwylus o yrcdrin a rhif yn oes y sustem ddegol. Cyfiaimha'r
dull newydd drwy ddweud fod athrawon o1 r farn fod "y dull
hwn o rifo yn gymorth I' r plant ddeall * gwerth lie 1 yn wel".
yn Gymraeg nag yn Saesneg".

Yn anffodus nid yw'n ceisio

cyfiawnhau dull y trefnolion'.
Ond yn bwysicach na dim nid oes son yn ei erthygl am
gyflwyno Cymraeg Byw i» r Cyniry Cyraraeg.

"Ymgais yw CYMRA3G

BYW i ddilyn esiampl yr ieithoedd y soniwyd amdanynt, a
chynhyrchu iaith lafar ystwyth y gellir ei dysgu i'r diGymraeg ... Ffurfiau dros dro yn unig a gynigir ... ac raae'r
pwyslais ar yr hyn sy'n ymarferol ac yn hyrwyddo 1 r dysgu...
Amcanwyd, felly, wrth lunio CYKRAE3 BYV: at gynhyrchu iaith
dderbyniol, ystwyth, hwylus a di-dramgwydd i f w dysgu i 1 r diGymraeg."
Gresyn na fyddai pedair adran y llyfryn, sef y Rhagair,
y Rhagymadrodd, yr Egwyddorlon Sylfaenol, ac Egwyddorion
Cyffredinol CYKRAEG BYW 3 yn cytuno a1 i gilydd.

Er hyn

rhaid fod erthygl Mr. T.J.R.Joneswedi lliniaru rhywfalnt
ar y gwrthwynebiad i Gymraeg Eyw.

Ymddengys fod y ffurfiau

vedi cael eu derbyn yn weddol gyflawn gan lunwyr cyrsiau
all iaith a»r athrawon, a1 u bod yn gyfraniad pwysig tuag
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at Iwyddiant y dysgu.
Ond er fod Cymraeg Byw yn dderbyniol bellach, o leiaf
gan athrawon ail iaith, ni ddarfu'r ymgecru.

Prif ladmerydd

y garfan sy'n yrawrthod a Chymraeg Byw yw'r Dr. Ceinwen Thomas.
Mewn rhaglen a ddarlledwyd ar Radio Cymru, 3.2.77., cyfIwynodd ddatganiad a grynhoai ei gwrthwynebiad.
Gyda sgyrsiau radio Syr Ifor Williams y mae1 r Dr.
Thomas yn dechrau olrhain twf Cymraeg Byw, gan ddweud mai
parch Syr Ifor at dafodiaith a gychwynnodd y syhiadau
"amrwd" hyn ar eu taith.

Mentraf anghytuno a1 r Dr. Thomas

drwy awgrymu ei bod wedi collfarnu Syr Ifor yn hyh o beth.
Nid y tafodieithoedd fel y cyfryw a edmygai Syr Ifor ond
ymadroddion treiddgar a chyffelybiaethau ffraeth yr iaith
lafar,

Dyma'r nodweddion a barchai ef mawn "llafar gwlad",

nid tafodieithoedd lleol.
Mae'n arwyddocaol mai Syr Ifor sy 1 n cael y bai am
gychwyn "y chwiw ddiweddar hon";
mae1 r "chwiw" yn hen iawn.

ond fel y ceisiwyd dangos

Gellir dychmygu1 r I>r. John Davies

Mallwyd a 1 r Esgob William Morgan yn cael trafodaeth gyffelyb.
Dywed Dr. Thomas ymhellach "Kid rhyfedd ychwaith fod
rhieni Cymraeg sy1 n rhoi pwys ar Gymraeg graenus yn brwydro
gartref i ddileu oddi ar dafodau eu plant y ffurfiau cwbl
annerbyniol hyn a ddysgir i'r plant yn ein hysgolion Cymraeg,
sef ffurfiau Cymraeg Byw".

Pan yw mwyafrif llethol y

disgyblion (dros 30f weithiau) yn dod o gartrefi di-Gymraeg
mae*n naturiol i iaith y Cymry Cymraeg ddioddef.
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ymdrech feunyddiol yn y cartrefi i gywiro gwallau treigladau
syml a chamddefnydd o arddodiald yn fwy na dim arall;
gwallau nad oes a wnelont ddim a Chymraeg I;yw,

t^ae'n

ddiddorol sylwi bod y plant yn gwybod y ffurfiau cywir ond
heb fod yn eu defnyddio, rhag iddynt fod yn wahanol i'r
gweddill o 1 r disgyblion.
Mae'r Dr. Thomas yn honni fod gennym iaith lafar
safonol yn barod, heb orfod mynd i wneud "casgliad myrapwyol o ffurfiau tafodieithol, ac ia.^th y pulpud yw honno".
Rhydd enghraifft o barch y werin uynraeg at iaith y pregethwr, a 1 u cywilydd o'u tafodiaith eu hunain.

J:fallai fod

a

hyn yn wir an y gynhedlaeth hyn, ac at y genhedlaeth hon
wrth reswrii yr aiff yr y:^chwilydd tafodieithol.

Ilae'n bur

A

debyg eu bod wedi eu magu yn swn iaith gyhyrog y pulpud ac
yn teimlo fed eu tafodiaith yn annheilwng,

Und digon

gwallus yw iaith pregethwyr ifainc a chanol oed erbyn hyn.
Mae rhai Saeson yn pryderu fod tafodieithoedd Lloegr yn
marw dan ddylanwad y radio a1 r teledu a 1 r ffaith fod y
gymdeithas yn fwy symudol,

Mae1 r un ffactorau ar waith yng

lighymru hefyd, ac mae tueddiad i1 n pobl ifanc golli eu
tafodiaith leol i ryw raddau.
A

Aiff y Dr. Thomas ymlaen i ymdrin a 1 r dysgwr gan ddweudi
"Ac oni ddylid trwytho 1 r dysgvyr ynddi hefyd?"
y Pulp.id.

h.y. Cyaraeg

"Unwaith y byddant yn aynd i blitn Cynry Cynraeg

byddant yn sylweddoli nad Cymraeg Lyw yw iaith rheini a bydd «
ac y raae - hynny1 n gryn ysgytwad iddynt."
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und yn ol tyst-

iolaeth y rhai a ddysgodd Gymraeg yn llwyddiannus dros
again mlynedd yn ol yr oedd yr ysgytwad iddynt hwy, y
dysgwyd yr iaith lenyddol iddynt yn y dosbarth yn fvy o
lawer.

Ac nid iaith y pulpud a glyw y dysgwr y tu allan

i1 r dosbarth,
neu fratiaith.

Mse'n llawer mwy tebygol o glywed tafodiaith
Yr ' ysgytwad 1 a gaiff y dysgwr yw sylweddoli

pa mor sathredig yw iaith y Cyrary Cy$raeg a chynlfer o
elriau ac ymadroddion Saesneg sy'n britho eu hiaith.
Yna mae1 r Dr. Thomas yn yrndrin a chyweiriau iaith a'r
gwahanol ddulliau neu amrywiadau a geir o fewn cywair.
Pywed: "Gwir mai i gwrdd ag anghenion y pregethwr y tyfodd
y cywair llafar safonol Cymraeg ond ... Y mae wedi ymaddasu
i gwrdd ag anghenion cyhoeddus eraill o bob math ....megis
arddull darlithio mewn coleg, arddull ar gyfer trafodaethau
cyhoeddus, arddull cyhoeddi newyddion ar y cyfryngau torfol".
Ond ychydig iawn o ddysgwyr sy'n dysgu Cymraeg er rnwyn dar
lithio neu siarad yn gyhoeddus trwy gyfrwng yr iaith. Eu
nod hwy, gan fwyaf, yw medru sgwrsio gyda'u plant a1 u cyfn

eillion - nid an'erch cynulleidfa,

Byddai clywed dysgwr yn

siarad iaith y pulpud a phlant bach, neu sgwrsio mewn tafarn
yn taro dyn yn od iawn. Clywir pobl yn dweud am rhywun "el
fod yn siarad fel llyfr" neu'n "siarad fel pregethwr", dyma
sut y disgrifir person sy'n siarad mevn dull a ystyrir yn
annaturlol neu'n ddieithr.

Wrth reswm bydd ar y dysgwyr

eisiau deall y Newyddion neu wrando ar drafodaeth ond prosesau goddefol yw 1 r rhain ac ni chaiff anhawster i wneud hynny
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wedi iddo ymgynefino a'r arddull.

Awgryma'r Dr. Thomas y

dylid astudlo1 r cyweirlau a1 r arddulliau1 n fanwl yn y
Gymraeg fel ag y gwnaed mewn ieithoedd eraill.

Diau y dylid

gwneud hyn, gan ieithyddion efallai yn hytrach na chan
addysgwyr.

Yn y cyfamser rnae'r iaith yn marw dan eln dwylo.

Mae beirniadaeth Dr, Ceinwen Thomas yn gwbl ddinistriol,
nid yw hi wedl cynnig enghrelfftlau pendant i ni o'r math
o Gymraeg yr hoffai hi ei weld yn cael ei dysgu.

Ychydig

lawn o bobl a groesawai bob un argymhelliad ynCymraeg
Byw»

Roedd y rhan fwyaf yn eithaf beirnadol o ambell ffurf,

ond roeddynt hefyd yn sylweddoli fod yn rhaid cael cyfaddawd
er mwyn cael unffurfiaeth.

Cymerwn un eaghraifft o'r ferf

"Mynd", amser gorffennol,

Dyma'r dewis:- (a) etho i (taf-

odlalth);

(b) euthum 1 (llenyddol)i(c) Fe es i (llafar)*

Byddai defnyddio (a) yn annerbyniol mewn amryw o ardaloedd,
byddai defnyddio (b) yn annerbyniol i'r mwyafrif o f r bobl
gyffredin.

Dim ond (c) sy'n dderbyniol led-led Cymru.

Mewn gwlad ddwyleithog rhaid rhoddi ystyriasth ofalas
i dderbynioldeb.

Yn Ffralnc neu'r Almaen rhaid i'r trig-

olion dderbyn safon y dysgwr, ond yng Kghyraru mae'n hawdd
iawn i droi i'r Saesneg os nad yw iaith y dysgwr yn dder
byniol.. Y gymdeithas sy'n penderfynu pa lygriadau, hyd yn
oed, sy1 n dderbyniol.

HI ellir derbyn popeth.

Byddai

llawer yn ymwrthod a chynnig "Y bachgen un deg un" gan
R.M.Jones oherwydd nad oes neb yn siarad fel yna.
Mae dadl bedagogaidd gref dros gael unffurfiaeth*
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Gwelwyd fod Caradar a Vinay a Thomas yn cynnig ffurfiau
llafar, fel y gwnai taflennl'r 33C a chylchgronau1 r Urdd.
Er mwyn hwylustod dysgu roedd yn hanfodol i'r cyfryngau hyn
boed werslyfrau neu gylchgronau gyflwyno yr un iaith i1 r
dysgwyr.

Erys rhai probleraau raegis rhai eitemau sy1 n

wahanol yn y De ac yn y Gogledd, ond nid yw'n ymddangos
fod y rhain wedi peri llawer o anhawster i1 r llunwyr cyrsiau,
ail iaith ar ol 196*t.
Unvrtrith y meistrola1 r dysgwr y patrymau sylfaenol a
mentro allan i 1 r gymdeithas bydd ei iaith wedyn yn ymdebygu
1 ac yn cyd-weddu a thafodiaith yr ardal.

Pont dros dro yw

Cymraeg Byw a derbynir hi bellach yn gyfrwng gwerthfawr - yn
wir ystyrir hi yn hanfodol i alluogi1 r dysgwr i groesi o
unieithrwydd Saesneg i Gyraraeg tafodieithol neu lenyddol.
Ond ar bob cyfrif cadwer yr iaith lenyddol ar gyfer y Cyinry
Cymraeg,

LLYFHYDD1ABTH (2)

1..

Syr I for Williams, Ci:>IRAEG BYU (I960)

2*

Cofnodion - Cynhadledd ar Gynorthwyon Clyweled
(Sbrill 196*+) Ad ran Addysg a Gwyddoniaeth.

3*

CYKRAEG BYW'j Llyfrau'r r>ryw 196*+. (Cyhoeddwvd ar ran
Cyfadran Addysg, Colog y lirifyscol, Abertawe) .

if»

R.M. Jones, CYFLwY!i)'H GYISAO}, t.^1, G.r. 0.196^.

5.

R.M.Jones, laith Lafar Gafonol, Y 1-A1CR, i!yd.29, T3.ch»
Tach.12.

6*

Cofnodion IsBanel Cymraeg Byw«

7.

Urien Wiliam, £>Aai;, Ebrill 196^-.

8.
9.

do.

Cyd hvylleor Accysg.

Y GEimNEN, Hyd^ 1966.

VI, R. Jones, Adolygiad Y THAETHGDYl)!), Ebr. 1965.

10.

Ceinwen Thomas, Adolygiad Y TRAET .ODYDD, Hyd. 1966.

11.

Jac L. Williams,

12.

Cofnodion Is Banel Cymraeg Byw.

13»

C.,Thofeas, LL3H CYL'RU, Cyfrol 9. Ion-Gorff.1967. Rhif 3 &

Ik*

K.Roberts, BARK, Chwefror 1969.

15.

J.G.Williams, BARN, Mai 1967.

16.

U.Wiliam, BARN, Ebrill 1968.

17*

Cofnodion Is Banel Cymraeg Byw.

"

Y Ti'iSI'IDDYDD, Ubr. 1967.

Dawiswyd trl chwrs i*w harchvilio 1 n fanwl wrth drafod
'Cyaraeg 3yv* T^ACH YOmS'JI.F W3L^li gan J.l.Loitsn a J.lT.^hys
Jones, oherwydd iddo gad ei gyhoeddl ym I960, (h.y. cyn
cyhoeddi CT:i:UEG BYh, R.ilFIR 1),

CYIi'lAIX 1 tJXLIc:: gan

t|<"n ivktU i <^t.i" ) Atc\ oc'dc* r^,vwfti,-C| i-i^v,-- L wtd, <; c,^v,o<.-<Mi.
R,K.Jones| er iddo gael el gylioeddlA- pan
luniwvd y ci^n?s.
""

A'r trydydd cwrs yw LIVIhG w/XSIi 19??, a baratovjyc' gan un
o avduron T^dl YOUlSiLJ ',,'rz^ii, sef J»T»Hhys Jones, ar
ddi¥edd y cyfnod yr ydym yn el ystyricd.
Ki sonnir yn y Rhagyraadrodd i TJAC.; Y,,.l':i^,..Lr' *..jl^J
fod unrhyw wahaniaeth rhvne Cynraeg llei^ddol a Chyi-nraeg
llafar, ond dyived yr awduron: "v.hen you have worlced con
scientiously through this booK, you should be able to speak
Welsh, understand Welsh conversation and read an ordinary
Welsh book"*

Ar ddiv/edd y Rhsgy^adre-dd ychwanegirs "Finally,

write out year exercises because that is a good method of
remembering things.

Above all read out your Welsh aloud.

Welsh is essentially a spoken language, a language of
oratory and poetry.

It is so much easier to learn

understand when spoken".

Kae awgrya diddorol yma mai ialtfa

barddoniaeth ac areitiiiau yw*r iaith Gymraee ac nad oes
math arail o iaith lafar yn bod§

yr awgryra yn ,rai' r un yw»r

iaith lenyddol a*r iaith lafir gyffredin.
0 edrych ar y cwrs gvelir rnai ar.canu at ddys^u iaith
lenydclol draddod iadol a wneir, ?zn nwyaf.
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Gwelir iiyn yn

amlwg lawn wrth edrych ar Y BEHFAU.

Er enghraifft, ar

dudalen l*fl cyflwynir y "Present Future Subjunctive" o
wahanol ferfau fel: 'elwyf i 1 , ' elo ef ,'elonfc hwy 1 ,
•caffwyf I 1 , *caffo ef1 , • caffont hwy1 .

Ceir y fi'urfiau

traddodiadol yn amser presennol y ferf 'tod' hefyd: ' yr
vyf i 1 , ' nid ydynt hwy ddin'.

Eto, yn y gorberffaith ceir

enghreifftiau fel 'darllenaswn i', 'darllenasent hwy1 .

Ond

wrth gyflwyno 1 r berfau awgryma'r awduron fod ffurfiau llafcr
yn gyffredin hefyd, e.e. t.l6, 'Yr wyf i yn darllen1 or 'yr
wyf fi'n darllen1 (compare jinglish I arc reading, I'n reading)
/•s

ac mewn ol nodiad ar waelod y tudalen dywedir:

"These

contractions are very common (just like the English can't,
shan't, I'll, etc.)

'Yr ydych chwi yn eistedd generally

becomes ' Hydych chi'n eistedd'.

However, for the sake of

clarity we shall generally write the verbs in full in our
boots".
Ac eto ar dud» 23»6,

"In written Welsh there is a tendency to glide over

the first part of the negative and to stress the second:
•"dwyf i ddim yn hoffi coffi" : I don't like coffee, or
"'dwy« ddim yn hoffi coffi".
wrth ymdrin a 1 r

ARDDODIAID ceir 'ynof fi» , 'gcnnyf

fi 1 , 'ynddynt hwy1 , 'ganddynt hwy'.

Ac wrth reswra defn-

yddir y ffurfiau hyn pan ddefnyddir arddodiaid mewn idiomau, e.e. "Y tnae eisiau dal tren arnom ni" t.115.
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Rhoddir cryn bwyslais ar y TREIGLADAU trwy gydol y
llyfr, "the terrors of mutations" fel y rhybuddlr nil
Nodir bod yn rhaid defnyddio'r treiglad trwynol ar ol
'yn1 , ac enw llei e.e, yng Nghaer, a' r treiglad llaes
ar ol'tri 1 a •chwe 1 ,
Rhestrir amryw o 1 r ffurfiau lluosog o 1 r AICSO^DLIIRIAU,
megis ' tlysion', 'meirw', ' trymion1 , ond nodir hefyd mai
anaml y defnyddir hwy ar lafar.

Rhoir rhestr hir o ffurf

iau benywaidd ansoddeiriau megis: 'bront 1 , 'wleb1 , 'fraith1 .
Wrth gyinharu ansoddeiriau argymhellir ychwanegu1 r terfyniadau ' cyn1 , 'ed1 , '-ach1 ; ni sonnlr am 'mor 1 , 'mwy 1 , •rnwya 1 .
Wrth son am y RHIFOLICN mae' r awduron yn cymharu' r
dull Cymraeg a'r dull Ffrengig.

Y dull traddodiadol a

ddangosir, a nodir pob treiglad yn ymwneud a rhif yn fanwl.
Hhoddir enghraifft o rifolion fel "y pyrnthegfed a phecwar
ugain" t»109«

Ond ychwanegir "There is a growing tendency

especially for the purpose of teaching arithmetic to use
the decimal system thus: pun deg un o fechgyn", t»107»
Felly, ar wahan i eithriadau prin, cwrs hollol draddodiadol yw hwn yn ei gyflwyniad ac yn y math o iaith a
gyflwynir, a 1 r iaith honno yw1 r iaith lenyddol, nid yr iaith
lafar.
Yn wir mae cwrs a llyfryn y BBC, L^A^i:;i,rG •.• k jL6II
1960-61, ymhell ar y blaen i T2ACII YOURSELF .;ELt>H.

Ceir

yng nghwrs y BBC yn y cyfnod hwn yragais amlwg i ddysgu1 r
ffurfiau llafar.

Rhoddir rawy o bwyslais ar iaith lafar

21?

gan Caradar hyd yn oed - roedd ef yn arloeswr yn ei gyfnod.
Kae adran ar Colloquial Contractions yn \,iL~l'. 1. J^;

.A

(Rhegymadrodd t.xiv) a chyflwyna1 r ffurfiau llafar.

tlhostrir

ffurfiau negyddol y ferf 'tod 1 yn llawn ar t,3^»
e.e. 1 am not - nif uyf fi (ddim), dw i ddim.
dwyt tl ddim, dyw e ddin, etc.
l-.ae cwrs bALXC »\iKLUi Vinay d Thomas 19ll*6 liefyd yn nodi
enghreifftiau llafap, t»51-52,negia 'rwy'n, rydyn ni,
rvyt ti'n, Mwyt ti ddim, etc.
Brawddegau agoriadol llhag^madrodd CY.-l/i.l-.G I u....",-..<LIv/.C
R.K.Jones yw: "Cwrs llafar yn bennaf yw hwn,
llafar yw ei £ynnwys"«

Ichwanegai

Cyr.rae^

"'£ nod yw cael gan bobl

mown oed siarad iaith lafar safonol yn gxntaf, ac o bosibl
darllen a sgrifennu*r iaith honno." Ai 1 r awgryra yw y dylld
ysgrifennu aiewn 'iaith lafar1 a bod deunydd printiedlg yn
yr iaith honno ar gael rj

beth bynna^ am hynny, dysgu siarad

yw'r a:r,can: "Datblygiad pellach, na ddarperir ar ei gyfer
yn y cwrs hwn, yw dysgu iaith lanyddol neu dafociaith",
Lir ymlaen i y^drin yn fwy raanwl a1 r hyn a oly^ai wrth iaith
lafar safonol a phvysleisir nai arbrofol yw llawer o1 r
awgryraiadau.

Kid yw'r awdur ai him yn hollol fodlon ar

aciryw o1 r ffurfiau a gynigia.

Codcdd llu o anawsterau wrth

arbrofl, a cheisiwyd eu datrys drwy wait'i yoarferol yn y
dosbarth.

lelly cwrs arbrofol, arloesol ydyw hwi, un a

oedd yn wir, yn garreg filltir yn nanes dysgu Cynricg fel
ail iaith.
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Gwelir gwahaniaeth mawr rhwng y BERFAU syaa yn i
Argym-

YOURSELF WELSH a1 r rhai sydd yn CYMRAEG I OEDOLIGN.
hellir dysgut ' Rydw i 1 , 'Dydw i ddim' .

Yn y trydyad person

lluosog cryno gorffennol y ferf * canu1 dysgir * fe ganan
nhw1 yn hytrach na ' canasant 1 .

Ac eto yn y berfau afreol-

aidd cynigir ' fe es i' yn hytrach nag ' euthum 1'.

Hi

chyflwynir y gorberffaith, awgryrair defnyddio'r amherffaith,
a 'wedi' , e.e. *Roedd e wedi darllen1 yn hytrach na
'darllenasai ef1 .
Dilynir patrwm eithaf tebyg gyda1 r ARDDODIAID, e.e.
collir y *t1 ar ddiwedd 'ganddynt 1 - 'ganddyn nhw*, a
collir yr ' f * o * arriaf' yn ' arna i 1 »
Nid oes gorbwyslais ar y THEIGLADAU, ond rhoddir y
rheolau* n bendant, e.e. treiglad trwynol ar ol ' yn1 ac enw
lie.
Urth yradrin a1 r ANSODDEIRIAU ni chrybwyllir y lluosog
na'u cenedl o gwbl yn CYKRAEG I OSDOLION.

Ac mae'n datgan

yn bendant yn ei lyfr CYFLWYNO'R GYMRAEG, t.56, na ddylid
gwneud hynny.

Wrtli gymharu ansoddeiriau ' mor 1 , 'mwy1 , 'mwya' ,

yn unig a gyflwynir.
Y RH.IFOLION sy'n creu rawyaf o ddryswch i'r awdur, fel
y cyfeddyf ef ei hun yn CYFLWYNO'R GYKIUSG, t.63-65.
"Blinder yw sefyllfa rhifo yn y Gymraeg, gwamal ac ansicr"*.
"Dyma broblemau lie bum yn rhoi cynnig ar lawer math o
gyfuniad, mwngrelaidd a phur..." Yn CYMIUEG I CjjDOLION y
dull degol a ddysgir, e.e. pedwar deg pump o fechgyn.
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Rhaid

cadw at y dulllau traddodiadol ar g^fer amser, vrth gwrs,
Hi chrytowylllr dyddiad nac oedran yn y cvrs, ond wrth ym<irin a THR3FHOLION awgrymir "(Kis) Mai dau ddeg un", t.58.
In CYFLkYNU'H GY^RAiXJ, t.6^, awgryma 1 r dull canlynol i 1 r
A
trefnollon ar ol degs 'bachgsn un dec un, bach-cn un deg
dau... 1 Ill sonnir am dreiglo o gwbl yn^lyn a rhlfolion ar
wahan I dreiglad llaos ar ol 'tri 1 , e.e. tri than, t,93»
Wi sonnir am drelglo ar ol 'cfwe 1 ,
I'ne'r gwahaniaeth rhwng CY.-.'iAUG I c .".'.v'.l^r a I1 ;.\CH
YOUHSELF wSLSH yn enfawr;

m^e 1 r iait'i -a -^yflv^nir wsdi

newld yn llwyr niewn cyfnod o bur. nlynedu.

', ?e ."•:. .Jones

yn torri cwys newydd ac nld o--s atc,b liawdd I bob problem.
Mae'n ddiddorol sylwi ei fod, nld yn unl.r yn celsio cyflwyno
disgrifiad o iaith lafar, ond mae1 n barod, hj^d yn oed, i
fathu

ffurflau sy'n hollol ddieithr I 1 r iaith ^y.nrseg -

fel yn achos y trefnolion.

Ei gyfiawnliad dros vmeud iiyn,

mae*n debyc, yw ei fod yn ce.iso symleicdio' r vysgu,
Cyhoeddwyd CYMRAiG LTw' :i--IIFYK 1 yn 196^f.
tudalen rhoddir wyth i f f urf iau 1 r f erf *
CYM!i^EG ISYW 3 wedi ei gyhoeddi;

u'r deaddeg

3rbyn lc;?t yr oedd

llyfryn llawer :r.wy si-opus

ac yn cynnwys llawer o argynhollion ychwanegol fsl rhifolion,
trefnolion, rhagenwau ac amrywiol bynciau craill.
Mae'r ff urf iau a argymhellir yn CYIAU'IG UY»' yn iiynod o
debyg i'r rhai a gyflwynwyd yn CYI nA2G I 0;:.D,:LI^r.

kno 1 r

BEHFAU yn onion yr un fath, a'r ARD^cDIAJy liefyd, :\r wahan
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i un eithriad bach sef bod CYMRAEG I OEDOLION yn cynnig
f ynddo I 1 , 'ynddyn nhw1 , a CHYMRAEG BYW

»yno i 1 , 'ynddyn

nhv*.
Argymhellir arfer y patrwm *Rwy1 n moyn1 , neu *Rydw 1
eislau1 yn hytrach na'r patrwm traddodiadol 'Mae eisiau ...
arna i 1 .

Awgrymir cyfyngu'r defnydd o 1 r patrwm hwnnw i

ddynodi angen - f l need1 •
Dywed CYMRAEG BYWi "Mae 1 r arfer o ddefnyddio ffurfiau
lluosog ar ANSODDEIRIAU yn tueddu fwyfwy i ddiflannu."
Ond er hyn nodir rhai enghrelfftiau fel 'mwyar daon1 ,
f pobl ifainc*.

Diflannodd y rhan fwyaf o'r ffurfiau benyw-

aldd, ar wahan i ambell eithriad fel 'stori fer1 , 'torth
wen1 , 'bord gron1 .

Cynigir y ddwy ffurf o gymharu ansodd-

eiriaut »ed, ~ach, -af, ond ' mor1 , ' mwy 1 'mwya1 a bwysleisir.
Argymhellir y dull degol o ymdrin a RHIFOLION yn
gyffredinol, ar gyfer amser a dyddiad ac oedran hefyd hyd
at ddeg ar hiigain.

Gellir hepgor ' blwydd 1 .

Yr un dull ag a ddefnyddia R.M.Jones a argymhellir i
ddynodi TREFNOLION, sef 'y bachgen un deg un1 , neu 'y bachgen rhif un deg un1 .
Anwybyddir y TREIGLAD llaes ar ol ' tri a ' chwe' ar
wahan i eithriadau fel ' tri chant1 , ' chwe cheiniog1 .

Ond

cedwir yn fanwl at y rheolau eraill fel 'pum1 a 'chwe 1 o
flaen enw, a saith, wyth, naw alynedd, a 'dejj& milltir1 .
Wedi cyhoeddi 1 r model hwn i gynllunwyr cyrsiau ail
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iaith hwyluswyd eu gwaitli, a gwelwyd eu bod i gyd yn cadw
yn weddol glos at yr argymhellion hyn.
Mae'n ddiddorol cytnharu1 r llyfr diweddaraf a gyhoeddwyd
sef LIVING W3LSH 1977 a1 r llyfr arall a sgrifennodd un o ! r
awduron ddwy flynedd ar bymtheg cyn hyn sef TZACH YJU?i~~LF
WELSH.

Dyma1 r frawddeg agoriadol Rhagymadrodd LIVIICU ;,'.5L£>H:

"The aim of this book is to teach you to understand and
speak Welsh as it is spoken today in Wales,...the emphasis
is entirely upon learning the spoken language." Ychwanega:
"The recommendations of the pamophlet CY1IRAEG EYw 3 regard
ing contemporary Welsh practice and usage have, in the
main, been followed in this book." t,13«
fcae 1 r BERFAU yn LIVING "WEL6H yn dilyn argymhellion

CYM'iAEG BYW 3, ar wahan i 1 r gorffennol cryno, e.e. fe weles
i
i
i
i, nld fe welais i. Mae'r ARDDODIAID hefyd yn cadw yn gyson
at CYMRAEG BYW, ond ni chyflwynir ' gan1 o gwbl, argymhellir
defnyddio amrywiaeth tafodieithol De Cymru ! gyda 1 yn unigj
ystyrir hyn yn dderbyniol yn CYMRAEG BYW 3«

^ae un anghys-

ondeb rhyfedd wrth gyflwyno defnydd idiomatig o arddodiaid.
Mae'n cyflwyno, rhwng cromfachau mae 1 n wir, '.:ae eisiau...
arno i 1 T

ond 'mae ofn ama i 1 . t.256.

Awgrymir y gellir

hefyd fynegi ' eisiau1 drwy ddefnyddio1 r patri^: ' Rydw i
eisiau'.
Ceir cryn bwyslais ar DR5IGLADAU eto yn LIVIN-,, ..ZL^K.
/,

Dynodir y treiglad trwynol ar ol 'yn1 ac enw lie:- 'Caerdydd
yng Kghaerdydd 1 ,

Ychwanega: ('There is a tendency in ma-
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areas to use the Soft Mutation rather than the Nasal
after 'y*1' e.g. Yn Gaerdydd ... and even not to mutate at
all, e.g. In DowlaisO, t.331.
Wrth ymdrin ag AKSODDEIRIAU ni cheir y rhestr faith
o 1 r ffurfiau lluosog y tro hwn, dim ond 'eraill 1 ac arabell
un fel 'mwyaf duon1 sy1 n eiriau cyfansawdd erbyn hyn.
sonnir am genedl ansoddeiriau.

Ni

Cynigir y ddau ddull o

gymharu ansoddeiriau: cyn, -ach, -a, md>r, mwy, mwya.
Wrth ymdrin a RHIFOLICi; y gwahaniaetha LIVING WELSH
fwyaf oddi wrth CYMRAEG BYW 3.

Ceir cryn fanylu ar y dull

traddodiadol, e.e. 'pedwar ar bymtheg a phedwar ar hugain1 ,
t*303, yn ogystal ag ar y dull degol,

Mae arnser, wrth

reswm yn draddodiadol, ac ni chrybwyllir y dyddiad o gwbl.
Ceir adran weddol fanwl ar oedran gan gymeradwyo defnyddlo'r
gair ' blwydd/mlwydd 1 yn rheolaidd, t.lM+.
llaesar ol ' tri 1 a f chwe1 ,

Nodir y treiglad

Ond yniddengys mai osgoi'r

TREFHDLIOK a wneir, gan mai dim ond at ffurfiau hyd at y
degfed a gyflwynir, t.291.
Gwelir felly for y cyrsiau hyn yn adlewyrchu datblygiadau pendant yn y math o Gymraeg a ddysgir.

Ar ddechrau'r

chwe degau yr iaith lenyddol oedd y safon fel y bu ar hyd y
ganrif.

Awgryma awduron TEACH YOURSELF WELSH y gellir siarad

y math hwn o Gymraeg.

Mae CYKHABG I OEDOLION yn crisialu

problem yr athro ail iaith.

Nid oes diben dysgu1 r math o

iaith na siaredir ac nad yw1 n dderbyniol gan y Cymry
Cymraeg.

Ond pa fath o iaith felly y dylid ei ddysgu?
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Ymbalfalu am ateb i1 r broblem hon mae R.M.Jones, a1 1 waith
ef oedd y gwalth arloesol y .datblygodd CYl-aASG BYW ohono.
Ymgorfforiad o CYMRA3G BYW yw1 r gyfrol LIVIIiG WELCH.

T3ACH
YOURSELF
WSLSH

ARDDODIAID e.e.. Pars laf un. a Pars*3ydd lluos
CYMRAEG
LIVING
CYMRAEG
I
WELSH
BYW
OEDOLION

ynof i
Ynddo i
ynddynt hwy ynddyn nhw

yno i
yno i
ynddyn nhw ynddyn nhw

wrth wrthyf i
wrtho i
wrthynt hwy wrthyn nhw

wrtho i
wrtho i
wrthyn nhw wrthyn nhw

gan gennyf i
gen i
ganddynt hwy ganddyn nhw

Dim son
Ogyda1 yn
unig)

yn

gen i
ganddyn nhw

Gwellr amrywiaeth pendant rhwng T3AC1I YCIRSJLF i.^LSII
a1 r gweddill.

Y brif nodwedd yw colli1 r ' yf' yn y person

cyntaf a defnyddio 'o 1 e.e. wrthyf>wrtho$ a cholli'r ' t1
ar ddiwedd y 3ydd person lluosog ganddynt>ganddyn.
newidlr *hwy1 yn'nhw'ym mhob llyfr a ganlyn,

Hefyd

Mne hon yn

elfen bwysig gan y defnyddir yr arddodiaid yn ami mewn
patrymau idlomatlg, e.e. Mae annwyd arnvn nhw, etc.
Osgoi 1 r holl rediad arddodiad 'gan1 yn LIVTKG WZLdH gan
fodloni ar gyflwyno amrywiaeth tafodiaethol De Orllewin
Cymru 1 gyda 1 yn unig.
yn dderbyniol.

Ystyria CYKRASG BY1/,7 3 y defnydd hwn

Ansoddair

T LAC II

by chain)
neirw )
eraill )
lliviau
tlysi:m
trymion

CYI'RASG
I

LIVIiG

1 eraill 1
yn uni^;.

DIX
C-'..LL

1 nvyar

dvnion
era .Ml
po'.ol if" iiic

.".odir mai
anaml y
defnyddir
y lluosog
mown iaith
la far
.*, I'.Y. Yn 19oC yn cyflv;yno a; Tyv.' or rv;
mai anarferol ydynt r.cv.; r. i^iti. lafrr.
-ogymheila i..J. beidio dys^u dira. I.I".:
nodi un sn.hraifft a chrybvyll ynndrocr
.*. C.i 0« yrr.hellach na C.I.,.

Cenedl

I.odi
rhestr
hir e.e.
bront,
wleb,
fraith

"Jim

Diir.

Cvn
Cym.

..odir
anboll
un,
v;cn,
fer,

T.Y. yn I960 yn cyflwyno tudalcn olionynt. I i
sonnir andanynt yn C.i 0 a rJ ..;. Cytunir eu bod
yn diflonnu yn C.L. ond nodir rhai f-1 'stori
fer 1 .

f

vmharu.
rheolaidd

cyn
-ed
-ach
-af

cyn t
mor a,
-ach

mor
mwy
mwya

mor a cyn
.•?i'.-y a -ach
r.vya - 'a 1

-a(f
~.v;ya(f)

Ji sonnir ar ^or, inwy^mwya, yn 'xoac;-i L ^:r^o
ni sonir a.'r cyn -ed, -ach -af yn r "-—--••
Ledolion. ^nd yn Livin? ..elsh a Cy:::r-x • ..vif
cynnir.ir y dawy ffurf. ..-:?'r ^-t-?.-T.U -froolaidd
da. nawr vn un vn v ocdwar llvfr.___________
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\7-^

>r/

BERFAU

'HOQ'

TEACH
YOURSELF
WELSH

CYMRAEG
I
OEDOLION

'resennol
jysefin
)er.l.un, Yf wyf i Rydw i
jofynnol A wyf 1? Ydw i?
A ydwyf ?
legyddol Nid wyf i Dydw i ddim
ddim
Nid yd

.IVING
iZLSH

CYMRAEG
BYW
}

Rydw/Hv/y i
Ydw i?
Ydw
)ydw i ddira Dydw/Dwy
ddim

^ydw i
Ww i'i

Jrvno Gorf £.

Janii/G-wcld
Lax tin.
Jydd 11.

cenais
canasant

fe welais i
fe welson nhw

re weles i
^e welson
nhw

canals i
canson/
canon nhw

euthum i
aethant
hwy

fe es i
fe aethon nhw

fe es i
fe aethon
nhw

es i
aethon nhw

Roeddwn
i wedi

Ffurf gwmpasog
Roeddwn i
wedi darllen

Lfreolaidd
jgHD
Gorff)

jorberffa.Jr til
darllenaswn Amherffaith
+ wedi
i
Roedd
e wedi
darllenasant
hwy
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i.-i v j.-.i.•

Trncld .

Tradd. tlOS.

•ef no lion Tradd.

ol
if o ion.

t

Tradd, tlOS

DARHAU DARLLEN

Un o brif amcanlon addysg ar hyd y canrifoedd fu
cynhyrchu pobl lythrennog, a naturiol felly oedd pwysleisio
darllen wrth ddysgu ieithoedd hefyd.

Paratoid darnau i1 w

cyfieithu i Ladin neu Roeg a chadwyd yr un meddylfryd
wrth ddysgu ieithoedd yn yr Ugenfed Ganrif.(l)

Cymaint

oedd y pwyslais ar ddarllen nes y datblygwyd y Dull Darllen
rhwng y Ddau Ryfel Byd a phrif ladmerydd y dull oedd Michael
West.

Teimlai West mai methiant fu1 r ymgais i geisio dysgu

ieithoedd estron i 1 r mwyafrif o 1 r myfyrwyr a chredid y
byddai1 n fwy buddiol iddynt dreulio eu hamser prin yn dysgu
darllen a deallyr iaith yn unig, yn y gobaith y caent rhyw
fesur o Iwyddiant yn y maes cyfyng hwnnw.(2)

Ambell waith

byddai medru darllen iaith estron yn fwy buddiol i ddysgwr
gan na fyddai yn debyg o ddod i gysylltiad a pherson a
siaradai1 r iaith.

Seiliodd Michael West ei ddull ar waith

Claude Parcel a roddai bwys raawr ar ddarllen yn ystod y
ganrif ddiwethaf•

Darparodd West lu o lyfrau darllen a1 u

geirfa wedi eu graddio1 n ofalus a bu'r dull yn hynod o
Iwyddiannus yn Bengal, raewn byr amser a hynny dan amgylchiadau anodd lawn,
Mne Mackey yn gwahaniaethu1 n bendant rhwng dau fath o
ddarllen sef darllen dwys, rcanw^a darllen eang,(3)
o drafod ar y math olaf.

U,u llawer

Diben y math hwn o ddarllen yw

galluogi'r rayfyriwr i ddarllen yn rhwydd ddeunydd a fydd o
ddiddordeb iddo, gan ddyfalu ystyr ambell air a 'neidio'n
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gyflym dros ddarnau amherthnasol.

Ymhlith y math yma o

ddefnyddiau gellir rhestru stori'au. byrion, nofelau wedi eu
talfyrrjl, a phob math o ddeunydd ffelthiol a diwylliannol.
Paratowyd nifer helaeth o destunau graddedig, cywasgedlg yn
y Saesneg ar gyfer y math hwn o waith,

Bu1 n arferiad yn y

gorffennol i gyflwyno darnau llenyddol yn fwyaf arbennig
ond gyda 1 r pwyslais diweddar ar ddysgu y medrau a fydd yn
ddefnyddiol i 1 r myfyriwr yn ei fywyd bob dydd (ceir mwy o
deithio y dyddiau hyn a llai o ddarllen) rhoddwyd rrwy o
bwyslais ar bethau rawy ymarferol megis darllen bwydlen,
neu lythyr neu gyfarwyddiadau.

Kae Wilga K. Rivers yn

esbonio'n fanwl sut i dywys y dysgwr gam vrth gam i gael
mwynhad a bery am weddill ei oes o ddarllen yn yr iaith
estron. (*0
darllen.(5)

Dyma a ddywed It.M.Jones am y math hwn o ddarn
"Pwrpas darparu darnau darllen yw rhoi raoddion

darllen i ddysgvr, heb ei fod ef yn gorfod chwilota trwy
eiriadur - deunydd syml a rhwydd y gall ef ei ddarllen mor
gyflym ag y mae'n darllen ei iaith gyntaf."
Cnd y math arall o ddarllen sydd yn fwyaf perthnasol
i*r cyrsiau Cyrcraeg dan sylw, sef darllen dwys.

Disgwylir

i*r dysgwr astudio'r darnau darllen hyn yn ofalus, a pharatowyd hwy yn bennaf er mwyn arddangos enghreifftiau o frawddegau yn cynnwys patrymau a ddysgwyd.
Yn draddodiadol arferid darllen y darn ac yna ei drafod
trwy gyfrwng y famiaith, yn ami ceid cyfieithiad ohono gyforbyn.(6)

Byddai nifer o y^arferion yn dilyn y darn - un

ai o frawddegau wedi eu gosod yn y drefn anghywir neu restr
o gwestiynnau 'dewis o lu ! .

Ambell waith ddefnydfid y darn
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1 gyflwyno geirfa newydd;
llavr.

dro arall dysgid yr eirfa ymlaen-

Darnau a baratowyd l f w hastudio'n fanwl er rnwyn eu

cynnwys ieithyddol oeddynt nid darnau i'w darllen er difyrrvch neu er mwyn cael gvrybodaeth. (7)

Hyd yn oed pan gyflwynid

darn o ryddlaith "dda" i'w astudio prif ddiben y wers fyddai
ehangu geirfa neu ddysgu rhyw bwynt cystrawennol.

Yn ami

byddai'r testunau'n rhy hir, ac anniddorol a chyflwynent
orraod o eitemau newydd ar y tro,

Disgwylid i 1 r rryfyrwyr

ysgrifennu am yr iaith yn hytrach na 1 i defnyddio.

Gwaith

disgrifiadol, dadansoddol ydoedd, nid gwaith creadigol.
Buan y deuai1 r dysgwyr i wybod sut i ateb cwestiynau hyd
yn oed os na ddeallent y darn;
codi brawddeg

yn ami nid oedd raid ond

gyflawn o 1 r darn i roi ateb cywir,

Ond nid dyma1 r unig ffordd y gellir trin darn darllen.
Dull a ddyfeisiwyd ar gyfer dysgu Ffrangeg fel mamiaith ywV
Lecture Exrtliqtuee, ond Cymraes a sgrifennodd y llyfr
safonol ar y pwnc yn Saesneg sef Dr. Annie Owen.(3)
Cyhoeddodd hi a'r Dr. Stephen J. Williams o Goleg Abertawe
gyfres o erthyglau yn YR ATHRO (lonawr 1939) yn egluro sut
i ddysgu darnau o lenyddiaeth Gymraeg i blant.
awduron:

Dyved yr

"I ddechrau gall y cynllun hawlio 1 i le fel help

i ddysgu iaith .... astudiaeth o unrhyv ddarn a ddarllenir
er mwyn ei ddeall yn drwyadl a dehongli ei ystyr, yw'r ffordd
orau i ychwanegu at eirfa ac i helpu1 r disgybl fyneni ei hun,
ac i ddysgu graraadeg."
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Addaswyd y dull hwn ar gyfer dysgu ail iaith a
chyfrannodd D.U.Roberts erthygl werthfawr i 1 r IT:IRC yn
1938 (t.2^5) yn dangos yn fanwl sut y gall athro ei cidefnyddio yn y dosbarth.(9)

Yn wir dyma'r dull a oedd yn

sylfaen i nifer favr o wersi a gyflwynodd D.O. Roberts yn
YH ATHRO dros y blynyddoedd.

Ni flinai ar bwysleisio 1 r

pwysigrwydd o ho II plant er rawyn cael eu hymateb ar lilar,
Mae ri.i-i.Jones yn trafod y Lecture Expliquee yn fanwl
mevm erthygl yn YH ATHHO.(IO)

Gwel ef fod darn darllen

yn foc!d i roddi sail a chanllaw 1 ymddiddan - yn rhoi
testun i'v drafod,

Darllenir y darn gyda1 r dosbarth yn

gyntaf, a bydd y dysgvyr yn gallu deallyn oddefol fwy nag
a dybir.

Os bydd yr eirfa yn newydd dysgir hi drv/y gyfrwng

dril dwyieithog.

VJedyn llunir nifer fawr o gwestiynau

"nes trsiddio i holl bosibliadau neu ofynion y darn hwn,...
Hynny yw, godrwn y paragraff i 1 r gwaelodion, a chyflymu1 r
cwestiynau o fewn gallu1 r plant nes eu bod yn teiralo 1 n cvbl
gysurus gyda nhw."

Yna gall y Lecture Sxpliquee

blygu'n ddril cyflym a thrwyadl.

ddat-

Dyfynna Dr. Jones o lyfr

Dr. Owen, "Owir werth y 'lecture expliquee' yv.T ei bod yn
hyrwyddo cynnydd systematig mewn geirfa drwy ry^orth cydweddiad a chymdeithasiad syniadau.

D^-sgir geiriau yn gyntaf

yn eu cyd-destun, ac yn y modd hwn fe'u cysylltir hwy a'r
realiti a fynegir ganddo."

Dywed R.M.Joncs "Cytunwn, yn

sicr; ond cyneradwywn y dull ar gyfer yngydnabod a muy o
/\

lawer na geirfa, sof yn bennaf arr ymgydnabod a phatrymau
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sylfaenol brawddegau' r iaith, ac ar gyfer datblygu1 r arfer
(a'r agwedd meddwl naturiol) o yndd.idd.an o "yfnewid sgvrs
drwy hawl ac ateb nes i'r lleferydd droi'n Twtomatir a
mecanwaith yr iaith gwympo i'w le". Nodir rhai pwyntiau
Profwyd drwy artrawf bod gv/erth pendant
1 ddarllen, bod plant a gafodd wersi darllcn gryn di^yn yn
well na phlar.t a ddysgwyd drwy'r dull union. (11) Cynhaliwyd

ychwanegol ganddo.

arbrawf arall ddiweddarach i geisio profi bod cv;rs o hyfforddiant yn y medr o ddarllen a dcall yn^ ngwersi dysgu'r
famiaith yn fodd i alluo^i 1 r dys^vr i \vT.oud ll?wer cwell
y^
rosgl-Ayddir y modrau
Hynny/t
hefyd.
iait'
ail
ei
yn
gwaith
f*
hyn o 1 r faraiaith i'r ail iaith. Tasg yr athro ail iaith yn
y cysi^llt hwn yw cadarnhau 1 r near a ddys^yd yn y famiaith. (12)
Rhoddir p^alais o hyd ar dcefnyddio darnau darllen yn
sbardun i ymddiddan.(13)

Dyna eu r?rif werth.(1^-)

~ih«strir

nifer o wahanol fathau o £vestiynau y gall yr athro eu
defnyddio i wneud llawn defnycd o1 r darn £an David Carver.
Awgrymir bod yr athro nid yn unig yn gofyn cwcstiynau
ffeithiol, ond hefyd yn holi beth sy'n cael ei awrrynu f,an
yr awdur, cwestiynau testunol - sef rhai lie gorfodir y
dysgwr i ddarganfod rhyw fynegiant arbennig yn y testun f
§ofynnir i'r dysgi^yr fynegi trefn resymepol y darn, i
gymharu 1 r hyn sy'n digwydd yn y darn a'u proflad personol
ac yn olaf i draddodi eu barn an yr hyn a dchrllinvyd
ac a drafodwyd. '.-.rth wneud hyn bydd y rnyfyrvyr yn dysgu
geiriau nc yrnadroddion newydd yn sylwi yn fanul arnynt nc
hwy;
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yn bennaf oil yn eu defnyddio eu hunain.

Pwysleisir eto

bod trafod ar lafar yn llawer mwy gverthfawr na ^waith
ysgrifenedig; ond pwysicaf oil yw bod y rr,yfyrwyr yn def
nyddio geirfa ac ymadroddion y testun i ateb y cwestiynau.
Er y gallai athro baratoi ei ddarnau darllen ei him
byddai'n werthfawr pe cynhwysid cyfres ohonynt wcdi eu
graddio'n ofalus yng nghorff y cwrs.

Dro ar ol tro clywir

A

y gwyn gan adolygwyr cyrsiau nad oes digoii o ddeunydd
darllen mewn cyrsiau.(16)

Pwysleisir hefyd y dylai1 r .

deunydd fod yn ddiddorol ac oherwydd hyn gall darnau syf n
cyfleu gwybodaeth fod yn fwy derbyniol na rhai sy'n adrodd
stori.

Gyda dylanwad y cyrsiau "audio-lingual" daeth

deialogau 1 gymryd lie 1 r darnau darllen, ond erbyn 197^
yr oedd y rhain hefyd yn dechrau diflannu o 1 r cyrsiau ail
iaith yn Saesneg.Cl?)
Fodd bynnag rhoddir lie pendant iawn i ddarllen yn y
cyrsiau diweddar.

Enghraifft o hyn yw cwrs teledu a radio

y B.-b.C., KOKTAKTB, a baratowyd ar gyfer pobl mewn oed sy'n
dechrau dysgu Almaeneg (197^ ymlaen).

Dywedir yn y Kod-

iadau i Athrawon nad yw dysgu darllen yn un o brif amcanion
y cwrs, ond raae gwerth i' r darnau a baratowyd.

Gall y

dysgwr eu darllen i lenwi 1 r bwlch rhwng un wers a'r nesaf,
ac mae'n rhywbeth y gall ei wneud yn araf neu ar ?yflymdra
sgwrs naturiol.

Mae'n fodd i gadarnhau 1 r hyn a ddysr.wyd

heb o angenrheidrwydd ailadrodd yr un deunydd.
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l.ae'n

cyfrannu at ddealltwriaeth y dysgwr ac yn anuniongyrchol
ar gynhyrchu iaith wreiddiol.

Seiliwyd y darnau darllen

ar yr un pynciau ac i raddau. helaeth defnyddiant yr un
iaith ag a ddysgwyd yn y wers, Er mai atodol ac ychwanegol
yw1 r darnau, yn sicr, fe ddylent fod yn gymorth i 1 r dysgwr
i gadarnhau'r hyn a ddysgodd.
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Y DARHAU DARLLiJi YN Y CY.1SIAU

Patrwm arferol y wars yn TJACH YuLUC;<X,P JJLoiI yw
(a) egluro 1 r gramadeg, (b) dangos enghreifftiau, (c) Yraarferion;

nid oes darnau darllen fel y cyfryw.

Hi ellir ys-

tyried yr ymarferion yn ddarnau darllen oherwydd ynarferion
ysgrifenedig ydynt - nifer o frawddegau dlgyswllt i'w cyfieithu ydynt gydag ainboll gasgliad o yniarfGrion grarr.adegol.
O 1 T holl gyrsiau dan sylw dim ond un sy'n cynnig
darnau darllen fel y cyfryw sef CYi;iULG I C-DOLICIT.

Can

fod y cwrs wedi ei raddio'n ofalus rid yr un yv1 r dull yn
y Llyfr Cyntaf ag yn yr Ail Lyfr.

Gwelwyd eisoes fod yr

awdur wedi rhoddi ystyriaeth fanwl i ddulliau dysgu darllen
dwys a darllen eang,

Hid yw :i.I-'.Jones wedi cynnwys darnau

darllen o'r math traddodiodol yn CYi-'.^.^G I OJDOL1UN ar
wahan i un enghraifft yn yr atodiad.Ct.151)

Yn lie hynny

paratodd nifer o ddeialogau a'u galw yn Ddarnau Oarllen.
Nld ydynt wedi eu gosod ar ffurf deialog arferol.

Tybed

ai'r rheswm am hyn yw bod y cwrs hwn \-iedi ei baratoi ^ewn
cyfnod pan oedd y dull 'audiolingual* yn dechrau cael dylanwad
ar gyrsiau ail iaith,
fynegiant

Roodd lie pwysig i ddeialog, ac i

llafar yn y cyrsiau hynny,

Yn sicr fel darnau

darllen dwys y bwriadodd yr awdur i'r dysgwr ddefnyddio'r
deialogau;
hactio.

nid oes awgrym y dylid eu dysgu ar y cof na*u

i-iae'n debyg yr ystyrid hwy yn ffordd fvy naturiol

o arddangos patrymau.

Trafodir y deialogau hyn yn fuy manwl

yn yr adran ar Ddeialog,
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Ceir cyfarwyddyd manwl yn Llyfr 2 ar sut i baratoi
gwers ddarllen a siarad.

Ni welir Darnau jarllen fel y

cyfryw yn y llyfr hwn chwaith.

Yn hytrach, awgrymir bod yr

athro yn dewis llyfr a baratowyd yn arbennig ar tyfer dysgwyr,

Ond na thybier mai dysgu darllen eang yv 1 r nod.

Dywed

yr awdur "Ein nod eglur yn y pen draw yw gwneud y darn
darllen yn destun sgwrs, yn destun holi ac ateb; pwyso ar
y darn I ddysgu geirfa a chystrawen;

a 1 i wnoud yn esgus

dros gynnal ymddiddan yng nghylch sefyllfa neilltuol."
Awgrymir y dylai'r athro, ac wedyn y dysgwr, ddarllen y
darn yn uchel, egluro yn Saesneg unrhyw eirfa newydd neu
bwynt gramadegol dieithr, ymarfer yr eirfa ncwydd mewn brawddeg gyfarwydd, yna adeiladu tabl cyfnewid ar gyfer drilio
cyflym graddedig. Dim ond erbyn y Degfed Ca~ y trafodir y
darn cyfan a 1 i wneud yn destun sgwrs.

Drilio yw cnewyllyn

y wers o hyd.
Yn Ail "Ron yr Ail Lyfr denfyddir techneg wahanol.

Bydd

yr athro yn dewis llyfr eto, ond cyfyngir y rhan fwyaf o'r
gwaith Darllen a Deall i waith cartref. Darllenir y darn
yn y dosbarth a bydd y dysgwyr yn paratoi nifer o gwestiynau
ysgrifenedig ar y darn yn eu cartrefi. Atebir y rhain gan
aelodau eraill y dosbarth yn y wers ganlynol.
Sylweddola R.M.Jones bod anghenion dysgwyr yn newid
wrth i f r cwrs ddatblygu, ac amrywiai ei ddulliau a 1 i
ddeunydd fel y bo angen.

Trwy gydol y cwrs nr ddarllen dwys

y mae'n rhoi'r pwyslaisj nid yv'n son am ddarllen
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darllen i gael rawynhad neu wybodaeth - ac ni rydd gyfarwyddyd i'r athro ar y pwnc hwn,

Ef oedd y cyntaf i gyflwyno

deialog yn y cyrsiau Cyrrraeg - a dilyn ei arweiniad ef a
vnaeth pob cwrs wedi hyn,

Nid oes Darnau Darllen yn yr un

ohonynt, deialogau ydynt oil, ond defnyddir hwy i 1 r un
diben mewn gwirionedd sef i gyflwyno patrymau a geirfa i
sylw1 r dysgwr,
Erbyn heddiw rhoddir pwyslais ar baratoi darnau darllen
dilys ar gyfer dysgwyr, h.y. darnau heb eu symleiddio.
Diben hyn yw paratoi 1 r dysgwr ar gyfer ymdopi a bywyd
beunyddiol y wlad estron.
yng Nghymru?

Ondonid yw1 r sefyllfa1 n wahanol

Nid oes yn rhaid i'r dysgwr fedru darllen

Cymraeg i archebu pryd o fwyd, i wybod newyddion y dydd nac
i ddeall cyfarwyddiadau ar gyfer defnyddio offer neu gyfarpar - maent oil ar gael yn y Snesneg,

Onid oes lie felly,

mewn cwrs Cymraeg, i geisio meithrin y gallu i fwynhau
darllen nofel neu stori fer?

riyddai amrywiaeth o ddarnau

darllen syrol yn ennyn diddordab, yn gyfrwng i ehangu geirfa
ac yn fodd i'r dysgwr loywi ei iaith y tu allan i'r dosbarth.
Yn sicr dylai fod lie pendant i'r fath ddeunydd mewn cwrs
pellach .
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DHJALOG

.3u doialogau yn nyfrwng pwycif, I dcly:;f,u is 1th
I-ii roddwyd yr ur> -oryslais arnynt bob

cnnrifoedd. (1)
anser.

Tueddwyd i'w hanwybyddu pan ^anolbwyntivyd ar

baratoi cyfieithiadau graenus o destunau ysgrifenedi£ o'r
Ond rhoddwyd rrwy o bwyslcir: arrynt

ieithoedd clasurol.

pan ddaeth y Dull Union yn boblogaidd ac yn fwyaf arbennig,
pan deimlwyd dylanwad y Dull Audio-^ln^ual yn ystod y pumdegau.

oeiliwyd y dull hwn ar ddrilio pstryrnau ac yrmteb

1 sbardun, ond tueddai'r broses i fynd yn fecn-iyddol a
cheisiwyd defnyddio'r patrytnau a ddrilivyd o fciTi ffrarawaith sefyllfaol.
cyrsiau hyn,

nhoddwyd lie pv^sig i ddeialoe yn y

Yn wir, dcialog yv; sail y .-nwyafrif o'r

cyrsiau Ffrangeg yn yr Unol Dalcitrtau,(2)

Ceisir dyscu1 r

myfyrwyr i ymateb o fewn sefyllfa sydd nor debys;, i fyv:yd bob
dydd ag sydd bosibl.

Kid dysgu medr yn unic y^/ dys[;u iaith

ond profiod personol cynyddol.

"Rhaid ebonf.u corwellon y

rnyfyriwr trwy gyflwyno dull newydd o gyfathreou a phntrwm
diwylliaiinol newydd. "(3)

Felly defnyddir y pntryr-r.u a

ddysgwyd drwy ddril o fewn cefndir ffordd wahanol o fyv; a
gweithoedd gwahanol.

Trafodir nobl a llcoedd yn iiytnch na

phatrymau a chystrawennau.

Dywed Polit^er "us nn dcon.llwn

y sefyllfa ddiwylliannol y sgwrsir ynddi, gallvm golli ei
noil oblygiadnu nou ystyr."

Politzer, .tobcrt L. 1961, t.l>.

Gwel divers fod tri math o ddelnlop "c rv'e'n ovysig
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bod yr athro yn gwahanlaethu rhyngddynt ac yn eu defnyddio
yn y dull cywir.C 1*)

Paratowyd rhai delalogau gyda'r diben

o ddangos enghreifftiau o batryrnau gramadegol.

Jisgwylir

i'r dysgwr ganfod y rheol neu1 r patrvm o'i weld yn cael ei
ailadrodd mewn gwahanol gyfuniadau.

Ki fydd y myfyriwr yn

dysgu1 r deialogau hyn ar ei gof, ond yn eu hastudio, eu
trafod, eu darllen mown ffordd ddraraatig ac efallai yn eu
hail-gyfuno.
Yr ail fath o ddeialog yw honno a luniwyd, nid i
ardd?ingos patrymau, ond i

hyfforddi'r dysgwr .i sgwrsio.

Gobeithir y bydd yn dysgu nifer o ymadroddion buddiol,
cliches, cyfarchion, ebychiadau, yn ogystal a holi ac
ateb cwostiynau.

Cyflwynir gramadeg nr wahan.

;ihaid i'r

myfyriwr ddysgu1 r ddeialog ar ei gof ncs gall ymateb yn
reddfol o fewn y sefyllfa.

..edi ymnrfcr trylwyr gellir

addasu'r ddoialog fel y bo'r dysgwr yn defnyddio 1 r un
yraadroddion rnevm sefyllfaoed(i eraill sydd i raddau yn debyg
s\

I'r sefyllfa wreiddiol ond sydd a rhai nodweddion gwahanol,
In o brif rinweddau1 r ddeialog yw1 r hydcr a'r boddhad
a gaiff y dysgwr wrth ddefnyddio iaith mewn sefyllfa bob
dydd,

Caiff y teimlad ei fod yn siarad yn rhugl a rhydd

hyn gryn foddhad iddo waeth pa raor gyfyng yw ei wybodaeth
o'r iaith.

Mae'r ddeialog yn arbennig o addas ar ddechrau

cwrs, yn wir cred rhai mai prif wertii deialcjg yw ei bod yn
cymell y dysgwr i ddyfalbarhau.

"i.ne'r gallu hwn i gyf-

athrebu'n effeithiol o fewn rhyw gylch sgwrsio ystrydebol

yn rhoi hyder i 1 r myfyriwj- .... ac yn cyfrannu tuag at gadw* r
cyrchelliant yn uchel trwy gydol y cwrs sylfaenol ....

Nid

yw1 r deialogau hyn, fodd bynnag, yn paratol myfyrwyr ar
gy£er defnyddio 1 r iaith fel offer effeithiol I fynegi eu
syniadau eii huna^n. "( 1)
Credir bod y patryrnau yn aros yn y cof yn well pan
fydd y rnyfyriwr wedi eu dysgu o fewn fframwaith sefyllfa;
dylai* r cysylltiad rhwng y gwahanol elfennau o fewn cyddestun sefyllfaol fod o gymorth iddo.

Credir hefyd fod

ailadrodd patrymau gyda bwlch rhyngddynt yn fwy buddlol
na'u hadrodd mewn rhestr ddi-fwlch fel y gwneir mewn dril.
Caiff y dysgwr hefyd yinarfer siarad yn y person cyntaf, a
chaiff hefyd ymarfer holi ac ateb,

Ar ben hyn gellir osgoi

defnyddio 1 r famiaith am ran helaeth o'r wers a chanolbwyntir
ar yr iaith estron lafar,
Ond nid yw pawb yn cytuno bod defnyddio deialo£ yn
ffordd effeithiol o ddysgu.

Gellir ei charaddefnyddio yn

yr un modd ag y gellir camddefnyddio dril.
fwrn ac yn ddiflasted raewn dwylo anghelfydd.

Gall fod yn
Os bodlonir

ar ddarllen deialog sefyllfaol, neu ei chyfieithu, ni fydd
mor fuddiol.
addysgwyr.

Ond mynegwyd amheuon mwy difrifol gan rai
Ofnir na all myfyriwr, unwaith y sefydlwyd

patrwm yn ei feddwl o fewn sefyllfa arbennig, ei addasu
ar ^yfer sefyllfaoedd eraill.

Tybir hefyd y bydd iaith y

dysgwr pcllach yn gul ac yn ystrydebol ac y caiff nnhavstcr
1 gyfoethogi ei iaith trwy ddefnyddio'r amryfal batrynau
cyfystyrol sy1 n rhoi lliw i iaith.(6)

Gall dysgwr hefyd gamarwain pobl a rhoi'r argraff ei
fod yn fwy rhugl nag yw rnewn gwirionedd.

Gall adrodri

patryraau ond nl all gynhyrchu sgwrs wreiddiol.C?)

Ni all

ychwaith ddysgu deall sgwrs naturiol fel y siaredir hi ar
gyflymder normal.

Ni all ddysgu sillafu, nag ynganu yn

gywir nac ehangu ei eirfa drwy'r cyfrwng hwn.

Cyirerir

amser hir i ddysgu deialog ar y cof a thelmla rhai athrawon
y gellir treulio'r araser yn fwy buddiol gyda rhyv weithgarwch arall.

Hhaid i'r math hwn o ddeialog fod yn fyr -

neu o leiaf wedi ei llunio fel y gellir ei rhannu 1 n ddarnau
llai.

ond weithiau paratoir cyfres o ddeialogau burion ar

(8)
un thema a gelwir y rhain yn gyfres gadwynol (spiral series),
Nifer o ddeialogau byrion yn datblygu un thema.

Dydd pob

un yn ei dro yn defnyddio rhywfaint o 1 r deunydd ieithyddol
y deialog a'i rhagflaenodd.

Bydd y deunydd cyfarwydd yn

gymorth i 1 r cof.
Mae lie pwysig i'r trydydd math o ddeialog mewn cwrs
iaith.(9)
ddifyr.

Gelwir hi yn ddeialog adloniadol neu ddeialog
Yn y math hwn o weithgarwch bydd y dysgwyr yn

llunio eu deialogau eu hunain gan ddefnyddio 1 r ymadroddion
a ddysgwyd.

s\

tort i actio sefyllfa fel hyn cant brofiad gwerth-

fawr a fydd o gymorth iddynt bontio 1 r bwlch rhwng deialog
o lyfr a sgwrs naturiol.

/\
Arabell waith ceisir cyfuno'r deialogau grarnadep.ol a'r

rhai sgwrsiol, ac nid yw hyn bob araser yn llwydcliannus.
Gan fod y ddau fath o ddeialog raor wahanol eu ffurf a'u
hamcan tasg anodd iawn yw ceisio eu cyfuno.

Teimla rhai

addysgwyr nai patryiaau1 r iaith sydd bwysicaf ond dell
eraill bod y cyd-destun neu*r sefyllfa y defnyddir yr iaith
ynddi yn bwysicach.

Dyraa ddywed Y CYFoi;UA:;lWt "Ceir bod

gwrthdaro rhwng cael gan y myfyrvyr ddysgu ar gof ddeialogau sydd a chyd-destun naturlol ar y naili law a chyflwyno
patryraau brawddegol tnewn camau graddedlg ar y Haw nrall*
us yw1 r delalogau'n naturiol, naeat yn cynnwys patryrrau nas
dysgwyd yn y gwersi cynnar, Os yv1 r graddio'n berffaith,
bydd y dslalogau'n annaturiol am beth aniser."("1C)
Rhoddwyd ystyrlaeth fanwl i'r broblern hon a chelsiwyd
ei datrys drwy ddyfeisio rhywbeth a fyddai'n ryfaddavd rhwng
sefyllfa a phatrwm - sef drlliau. cyd-destunol,

Cyfres o

fravddegau yw* r rhain sydd yn cadw o fewn rliyw gylch
arbennlg, ^r bod yn rhaid I'r dysgwr ailadrodd y brawddegau maent o Iclaf yn agosach at sgwrs gyffrcdln a gall y
dysgwr ganolbwyritio mvjy ar y syniadau a 1 r cysyni?.dau nag
ar yr eitcmau ieithyddol a new.ldir»(ll)
Uadleua L.L.Cols y gellir tros^lwyddo ac y^^orffori
llawcr lawn o 1 r elf'eniiau buddiol sydd nievn cirll I ddeunydd
deialog scfyllfaol»(12)
ddeialof, strwythurol,

Geilw y math hwn o dccunydd yn
Crcd ef mai dibon dril yv; .dyg_FLu

iaith a diben deialog yw defnyddJ^o. iaith*

i id yw* n syn-

hwyrol i gelsio dileu dril fan fod yn rhaid dysgu cyn
dofnyddio,

^oirniaca cf anryw o f r cyrsiau ^^cerr. an, fod

eu dull : nyflvyno cjtcnau Ieithyddol yn hollol fyam/yol
ac yn rhoi 1 r noil bwyslais ar y therna neu1 r safyllfi,
Tei.-nla bid yn rhaid rhoi 1 r un sylw i radolo'r oitc.-.iu

ieithyddol mewn deialog ag a roddwyd wrth baratoi driliau.
Dywed: "Mae1 n bwysig bod deialogau, yn enwedig yn ystod
caroau cyntaf cwrs, yn cael eu graddio'n ieithyddol, a dylai
bod cysylltiad synhwyrol rhwng pob deialog, fel ei bod yn
bosibl sicrhau ailadrodd ac adolygu ac ar yr un pryd
ychwanegu1 ratrwythurau a1 r eirfa newydd."

Felly ar ddechrau

cwrs dim ond tair neu bedair llinell ddethol o ddeialog
sydd eu hangen ac ni ddylai deialog yng nghanol cwrs fod
Wedi i f r dysgwr gael y

yn hirach na thua deg llinell.

ddeialog ar ei gof dylai 1 r athro ei holi'n fanwl gan bwysleisio'r eiterr.au ieithyddol yn ogystal a 1 r cyd-destun.
Rhydd eraill fwy o bwyslais ar y cyd-destun.

Dywed

Edener bod yn "rhaid i'r defnyddiau gael eu hasio i gyddestun sydd raor real a bywiog ag y gellir ei ddychmygu ...."
Dim ond pan deimla'r dysgwr y sefyllfa'n 'dod yn fyw1 y
syrabylir ef mewn gwirionedd i ynateb raevm iaith estron,
nid yn fecanyddol mewn geiriau raoeljond yn ystyrlawn.

Hr

bod llawer o 1 r cyrsiau'n ymdrin a sefyllfaoedd cyffredin raegis gwisgo, bywyd teuluol, prydau bwyd, maent rhywsut
yn farwaidd ac yn anniddorol.

l.i theimla 1 r dysrwr unrhyw

emosiwn gan fod y cwbl yn rhy bell.

"Roedd y llwyfan wedi

ei gosod, yr actorion yn bresennol, ond ni ddigwyddodd y
ddrama."(13)

Rhaid dyfeisio sefyllfa sy'n ysgogi

emosiwn y dysgwr, ac mae'n debyg mai 1 r math o ddeialog
lie gellir gwneud hyn yw y trydydri math fel y'i diffinir
gan liivers, y ddeialog sgyrsiol.

Ysgogir y dysgwr i ymateb

yn rhwydd yn ei eiriau ei hun yn hytrach na chofio neu

ddynwared.
Ki roddwyd llawer o sylw gan addysgwyr

i gefndir

dlwylliannol y deialogau ond trafodlr y maes hwn hefyd gan
Rivers, (1*0

Dywed hi fod rhai pobl yn be.irn.iadu Haver o

gyrsiau am gyflwyno deialogau sy1 n diwylliannol niwtral.
Hynny yw gallant ddigwydd mevn unrhyw wlad ac nid ydynt
yn adlewyrchu agweddau a guetthoedd trigolion y wlad, yr
yiswybyddiaeth nad yw bob amser yn cael ei fyne?;.i ar lafar
ac nad yw1 r trigolion bob amser yn yrnwybodol oriono.

"Tasg

anodd iav/n yw cynnwys y cysyniadau hyn rnewn deialogau
sefyllfaol byr ac ar yr un pryd osgoi gor-syinleiddio a
bod yn ystrydebol,"

Mae'n llawer pwysicach ceisio cyfleu

nodweddion arbennlg cenedl yn hytrach na phi^sleisio manlon
cyradcithasol y wlad sydd yn dobyg o newid o bryd i'w gilydd.
Os ceidw1 r athro neu awdur-cwrs ddadansoddiad V/ilga
Rivers o ddeialog roewn cof llwyddir i osgoi llawrr iawn o'r
anawsterau.

Gwaith llafurus a di-fu^d ar y cyfan yw dysgu'r

deialogau sgwrsio a hynny mewn unedau bychain.

Gall dull yr

athro o gyfIwyno 1 r ddeialog hybu'r r;va ith neu ei Icsteirio,
Dylai ar y dechrau bTratoi'r dosbarth drwy ennyn diddordeb
y dysgwyr « un ai yn y sefyllfa a'i chefndir neu yn y
strwythur.

Rhaid wedyn geisio cael y myfyrvyr .i rnnolbwyntio

ar ystyr y sgwrs.
i wneud hyn.

Gellir defnyddio llu o eynorthwyon clyweled

Vv'edyn daw1 r dysgwr i wybod yr yrradrodd i- on

trwy ailadrodd neu actio.

Ceir ymdriniaeth fwy monwl o'r

deunydd drwy ddadansoddi 1 r strwythurau mewn doialop ramadeg-

ol a thrwy holl personol wrth .drafod deialog sgyrsiol.
Cwblheir y broses drwy gael y dysgwyr i greu deialog newydd
eu hunain geya ddefnyddio 1 r un patryrnau.

Gall deialog

adloniadol fod yn fuddiol tua thcrfyn cvrs.

Gofynnir i'r

dysgwyr ddychmygu eu bod rrewn sefyllfa arbennig a chrau
eu deialog a 1 i hactio. A bydd yn gyfraniad nwysig at
bontio 1 r bwlch rhwng dril a sgvrs.
Cyn ystyried y deialogau yn y cyrsiau Cynraes byddai'n
fuddiol efallai i grynhoi sylwodau k.ilga L. ivers ar
nodweddion amlycif deialog dda.(l5)
Deialog Rarr.adegol
Dylai'r awdur anelu at greu sgvrs naturiol, yn hytracb. na
gor-bwysleisio 1 r patrwm. Mewn sgwrs dcfnyddir holl amserau*r
ferf blith draphlith, a dylid gwneud hynny rnewn deialog
A
f\
hefyd, Ccir gwahaniaeth barn ynglyn a chyflwyno ail berson
unigol y ferf. Lyddai yn naturiol i'w ddefnyddio mown
/s
sgwrs rhvng gwr a gwraig, neu rhwng ffrindiau ond cred
eraill na ddylid ei gyflwyno hyd ddiwedd y cv/rs.
Deialog Sefvllfaol
Oherwydd fod yn rhaid eu dysgu ar y cof dylent fod yn fyr,
neu yn addas i'w torri yn unedau byrion. I i ddylent ddilyn
y drefn cwestiwn, ateb, cwestiwn atob, yn gaeth - ccir
llawer .mwy o amryv.'iaeth na hyn mewn sgwrs naturiol. Gan
nad astudir hiry yn fanwl gellir cynnwys patrymau na fynd y
dosbarth yn GU dysgu yn ffurfiol an both ansor. tnd wedi
cael yr ytnadrodclion ar y cof gellir eu defnyddio ar unwaith
yn ea cyd-destun semantig.

Deialo
Rhaid i'r cirfa a 1 r patryraau angenrlleidiol fod yn gyfar^ydci
I1 r dysgvyr.

Yn aril gellir dyfeisio mvry nap on sefyllfa

lie gcllir ail-ddefr;yddio yr un oirfa a nhatrymau.

DEIALQG
1.

Kelly, L.G., TvMhKTYFIVii CENTURIES OF LANGUAGE TEACHING
(1969), t.120

2.

Girard, (1972), t.37

3.

Rivers, (196*+), t.16

l*..

Rivers, (1975> , t.22-33

5»

Rivers, (196*+) , t.6*f

6.

Ibid

7.

Girard, (1972), t.39

8.

Rivers, (1975), t.27

9.

Ibid.

10.

Y CYFEIRTADUR, t.69

11.

divers, (1975), t.122-123

12.

Cole, G.C.

13.

Edener,

1*+.

Rivers, (1968), t.27U-76

15.

Rivers, (1975), t.23-27

t.65

t.29-3^

I.^.\.L.1S69

li.L.J.

tiaf, 1972

21+8

Y DEFNYDD A WNE1R 0 DDEIALOG YN Y CYRSIAU
Ki ddefnyddir deialog o gwbl mewn dau o 1 r cyrsiau sef
TLACH YOURSELF WELSH a1 r CiwRti CARL Ah. Ar yr olwg gyntaf
nid oesdeialog yn CYMRAEG I OKDOLION chwaith, ond o edrych
ar y Darnau Darllen gwelir mai deialogau ydynt ond nad ydynt
wedi eu gosod allan yn y dull arferol. Kid oes enwau i'r
cymeriadau, Yn wir mae 1 n anodd gwybod weithiau pwy syf n
Nid oes stori na chefndir o fath yn y byd, Dyma
a ddywed R.M.Jones wrth drafod y Darnau Darllen yn ei
Ragymadrodd, "Pwrpas y rhain yw (1) datblygu'r iaith
siarad.

oddefol, a (II) ehangu geirfa mewn modd ychwanegol .....
Felly, ni ddlsgwylir i'r dysgwr wvbod geirfa newydd y darnau
darllen hyn yn yr ystyr o feddu1 r gallu i atgynhyrchu 1 r
wybodaeth* Credir y dylai'r wybodaeth oddefol hon dyfu
ynghynt naf r wybodaeth weithredol, hynny yw, da i'r dysgwyr
ytagydnabod, o ran deall, a geirfa a chystrawennau na fydd
rhaid eu dysgu am gryn amser, efallai, wedyn." Disgwylir
I'r athro ddarllen y darn gyda'r dosbarth, ac esbonio unrhyw eirfa neu gystrawen ddieithr, "a phwyso ar aelodau'r
dosbarth i ddarllen y darn drostynt eu hun raor ami ag sy'n
bosibl, heb geisio gwneud fawr mwy na hynny". Ychwanega,
"Gellir defnyddio 1 r darnau darllen hyn ar gyfer dysgu ar y
cof os dymunir, gan eu bod oil yn ymwneud a sefyllfaoedd
pwysig a chyffredin," Gan fod yr awdur yn cyflwyno patrymau nas dysgwyd a 1 i fod yn awgrymu y gellir dysgu 1 r darnau
ar y cof teg yw derbyn mai deialogau sefyllfaol ydynt. Ac
eto maent yn llawer rhy hir i'w dysgu ar y cof, a chaiff y

darllenydd yr argraff mai 1 r patrwin sy'n rheoli.

l.'id yw1 r

ddeialog ar t.8l er enghraifft yn svmio'n naturiol.

^mser

presennol y ferf yn unig a ddefnyddir a cho.ir cryn dipyn o
gwestiwn ac ateb,... nKae robin acw/Oes.

Ydych chi'n clywod rhyw-

yma. Gwrandewch / Beth sy'n bod?
beth? / Cwcw.

ilae llawor o adar

Mae hi'n eistedd ar yr ywcn

Gwrandewcil.

ic edrychwch

acw» / Ydy,

Mae jac-y-do hefyd, dan yr ywen.

ar y lawnt.

ilae llawer o adar eraill acw... Potrisen a

ffesant, a robin arall./ ......Ydych chi'n nabod Gwilym? /
Gwilym?

Pwy ydy GwilyraV / Bachgen tal tenau sy'n byw yn

Llundain. / Mac ydw ......"
Gellir hepgor llawer o'r brawddegau i wneud y darn yn
fwy naturiol a diddorol,
y stori yn yr ail ran.

Yn wir raae 1 n anod^' deall rhediad
Hae'r brawddegau1 n fyr ond mae'r

darn yn hir - dros 60 o frawddegau; raae'n llawer rhy hir
i'wddysgu ond gellir ei rannu1 n ddarnau llai yn dclif.on
hawdd.

byddai rhagor o ebychiadau yn gwneud i'r darn swnio'n

fwy naturiol - dim ond ' /<el .vel 1 a geir ynddo.

Yn crystal

A

a chyflwyno patrynau newydd rnegis y frawddeg bwysleisiol
ceir llav;er enghraifft o adolygu o'r gwersi blaenorol, e.e.
"gan" o wers XI, "eorchmynnol" o ^ers ,vIV.

i ne tua 60 o

gwestiynau yn dilyn y darn, cwestiynau syrnl i sicrhau bod
y dysgwr wedi deall y cynnwys.

^fallai mai fol dcialog

raraadegol y dylid trin y darn heb roi gornod o bv/yslais ar
yr agweddau semantig a sefyllfaol.

i.ae naws nfrool. braidd

i'r holl ddeialogau ac ohorv;ydd nad y.-iynt wecU c-u sef'ydlu'n
gadarn o fewn sefyllfa y rail y darllrnvr e: hiyyffrea
anodd yw en defnyddio 1 n sbardun I ddeialogau pv:ro1.doiol
adloniadol,

Gellir eu diffinio'n fras dan bennawdau megis -

Uyv yn y wa.ld, i-'ertimasau, '..cithlo, ywelvyr on:1, ~an r>ai
geirfa a phatrynau .^odoefol ydynt ni nllid cMsp^;yl i'r
dysp.v/yr fenru eu defnyddio 1 n vc Ltiir^'-ol :j,.t- U'l^.r^itii,

. kr

dro ceisir cyflwyno octfi ccf'iOir a ivr/111 ar.nol: tr:if:':^:T.r
Cy :ra (t.121) urai :a (t.l3V;.
Dv-.C.i i J'-L^'-iU Cx. !:..Ja ^
. : r,ddi.r " le ':.vyu;^ i'r.;n 1 odcMlof yn y c:-.T3 ! r.-;n, a
oh^rotowyd f f P :P. r.- thao ;.-ou o'r Jr'alor-u h~l'yc.

Yn o ystal

parntovyu str'^cd' o Ir.niru yn y llyfr i crlurrbu ;:cb
dcialoi..

-y r a '-'- ""Cyvc-nr yn y

O-'I-UJ-LL r-r '-rrnne • (t.7)

"ijylid 3j.l3c!ro.i.! y ffll.-. ?'r r!-^^i o ,; rL rs y • ^lir r-^-yffred
yr ystyr yn rav;;:dd."

A,

« id ~)<"'.-. son a n! d< y = ru -T y cof.

Yn

wir ty.J.'i.:-: i' n c^s;' a,v :-.-,^icl f:~r. fod rrn ; oii-^nyrt yn h.'r iawn bron cant o fr 1 K^or^u.
fr.'r.-.-i(!« t -1 y ciyl'..i
rw f:.:t I yrau.

,n ' ;\ c'oby feTly "':. ' f:-l -Ic.ialogau

u liy-^y "-^ ".

.'"lVi'. ;.r ':'•.;. -• r n". Per o

', n •;•.•! -j^Cynnir ;| r -/-.'./r -Pyc ; :. ;/ u --.; : jd ef

yn un o'r cy^ri"^"!; vrtl: ^t'b o dy •- ;v' 1 •

'"•• Lr-o.') siarad

yr: y ^>:ri;o;.i cyr.tnf yr iiytr^-ch n~ sJ -rr.;: a • ry-. '.,n ^r :11.
..ii' : yri r't v-j, (,:'•] r r, : '' r ) y'vir X:'' vn Vyr " f ! •.:!.•-:••' i>y yn y
d.i^L' 1 !

••

\'i> str'r yr

'.;

:.-> !'r

; 'yrlvr- .; •/s-u'r

: rf". '>•'•"c^ ^ "^ v >.'j ; tan.

, v. ,lo -;u hyn,

' ::f :y;MJr y -Ici^ialog

yn y cv:iv,'i\.ri ' d.'yj.u ,;'"': rf n '..'0 : thre^l r ^-.••_, "J, ; •>•'•-,-ros
X

Lw.;l f :r 'jf^ii'K: .v.

sut y defnyddir y patrymau a ddriliwyd mewn sgwrs ac yn
sylfaen i ymarfer holi ac ateb.

Y teulu yw1 r sylfaen i'r

holl ddeialogau a dilynnwn eu hynt a 1 u helynt drwy gydol y
cwrs.

Cyflwynir nifer dda o gymeriadau eraill hefyd ac

efallai ei bod yn haws gwneud hyn drwy gymorth y ffilm.
Mae rhyw fath o ddigwyddiad neu stori ym mhob un.

Md

yw1 r awdur yn bodloni ar drafod pynciau yn unig fel y gwneir
yn y mwyafrif o 1 r Darnau .! ;arllen yn CY^IU^G 1 C/^D'Jl.JwJI.
ambell wers yn trafod Cymru, rygbi neu eisteddfod;

Mae

ona mae'r

A

mwyafrif yn ymwneud a sefyllfaoedd bob dydd megis prynu car,
gwyliau, siopa, etc.
Mae 1 r deialogau oil yn hir ac mae'r brawddegau hefyd
yn tueddu i fod yn hir.

^r hyn mae'r deialogau'n rhedeg yn

llyfn ac yn swnio'n naturiol ond efailai y gellid eu tynhau
drwy gael gwared o rai brawddegau a thrwy hynny eu gwneud
yn fwy sionc a diddorol.
Mae dull pendant wedi ei baratoi'n gyflsvn or pyfer
trafod y dc'eialog.

Ar ol ei darllen (neu ddangos y ffilm)

paratowyd nifer o gwestiynau i'w hateb.

Yna ceir rhestr o

ymadroddion neu frawddegsu cyfain i'w cyfieithu, wedyn
disgwylir i'r dysgwr ateb fel pe bai'n un o'r cyirr.riadau,
ac yna ailddangosir y ffilin a'r ddeialog a holi cwestiynau
ar bob llun.

1 orffen ceisir tynnu sgwrs ag idtii news fwy

personol a-n y nwnc dan sylw a gelwir y gwcithfarvch hwn yn
'Holi ac Atcb Cyrnysg 1 .

Tua diwedd yr Ail r,yfr aw^rynir

testunau sgwrsio ychwanegol,

..eithiau cynigir brawddegau

megis "i;ydw i ddim yn hoffi teithio" neu "Hoffecn cai allu
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sglo'j" fel sbardun i sgwrs; ac nae'r rhain yn L-ysylltiedig
a1 r ddeialog a'i rhagflaenodd bob tro.

Gwnelr ymdroch oeg

i bontio o ddeialog ramadegol i dueialog adloniadol, wreid<'iol.

Ymdrechir hefyd i bontio 1 r bwlch y pen arall, sof o'r

dril at y ddeialog.

Dywedir, t.8, "Drilio scfyllfa.

Def-

nyddir hwn fel Ymarfer Cyflo.ithu llafar ond yn y cysvllt
hwn adeiledir y browddegau i lunio dcislo.:: sy 1 n r.d-:2s I. 1 r
sefyllfa."

Er hyn yr unic enghraifft bendant a roikUr yn

y cwrs yw honno a wolir ar dudalen 172.

^fallal i 1 r

£,we-lth?yarwch hwn goel ei gyflwyno fel un enghraifft yn
unig.
Yn sicr mae lie pvysig i ddeialogau yn y cvrs hvm.
Yn wir, raae'r gweithgareddau erai 1 ! yn dibynnu arnynt i
raddau hela^th.
LIVING WbLSH

X X

Ar ddiwedd pob gwers mae deialog (conversations).
Yn y cyfarwyddyd ar d'-echrau'r llyfr djn^edir, "Vjcdi raelstroll'r
ymarferion patrymau, a gyda chynorth yr oirfa ni ddylni'r
myfyriwr gael unrhyv; anhawster i ddeall y sgyrsiau....Dylid
darllen y cynnwys yn uchel a 1 i ailddarllen.....Y sjyrsiau
hyn yw calon y llyfr ac ni cllir gor-bwyslei£.lo cu swyddogaeth yn y cwrs."

Ar ddiwedd y llyfr ceir ato' lad sy'n

cynnwys cyficithiad Saesneg o bob un.
Portreadir tair ccnhedl^eth o'r un tculu yn l.lVirG
rtiiLt>iI a cheir rhyw fath o ddilyni?nt yn y storl - cr nn
ellir ei galw yn stori gyfres.
X

Gweler Atodiad B.
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..ae'r arddull yn dni.;on

naturlol, ond weithlau bydd gan gymeriad gymaint ag wyth
o frawddegau i'w hynganu ar y tro. Ceir yr argraff weithiau
bod y sgyrsiau yn rhy gabolcdig I fod yn naturiol, a bod
arddull lenyddol yn bwysicach i'r awdur na'r f faith fod y
dysgwr yn deall.

Tuedda1 r sefyllfa i reoli'r ddeialog,

Ar ddechrau'r CUTS defnyddir geiriau aegis ' awydcius 1 ,
•prydlon

a ' bendigedig 1 .

^yddai 1 n rhaid i 1 r dysgwr fod

wedi meistroli'r taith yn dda cyn gall.u de^ll y sgyrsiau
tua chanol y c\vrs.

Ccir rhyv fravddeg nou ddwy yn ^aesneg

ar ddechrau pob dcialog ac ~ac'r rhain yn rhoi cefndir y
sgwrs ond nid ydynt yn cyfeirio at £:yn :wys y sgyrsiau.
Gellid yn hawdd bod wedi rlioi'r rhain yn Gymraeg yn cnwedig
Kid ocs unrhjrB weifehgarwch arall yn

erbyn diwedr! y cwrs.

deillio o 1 r deialogau ar wahan i ateb cyfras o gwestiynau
ar eu cynnwys storiol; coir rhai brawddegau ^aesneg yn
ymwneud a phwnc y ddeialog i'w cyfieithu i'r Gynraer.
CAHo CYiiRALG LLAFAa «

Yn wahanol i'r cyrsiau eraill y ddoialog sy1 n dod
gyntaf yrn mhob gwers yn y cwrs hwn.

Dilynnir hi gan

dablau disodli sy'n cynnwys patrymau o 1 r ddeialog.
cyflwynir yr eirfa, gramadeg ac ymarfcrion.

,.edyn

Mne'r rhain

yn cynnwys yr eirfa a 1 r patrymau a ddefnyddiwyd yn y
ddeialog.

Deialog gramadegol ydjnv gyda'r pv.-yslais ar y

patrymau, ond nid yw1 r darllenydd yn ynwybodol o hyn gan
fod y patryrnau wodi cu hasio a'r cofndir sofyllfaol mewn
dull deheuig lawn.
X

Mae'r deialogau ar y cyfan yn weddol

Gweler Atodiad C.

fyr a byddai yn toosibl i fyfyriwr eu dysgu, neu
phannau ohonynt ar ei gof.

Yn wir avgrymir hyn ar dudalen

52, "Astudiwch y ddeialog fesul dau ac actiwch y sgwrs rhwng
Huw a Nest.

Dysgwch gymaint o 1 r ddeialog ag y gellwch ac

vedi meistroli'r cystrawennau, defnyddiwch ddeunydd addas
o'r Tablau Ymarfer Patrymau i ffurfio cyfuniadau brawddegol
newydd."

Gnd eithriad yw hyn ac fel gweithgarvrch ychwanegol

yr awgryrcir hyn ar gyfer yr un wars hon.
Ceir argraff o sioncrwydd yn y deialogau hyn,

Y rheswm

am hyn efallai yw 1 r ffaith bod y brawddegau'n rliai bvr,
bachog a naturiol.
pwy sydd ynaV

Coir llu o fan ebychiadau negis "riei -

"0, wel," "l.irl"

;-wr a gwraig ifanc yv1 r

prif gymoriadau ac yn ami fe ddigTvydd tro trwstan i un
ohonynt, a choir arnbell cyffyrddiad o hiwmor.

Dlweddir

pob dcialo^ gyda rhyw fath c er^yd fach olthaf effeithiol.
G-wnaeti pvyd ymdrcch arbennig i ccisio addasu'r ddeial?g
ar gyfer sefyllfaoedd eraill trwy rcstru pedair nou bunp o
sefyllfaoedd cyffelyb i'r dosbarth eu hactio.

I'ao'r rhain

yn bwrpasol lawn a defnycldivyd cryn ddychymyg i'v; dyfeisio.
Nid pob dosbarth o bobl rnovm oed a fyddai'n rmvynhau'r gwaith
hwn, ond gellir defnyddio o leiaf un awgrym yrr. rnhob gwers.
Nid OPS cwestiynnau ar gynvwys y deialogau ond rlioddv-yd
cyfleithiad ^aesneg wrth ochr nob un.

Llvydciwyd yn y

deialogau byr hyn i leoli 1 r patrynau ieithyddol yn llwyddiannus iawn o fewn sefyllfa hollol real.

li-c'r srwrsio'n

ddifyr ac yn naturiol ac yn un o 1 r adrannau -iwyaf dcr.iadol
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o'r cvrs.
isao deialog yn chwarae rhan hanfodol ym mhob un o'r
Yn wir deialogau yw asgvrn cefn ^..Cli 1

pedvar cwrs,

DDYtSGU Cii-UAbX}.

Yn anffodus digon anfoochaol ydynt.

--aent

yn Haver rhy hir, hyd yn oed fnl deialogau gra:;iadogo}.

r.id

ydyw'r iaith bob amser yn addas nac yn gyson, n.ld yw1 r
cynnwys chwaith yn eithriadol o ddiddorol.

Lfallai y

gellid cynnal diddordeb y dysgwyr yn liwy -,e dyfeisiwyd cymoriadau a chefndir ;3wahanol ar gyfer yr ail lyfr.

uni ellid

hefyd fod vedi cynnig tnwy o arnrjn-;iaeth yn y model y defnydd'.r
y ddeialog/:
llyfrau,

Y dull arforol yw holi ac ateb, trwy gydol y

Lyddai rhagor o avgryriadau i ddatblyru deialogau

gwrciddiol ar thomau neu aefyllfaoedd cyffelyb yn fuddiol.
Diffyg araryviaeth yw 1 r prif wend id bob anser yn y cvrs hwn.
0 gymharu TJAC:i YCL-J^LI1' ...-l.Oii a L1VIIX, ...,1^-;! £wel.ir
raai fel darnau "darllen a deall" y darparwyd y deialocau,
Yn y llyfr cyntaf ccir darn o ryddiaith gyda rhestr o
gwestiynau yn ei ddilyn, yn yr ail lyfr ceir yr un r-?ath o
gwestiynau ond ysgriferinwyd y darn rhydriiaith ar ffurf
deialog.

I.ae'n a;-;lwg felly na fwriadvyd i r.eb doys :LI ! r

deialogau nr eu cof.

i^aent yn llawor rhy anode i 1 r mvyafrif

o ddysgwyr.
Prif wend id y darnau yn CY. /xi'X) I o .DuM^.; yw eu bod
yn annaturiol.

.-ioth y patrv.T 1 yn droch na'r cynnvr-T-.

Trof'ad

llawer i atinro y^r r>ni anffafriol yw y^atcb pobl ? l'r,nc yn
arbennig i'r math hwn o ddei-ilo{>

Os motha'r -;udur i

argyhoeddi oi cdarll^nwyr fe dueddant hwyth.au i'v; ry':ryd
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yn ysgafn.

Ac unwaith eto nid oes digon o bwyslais ar

ararywio 1 r dulliau o ddefnyddio1 r Darnau Darllen,
Mae'r deialogau yn C«RS CYMRASG LLAFAU yn dod yn fyw,
ac yn llwyddo I argyhoeddi'r darllenydd.

YD anffodus ni

cheir arweiniad gan yr awdur ynglyn a1 r modd y dylid
defnyddio'rdeialogau.
eu dysgu ar y cof,

Maent mor fyr gellid tybio y dylid

Cynigir llu o syniadau ar cyfer

deialogau adloniadol hefyd.

Kr bod angen dirfawr am y

math hwn o ddeunydd yn y Gymrae£ nid yv pob awgryr yn
dderbyniol i 1 r mwyafrif o ddysgwyr.

Ychydig iawn o bot.l

raewn oed sy'n ddigon all-blyg. a hyderus i fentro perfformic
pob un o f r sefyllfaoedd hyn o flaen y dosbarth.
Ceisiwyd ym mhob un o'r cyrsiau uchod cdangos y modd
y defnyddir y patrymau a ddriliwyd mown sefyllfn by\-^d bob
dydd.

Gan mai

nod pob cwrs yw tiyfforddi 1 r myfyriwr i

ddeall ac i siarad yr iaith > dit!on naturiol yw de€flyddio
deialogau i wneud hynny.

Darnau "darllen a doall" ydynt

oil felly| ar ffurf deialog.

Ond tybed a o*-s rhaid cadw

at yr un patrwra tr^vy gydol y cwrs? Y gri unvaith eto yw
am lawer iawn rawy o amrywiaeth - enghreifftiau o bob math
o ddeunydd darllen yn ogystal a deialogau a Haver rhagor
o awgrymiadau a syniadau ar gyfer deialogau adloniadol.
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3. SIAN:
HYWEL:
SIAN:
HYWEL:
SIAN:
HYWEL:
SlAN:

4. NIA:
HYWEL:
SIAN:
IWAN:
NIA:
IWAN:
HYWEL:

5. HYWELIWAN:
HYWEL:
IWAN:
HYWEL:
IWAN:

ft. HYWEL:
IWAN:
HYWEL:
IWAN:

Nawrte, Hywcl, byddwch yn fachgen da—mae Iwan yn mynd
i edrych ar eich 61 chi hcno.
O gwych. Mac Iwan yn hoffi chwarae gyda fi.
Dim chwarae heno—mae gwaith coleg gyda fe i wneud.
Ond mae e'n hoffi darllen stori i fi.
Wn i ddim am hynny. Ddylai fe ddim gwastraffu ei amser
gyda chi ond . . .
Dim ond un stori Mam.
O'r gorau, un stori a gwely'n syth wedyn.

Hylo Hywel, dydych chi ddim yn y gwely eto?
Hylo Modryb Nia, rydw i'n aros gyda Iwan heno.
Hm, mae digon o ddarllen gyda fe i wneud heb son am
ddarllen stori i chi.
Peidiwch poeni. Rydw i'n ei adnabod e'n dda.
Hwyl, nawrte Iwan. Ydych chi'n mynd i weld y gem?
Siwr o fod . . . hynny ydy ... mae llawer o waith gyda fi.
Gem . . .?

Un stori arall Iwan.
Ydych chi'n gwybod faint o'r gloch ydy hi?
Dewch . . . rydw i'n dod atoch chi i gael stori bob amser achos
rydych chi'n dda.
Ho, gwrandewch ar y sebon. Fe ddylech chi fod yn y gwely
crbynhyn.
Os gwelwch yn dda.
1'r gwely fy ngwas i—mae llawer o waith gyda fi i wneud.

Iwan, mac'r lion yn canu.
Ydy e? Diolch am ddweud. Nawr, i fyny i'r gwely os gwelwch
yn dda.
Dydych chi ddim yn gweithio Iwan, rydw i'n gallu clyvved y
Icledu.
Rydw i'n edrych ar gem bel droed. Mae rhaid i fi ateb y ffon.
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Mrs Owen and Mrs Rhys have met in town and are having lunch
together.
Mrs Owen Rhaid i fi ddangos 'yn het newydd \ i chi. Het
wen ydy hi. Ydych chi'n ei hoffi hi?
Mrs Rhys Mae hi'n eich siwtio chi i'r dim. Mae het wen
bob amser yn cdrych yn smart. Faint daloch chi
amdani hi?
Mrs Owen Dim ond pum punt dales i amdani hi.
Mrs Rhys Roedd hi'n fargen dda am y pris 'na.
Mrs Owen Oedd. Roeddvvn i'n Iwcus iawn. Roeddwn i
eisiau het newydd i wisgo gyda'r got o frethyn Cymru
biynes i'r wythnos diwetha. Pan agores i'r papur y bore
'ma, fe wcles i fod sel hetiau yn siop Lewis, ac fe brysuresi
olchi'r llestri a gwisgo. Fe ddalies i'r bws ar waelod y
stryd am naw o'r gloch.
Mrs Rhys Beth sy wedi digwydd i'ch car chi, 'te?
Mrs Owen Fe basiodd Tom ei brawf gyrru ddoe, ac roedd
e'n awyddus i'fynd a Sian a Gwen ag Aled am dro i ben
y Mynydd Du yn gynnar y bore 'ma.
Mrs Rhys Dyna ble maen nhw wedi mynd! Fe gododd
Aled a Gwen o'n blaen ni y bore 'ma, ond ddwedon nh\v
ddim wrthon ni ble roedden nhw'n mynd. Fe glywes i
gar y tu allan i'r ty tua saith o'r gloch, ac fe godes i i
edrych allan dnvy'r flenest. Ond erbyn hynny, roedd y
car wedi mynd.
Mrs Owen Pan ofynnodd Tom i fi neithiwr am fenthyg y
car, doeddwn i ddim yn meddwl mynd i siopa heddiw.
Ond pan weles i fod sel hetiau ymlaen yn y dre 'ma, fe
benderfynes i ddod i edrych am het newydd.
Mrs Rhys Gyrhaeddoch chi mewn pryd i'r sel ?
Mrs Owen O, do. A roedd 'na ddigon o ddewis. Weles i
eriocd gymaint o hetiau mewn un siop!
Mrs Rhys Roeddech chi'n Iwcus iawn.
Mrs Owen Oeddwn. Roedd gormod o ddewis yna, yn wir.
Roeddwn i'n hoffi llawer o'r hetiau eraill, ond o'r diwedd
fe ddewises i hon.

y pwrs ym mhoced Ben!
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Mrs Rhys Fe ddewisoch chi'n dda iawn.
Mrs Owen Do. Rwy wedi cael bargen, rwy'n meddwl. A
dyna oedd barn Dora hefyd.
Mrs Rhys Dera? Welsoch chi Dora yn y dre?
Mrs Owen Do. Pan oeddwn i'n dod allan o'r siop, pwy
weles i ond Ben a Dora yn croesi'r ffordd ata i.
Mrs Rhys Wel, dyna beth od. Roeddwn inne yn y dre'n
gynnar y bore 'ma hefyd, ond weles i monyn nhw.
Mrs Owen Naddo? Wel, fe alwon ni mewn caffe am
gwpaned o goffi, ond dim ond am ychydig funudau
roedden nhw yno. .
Mrs Rhys Pam?
Mrs Owen Wel, pan agorodd Dora ei bag, doedd ei phwrs
hi ddim ynddo. Fe chwilion ni bob man amdano fe, ond
doedd dim son amdano fe yn unman. O'r diwedd fe
gofiodd Ben fod Dora wedi prynu par o esgidiau mewn
siop yn y Stryd Fawr, ac wedi talu amdanyn nhw o'i
phwrs.
Mrs Rhys Beth ddigwyddodd wedyn?
Mrs Owen Fe benderfynon nhw fynd nol i'r siop i chwilio
am y pwrs. A fe ffoniodd Dora 'nol i'r caffe i ddweud
wrtho i beth oed.d wedi digwydd.
Mrs Rhys Wel?
Mrs Owen Ar 61 yr holl chwilio yn y caffe a'r siop, roedd
CWESTIYNAU
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Beth oedd lliw yr het brynodd Mrs Owen?
Het wen brynodd hi.
Faint dalodd hi amdani hi?
Dim ond pum punt.
Ble prynodd hi'r het?
Yn siop Lewis yn y dre,
Beth oedd wedi digwydd i gar Mrs Owen?
Roedd Tom wedi pasio.'ei brawf gyrru ac roedd e'n
awyddus i fynd a Sian a Gwen ac Aled allan am dro.

5. Pryd cododd Gwen ac Aled ?
Fe godon nhw o flaen eu tad a'u mam.

c.

UN ED (UNIT) 12
12. Tacsi ! Tacsi!

12. Taxi! Taxi!

Huw: Edrychwch. Tacsi.
Nest: Wel, galwch c.
Huw: Tacsi. A ! Dyma fe.
Nest: Cymerwch y bagiau, Huw.
Huw: O'r gorau. Rhowch y bag mawr

Huw:
Nest:
Huw:
Nest:
Huw:

Nest:
Huw:

Dcwch a'r bag bach i/i.
Eistcddwch chi yn y ccfn.

Nest:
Huw:

Byddwch yn ofalus, Huw.
Brysiwch, dd]n\. Rydpn ui'n
hwpr.
Dyina'r orsaf.

Nest:

Look. A taxi.
Well, call it.
Taxi. Ah! Merc it is.
Take the bags, Huw.
Very well. Cfive me the big bag.

Nest: Give me (Bring me) die little bag.
Huw: You sit at the back.
Nest: Be careful, Huw.
Huw: Hurry, man. We are late.

Agorwcli y drws. Pcidiwcli a
gwastraffu aniscr.

Nest: Here's the station.
Huw: Open the door. Don't waste
time.

Codwcli y bag mawr yn^ynta.
O'r gorau. Cariwch clii'r bag
bach.
Nest: Chwiliwch am arian 'te.
Huw: Arhoswch/unud. Dyma ni. A!
Diolch.
Nest: Gadcwch i ni/jmd i'r platfform
y/unud yma.
Huw: Ewch chi i nol y tocynnau.
Nest: Esgusodwch/j, Dau doc\m i Lundain, os gwelwch chi'n <Ma.
Huw: Rhcdwch. Mae'r tren i mewn.
Nest: Dyma'r tocynnau, Huw.
Huw: Rydpch chi'n rhp hwpr. Mae'r
tren wedi nipnd!
Nest: Wcdi mjjnd? O! na.

Nest: Pick up the big bag first.
Huw: Very well. Yon carry the little
bag.
Nest: Look for money, then.
Huw: Wait a minute. liere we arc. Ah!
Thanks.
Nest: Let us go on to the platform this
minute.
Huw: You go and fetch the tickets.
Nest: Excuse me. Two tickets to Lon
don, please.
Huw: Run. The train is in.
Nest: Here arc the tickets, Huw.
Huw: You are too late. The train has
gone!
Nest: Gone? Oh no!

Huw:

Nest:
Huw:
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CYNQRTHIvYON GVJELD

Sylweddolodd Aristotle mai trwy ein synhwyrau yr ydym
yn dysgu popeth, ond Comenius oedd y cyntaf i gymhwyso'r
ffaith bwysig hon ar gyfcr dysgu iaith.(1)

;.ae Comcmius

yn dyfynnu Aristotle ar flaenddalen ei lyfr enwog GRLUS
SI^srALlUM PICTUS U658),"y ^yd Gwcledig mown Llunlau'.'

>Iwn

oedd y llyfr darluniadol cyntaf ac fe 1 i deflnyddivyd am
ganrifoedd i ddys^u Lladin.
ddiddorol ac

i\oedd pob llun ynddo yn

yn cyflawni rhyw dclibcn

pedagogaidd pendant.

Roedd Comonius yrnhell o flaen ei oes,ac yn sylwedd.oli bod
plcntyn yn dysgu'n gyflyrnach drwy ddefnyddio lluniau deniadol*
iii ddaeth reb arall i'v ddilyn am gyfnod rraith*

Arloeswr

arall ym ayd dysgu iaith yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg
ccdd Gouin, ond credai ef fod lluniau1 n cyfyngu gorraod ar
y dysgwr, a'i fod yn cysylltu brawddegau ag en er :.hrcifftiau
penodol.yn lie cyffredinoli.(2)
yn cytuno ag ef.

i-iae rhai addys/v^rr cyfoes

"flhaid i eiriau gacl eu cysylltu 1 n union-

gyrchol, nid a gwrthrychau pendant neu eu delveddau, ond a
chysyniadau cyffredinol."(3)
Ond ailbvrysleisiwyd gwerth cynorthwyon gv;olcl o bob
math pan ddaeth y Dull bnion yn boblogaidd.

Rhaid ocdd eu

defnyddio er mwyn ceisio cyflou ystyr heb ddefnyddio 1 r famiaith.(^)

ilewn ^wirioneud mae'r dysgv-r yn edrych ar y

gwrthrych, neu 1 r llun ac yn rneddwl aru yr em; arno yn ei
famiaith.

Lydd yn cyfieithu yn ei feddvl o'r iaith estron

i 1 r famiaith.

Pwysleisia Dodson hefyd werth lluniau a dcunydd
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printiedlg, ond dywed na ddylld dibynnu'n llwyr arnynt ond
defnyddio'r famiaith i gyfleu ystyr yn uniongyrchol.C 5)
Anfantais fawr y lluniau a baratowyd ar gyfer y Dull Union
oedd bod ynddynt - oherwydd yr ymdrech i'w gwneud yn ddiddorol - lawer gormod o fanylion, ac oherwydd hyn yr oeddynt
yn amwys.
Yn ystod yr ugeinfed ganrif cafodd y deunydd y gellid
ei wnoud o offer mecanyddol ddylanwad raawr ar dechneg dysgu
iaith. A chyda dyfodiad y ffilrn a 1 r teledu ac yn dciweddarach
recordydd video, rhoddwyd inwy o bwyslais nag erioed ar
gyfarpar gweld. Yn ystod yr again ralynedd diwethaf cyhoeddwyd nlfer fawr o gyrsiau clywelod i ddysgu ieithoedd. Yng
Kghymru cyhoeddwyd CYNLLUi; !lU^GA'iIr, i«G yn y chwedegau a bu 1 r
murluniau a'r cardiau o gymorth mawr i lawer o athrawon.
Trefnwyd cynhadledd ar Gyncrthwyon Clyweled yn ^brill 196^gan Adran Addysg a Gwyddoniaeth bwyddfa Addysg Cy.-iru. (6)
Bu'r gyniiadledd hon yn trafod hefyd bwysigrwydd llunio iaith
Dyma a ddywed y cofnodion: ".^r mwyn sicrhau
bod y cynorthwyon a ddarperir yn addas i'w defnyddio drwy
Gymru gyfan, dylid pent^erfynu ar ' ddelw1 o Oyraraeg llafar,
lafar safonol.

safonol, i'w chymeradwyo i bawb fydd yn cynhyrchu cynorthwyon
clyweled." Penderfynwyd sefydlu uned i "gasglu a pharatoi
defnyddiau ac i ddosbarthu gwybodaeth yn ymwneud a chynorthwyon clyweled gogyfer a dysgu Cymraeg". Ond ychwanegwyd,
"Fwysleisiwyd mai nid trwy gyfrvrng cynorthw^'on clyweled yn
unig y dysgir iaith, er bod eu swyddogaeth yn bwysig y mae
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yn gyfyngedig a neilltuol* 1*
Fel y sylwyd paratowyd nifer fawr o gyrsiau elyweled y jBwyafrif o ddigon ar gyfer dysgu ?'frangeg.

1'eillla Haver

o*r defnyddiau o waith a wnaethpwyd gan CREDIF, yr uned
ymchwil yn t>t« Cloud,

Dyma1 r sefydltad a baratodd eirfa

lafar safonol ffrangeg Li, FiUi^AIb FUI.'^Ai-'i-iiJl'AL*

Y ewrs

mwyaf adnabyddus a baratowyd ganddynt yw VtlX ET li:i&.,v D3
FRjllCEj sef cwrs cyflyia I bobl newn ocd gyda strlbeil ffll:r.
a thapiau,

Trafodir y C'./rs 'at-m yn fani-rl pan •.'.!':• Jones yn

YH M?:iRUC?)
Cyn manylu ar va'ianol fathao, o ''lyrsiau Cy:;;raef. a 1 a
rhinwcdd.au a 1 n hanfantelsion sylwir ar y dull y cynllunir
ac y cyflv^nir cvrs clywcled cyflavn a sellivyd ar efe>yddorion pendant y cyflyrv;yr ac a drafodwyd yn fanwl oisoes.C-)
Pan gyflwyclr rliyv; eater 1 io.tthyddol newyucl I*r dysp;r rhniIddo yn gyntaf au :abo-:l a cicall ystyr ^ob eltoa.(9)

Oyda'r

dull liwn ccislr os-;ol dcfnycldio 1 r far.dalth a 20 11. cynorthwyon
clyweled fod yn fudoiol yr» y can hv,rn,

'-/all y .;/3 ;:i-.T yn ami

ddyfolu 1 r jstyr o wale, .a calywcd yr eitei:: icithyddol o fevm
ei chyd dcstun, yn cnweulr. oc cyflvynir yr eltr;nu. l^ruiy o
fewn corff dennydd sy* n [lyfar-vy^'c! I- = do risoes.

i'r p-^rwyl

hwn deftiyddlr strlbcci fflln, cr-r :I.au ffTac'i, r.cu dap o
gyfweliad a brodor o'r vlacl.

Problem fai/r y va-j'n rhrlj el

gorosi'yn yn y cni:-: h\vn yw os;;-?! nrvysedd,

.vnocd '*;,*,,T; jw cyfleu

ystyr yn fnm;l a c ; iyvlr hcb idcf'^yndlo 1 r fi:;*^Ith.
Yr ail gam yw dynwarot r!C al^^ro^'d y llah, c clywyd
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y tap mor gywir ag y bo 1 T raodd.

Cred Thai pobl na

ddylid defnyddio cynorthwyon gweld o gwbl yn ystod y cam
hwn gan y credant eu bod yn tynnu sylv'r dysgwr oddi wrth
y llefaru.

Os defnyddir hwy dylent fod yn rhai syral iawn

megis cardiau fflach neu luniau syral.
In y cair nesaf ceisir ymgorffori 1 r patrymau a ddysgwyd
Defnyddir lluniau a ge-nau i wneud

mewn sefyllfaoedd newydd.

hyn a hefyd recordiau o sgyrsiau sy1 n dangos enghreifftiau
eraill o'r defnydd a wneir o 1 r patrvm.
Y cam olaf yw cael y dysgwr I gynhyrchu ei iaith wreiddiol ei hun,

I wnoud hyn rhaid idro deimlo 1 r angen neu1 r

awydd i gyfathrebu, a mynegi ei syniadau a'i fam drwy
gyfrwng yr iaith estron,

Defnyddir llun cyfansawdd neu

stribed o luniau o sefyllfa arbennig i gynorthwyo 1 r myfyrwyr i lunio eu deialog eu hunain.
Dyna 1 r dull arferol o ddefnyddio'r cynorthwyon o fewn
cwrs tlyweled.

Ond, vrth reswm, dcfnyddir yr holl nou rai

o 1 r cynorthwyon hyn gan y rhan fwyaf o athrawon waoth pa
gwrs y byddant yn ei ddilyn.

Cyfyngir yr athro a 1 i ddysg-

wyr i'r ystafell ddosbarth.

"Os yw1 n m.ynd i Iwyddo i ledu

gorwelion ieithyddol y dysgwr rnae rhaid iddo naill ai ddod
a1 r byd mawr i mewn i 1 w ddosbarth neu fynd a'r plant allan
i glywed yr iaith yn cael ei defnyddio yn ei chynefin naturiol."(10)

Defnyddir cyfarpar unigol i cri.sio dod a'r

byd y tu allan i mewn i'r ystafell ddosbarth, i hybu dychymyg y dysgwr ac i geisio crcu yr hyn a eilv leubener yn
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"contrived experience".(11)

Ystyrir yn awr ragoriaethau

a diffygion y gwahanol gyfarpar unigol.
Y cynorthwy hynaf a 1 r symlaf, mae 1 n debyg, yv1 r 11'i.n,
Un o anfantcision rhai llurJ.au yv eu bod yn anvys, felly fe
ddylai1 r llun fod yn hollol eglur gydag amlirellau pendant
fel y gall y dycgwr ei ddcall ar unwaith.
sefyllfa fod yn syml ar ddechrau cwrs.(12)

Dylai llun. o
^s ccir ::or:ncd

o fanylion a phortread o ddigwyddiadau rhy dclranatis bydd
yn gofyn an batrymau icithycidol a fydd yn rhy gynhlctb I 1 r
dysgwr.

Wrth i 1 w wybodaeth gynyddu gall y llun (Mod yn fwy

real a gall ddarlunio agweddau diwylliarmol hefyd.

Pwys-

leisia R»M.Jones mai'ar gyfer dysgu patrymau y dylid defnyddio llun o'r math hwn yn hytrach na dysgu geirfa,
patryrnau syd.d bwysicaf, nid y llun.

Y

0 ystyried y patryrnau

yn gyntaf gwelir bod rhai sefyllfaoedd yn fwy addas ar gyfer
dysgu patryraau arbennig.

tr enghraifft raae trafod prynu

a gwerthu yn addas i ddysgu'r fannod.
.'Irnboll waith defnyddir symbolau confcnsiynol i creu
lluniau ac mae'n bwysig bod y dysgwr yn deall y confensiynau
hyn.

Gclwir y math o lun sy'n debyg i'r path y mao'n oi

gynrychioli yn eiconig - raegis ffotograff, a1 r ^ath o lun
nad yw'n ymdebygu i'r gwrthrych yn ddigidol saethau neu
aylchoedd, Hhwng y ddau begim hyn ceir dynion natsus,
<J
mapiau a deiagrarnau. Dim ond awgrynu synud y gall Him oi
wneud ond gall fod yn wcrthfawr ar gyfer gvaitii uni^ol neu
waith i grwpiau bychain.
und mae gwendidau iddo hefyd.
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/\nodd yw cyflou rhai

cysynladau raegis casineb, doethineb a thelralad a chyflwr
meddwl.

Dywed Richardson "Rhaid wynebu1 r ffaith ... nad

yw rhan helaeth o'r iaith yn addas i'w hogluro drvy ddefnyddio
lluniau.

Dylid sylweddoli nad yw lluniau ond cyinorth yn

unig, hyd yn oed pan font yn hollol ddiamwys."(13)

i^ae

rhai gorchwylion na ellir on cyflawni trwy gymorth llun.
Rhestrir nifer o ddiffygion mwy difrifol yn Y , Al^WO,
Mawrth 1970.

"Tueddir i ystyried unrhyw gyfrwng gweld yn

y trydydd person", a gellir esgeuluso dysgu1 r person cyntaf
ac ail berson y ferf. (l*t)

Kae tueddiad hefyu i drafod y

lluniau yn yr a^sor prosennol bob tro.

Gs yw1 r lluniwr

cwrs, neu'r athro, yn yrnwybodol o'r gwendidau hyn gellir
eu goresgyn trv/y lyvio 1 r holi a'r trafod;
trwy gael y dysgivyr i actio 1 r sefyllfa.

ac yn well fyth
Gollir cofyn i 1 r

dosbarth hefyd gyfrannu brawddeg ncu gwestiwn fesul un am
y llun nes ei ddihysbyddu1 n llv/yr.
i-^ath a rail o lun
gardiau.

a d^efnyddir yn aral yw fflach-

Gellir defnyddio'r rhain rnewn arnryw ffyrdd, un

o'r rhai pwysicaf efallai yv i ddrilio.

Gellir hepgor

sbardun llafar mewn dril disodli druy ddefnyddio 1 r cardiau
hyn.

Ni ellir soilio sgwrs naturiol yn hax;dd iawn ar y

cardiau hyn, a rhaid gochel rhag eu dcfnyddio i enwi gwrthrychau yn unic a rhoi 1 r argraff nad oes :r;wy i ddy^gu iaith
na rhoi labelau ar wrthrychau mev.'n iaith arall.(l^)
iMae*n werthfawr cael cyfres o luniau syml bio y datblygir y stori neu'r sefyllfa.
dysgwr.

Gall y rhain 'ymestyn1 y

Dyraa a ddywed Cennard Davies amdanynt, "I'e
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sylweclc.">ll.r borj cyfres o 1'- niau ay 1 n adroud st^rl'n
cynrycliioli sefyllfa gaeth, hynny yv,; , nae f fj.niau 1 r storl
a ffiniau' r iaith wedi GU pe.nderfynu gar. gynnvys y llun,
O 1 r cychwyn cyntaf rnae 1 r sefyllfaoedd cacth yn verthfawr
lawn i'r dysgwr gan cu. bod yn cynnig iddo ryddid llwyr o fewn
ffiniau cyfyng y cyd-dcsturu

Ar y Haw a rail, gvrelwn mat

cyfran bach o scvrs naturiol a cynrychiolir gan sefyllfaoedd
o1 r fath.

Rhaid i1 r siaradwyr ymateb yn ystwyth i osod-

iadau, sylwadau a chwestiynau1 r sawl sy'n siarac: ag ef.
Does ganddo

fe ddim rheolaeth Iwyr ar rediad y sgwrs."(l6)

.-v'rth ddefnyddio ffilra cyflv/ynir yr iaith rovm cefidir
sy'n llav;or mwy naturiol, ac yn debycach i fy^/yd beunyddiol.
Cyfleir ystum ac osgo a gvelir yr iaith yn cacl ci defnyddio
mewn awyrg^, Ich ieithyddol newydd, yn awl gall y dysc^r ei
uniaethu ei hun a1 r cymeriadau.

I-u1 n ffasiynol lavrn i

gyfuno stribed ffilra a 1 r recordydd tap yn y cyrsiau clywelod,
Defnyddiwyd y dull hwn mown un cwrs Cyr.r^en sof J ,'^C . I
DDY^GU CYi-^A.^;.
Dangosir y stribed ffilm i ddechrau, ac yna darifosir
y ffrar.iau fosul un a chlywir y llefaru sy'n cyfatnb iddynt.
Gellir wedyn hcpgor y sain a gall y dysgwyr ai.ladro::d ncu
actio'r ddeialog.

I'ae'r stori'n syr'ud cr nad yw' r cyneriad-

au'n symudol, mae'n rhad i'w pynhyrchu a gall yr athro arafu
neu cyflyrm'r stribed yn ol y galw.

Gellir defnyddio 1 r

stribed ar gyfer bron unrliyv; batrvm bosd syml ncu jyi-.Iileth
ond rhaid ^ofalu nad yv1 r dysr>-r yn bodloni ar edrych a

26V

gwrando.

Rhaid sicrhau ei fod ef yn siarad.

bu Haver o drafod ar le'r ffilm a 1 r teledu inewn
A

dysgu iaith.

Mae apel ffilm yn amlwg, yn cysylltu1 r iaith

SL bywyd bob dydd ac nld oes archeuaeth nad yw'n gyfrwng
deniadol - dyna un o 1 r peryglon efallai,
Corder astudiaeth fanwl o'r pwnc hwn.(17)

Gwnaeth Pitt
Dywed, "i-iae iaith

wedi ei chysylltu mor glos a diwylliant, ffordd o fyw a
meddylfryd ei siaradwyr fel na ellir dysgu iaith heb, ar
yr tin pryd,

amgyffred rhyw ddealltwriaeth o wareiclaiad

ei siaradwyr,"

Rhaid meddai ef, asesu1 r defnydd a defnyddir

mewn ffilm ac ar deledu mewn dwy ffordd, sef y cyfraniad a
wneir at ddysgu iaith, a hefyd at ddealltwriaeth o daiwylllant y siaradwyr.

Cred ef y gall teledu a ffiln ddysgu

"rheolau siarad" - pryd i ddweud beth, ond na all ddysgu
patrymau, a gramadeg oherwydd na all y dosbarth gyfathrebu
a*r peiriant.

Cyfraniad arbennig y ffilm a 1 r teledu yw

cyflwyno'r iaith a sefyllfa ar yr un pryd.

Gallant hofyd

gyfoethogi profiad y dysgwr trwy gyflwyno'r agvedc ddiwylliannol,

Cyn cynllunio 1 r ffilm rhaid i'r cynhyrchyc'd fod yn

gwbl bendant pa a:><can sydd bwysicaf - oi addysgu neu
ddifyrru; pa un sy1 n rheoli - y patrwm neu'r stfyllfa,
Anodd yw cyfaddawdu a chael cyraeriadau sy1 n siarad yn
naturiol ac ato yn defnyddio iaith syml,

Credir bod ffilm

yn cymell y myfyriwr i ddysgu ar d eciirau'r cvrs rncvn dwy
ffordd, sef trwy ei ddifyrru a thrvy roddi hyncr iddo,
lae'n sylweddoli ei fod yn gallu deall llawer Mwy nag a
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dybiodd.
Kae anfanteision i ffilmiau hefyd,

I'ne'n r-;yfrwn£

costus iawn ac yn mynd yn hen f fas Lwn. yn fu?.n; ~. chan ei
fod raor gostus ychydig iawn o arbrofi o wnscthm<.yci yn y
maes hwn.

ilid gwaith. hawdd yw paratoi ffiln sydc , nid yn

unig yn ymostyn dealltwriaeth y dysgwyr, ond yn cu liysgogi
i siarad.

Ni chroesewir cyfres deledu bob ar.ser chwaith

gan el bod yn gorfodi athrawon i newid en cynllun r.waith
ac addasu eu cwrs o'r deciirau cyntaf.
i ; an ddaeth y cyrsiau clyweled i'r arnlwg yn ystod y
pumdegau a 1 r chwedegau tybiwyd bod y dull yn atob holl
ofynion dysgu iaith, a cheisiwyd cael Laboroy iaith a
chyfarpar angGnrheidiol yra mhob ysgol uwchradd.

Una rhydu

yn y cwpwrdd mae llawcr o' r cyfarpar erbyn hyn a cheisiodd
^cVvClw^C^oM

Taylor egluro pa-n hyn, "Nid yr unig anhawstor yw cael yr
offer iawn yn y dosbarth iawn ar yr arasor J.awn yn y lie
iawn.

I-iWy cyrhleth yw cael hyd i'r deunydd addas i'w

ddangos.... Sfallai bod "chalk and talk" a llyfr yn fwy
raarwaidd ond tnaent hef\d yn llai ymwthiol, yn llai cyrhleth
i'w gosod yn eu lie, yn caniatau i'r athro ymatcb yn sydyn
i awyrg -Ich ac nid ydynt yn torri ar yr adegau -iwyaf anffodus
a melltigedig.

Yn y byd sydd ohoni nid bara heunyddiol yw

cynorthwyon clyweled ond gwledd anfynych."(17)
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CYNDHIHWYOK GWELD YN Y CYHSIAU CYl-IRAiJG

Cyhoeddwyd nifer o gyrsiau clyveled yn ystod y deng
mlynedd diwethaf.

Un o'r rhal nwyaf llwyddiannus oedd

LONGKAi:'o AUDIO-VISUAL CwUHoK a baratovyd ar gyfer dysgu
nifer o ielthoedd

Ewropeaidd.

Dyraa restr o'r cyfarpar a

werthir fel rhan o'r cwrs; tap, stribed ffilm, cardiau
fflach, llyfr athro, llyfr gvaith i'r dysgwr, a thapiau dril
ar gyfer adolypu.

slynny yw popeth y bydd ar yr atliro ei

angen i ddysgu dosbarth.
Ond fe ge5-sia nifer dda o bobl revn oed ddys^u iaith
yn eu cartrofi ac ar eu cyfer hwy yn bcnnaf y paratowyd
cyrsiau iaith y B.I-..C.
y cyrsiau clyueled.

Mae'n debyg mai'r rhain yv; uchafbv/ynt

Qvrariwyd arian rnawr a thynnwyd ar holl

adnoddau addysgol a thechnolerol y L: .1;.C. i grcu 1 r cyrsiau
gorau posibl.

Hae'n debyg mai'r rhaglcnni cu hunain sy1 n

llyncu'r rhan fwyaf o'r arinn; atodol yw1 r llyfrynau clawr
meddal sy f n rhodii arweiniad i 1 r dysgvr,

Und gcllir dysgu

llawer aw wahanol ffyrdd o ryflwytio iaith dnvy nyfrwii;
dulliau dylunio modern trwy edrych ar y cyrsiau hyn.

Kae'r

llyfrynau hyn yn hynod o debyg i'r rhai sy'n cyd-fynd a1 r
cyrsiau clyweled (Audiovisual).
Pan a,a,orir llyfr "negis ?:oi'7r/u.T ; ; gwclir bod y diwyr yn
ddeniadol a diddorol.
i ddysgu.

itae cipolv/g ar y 1'yfr yn g/nhelliad

Gwelir bod amrywiaeth raaivT o woithgnrofdnu a

theimlir bod yr awduron a 1 r arlunwyr wcdl cyd wei.thio'n glos
1 lunio cwrs sydd yn dihysbyddu 1 r holl bosibiliad.au o gyfIwyno iaith mevm dull graffig. X
X

Gweler Atodiad CH.
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Wrth edryeh yn fwy manvl gwolir bod nifer dda o
ffotogpaffiau yn y llyfr.

Defnyddir y rhain 1 syfl

eymeriadan if r dysgwr ac 1 fod yn gymorth iddo ddod I adnabod y ddtnas lie maent yn byw.

Portreadir dlgwyddladau

bywyd beunyddiol trwy gyfrwng ffotograffiau hefyd*

Ond

ceir nifar dda o lunlau a delagramau mwy syml hefyd, cynlluniau. o ystafelloedd y ty, o strydoedd mown tref, o slop
favr, a defnyddlr y rhain yn sail i nifer fawr o y^arferion
ieithyddol*

Ccir nifer o ddeiagr-nr:;au syml sy1 n sylfaon I

ddelalog hefyd ? hyrmy yw llywir rhediad y sn-:rs drwy
gyfrwng lluniau bach syml sydd yn hollol oglur ond yn osgol
cyfIwyno1 r elrfa,

^ac'r anryviaoth mcvm ma;f.nt yn y lluniau

yn nodwedd arall sy* n crcu anLrywiaeth,

Wrth reswm mae nifer

o betiiau na fyddai neb yn raedd' 1 eu cyflwyno rr.e\ra Cwrs Cyiaraeg iregis bwydlen, amserlen trenau, arwyddion cyhoeddus, a
<^^CXV kTMcVd \(\6 O--*

O--V

hyd yn oed Icnwl ffurflonni, neu" sut I ddefnyddio*r tcleffon*
und

digon o bcthau eraill y gellid cu dofnyddio rr;egis

croeselrlau, llythyrau, rhestrau siopa ncu si.irtau a matrices*
Gellir defnyddio symbolau syml I lunlo ymarfcrlon ar y nathau
o xyliau y mae gwahanol bobl yn an hoffl, ar cu dull o
de.tth.Io i*w cwaith a'r amscr a gjemerant 5, vmcud hynny.
i'iae f p toll be than hyn yn symleiddio'r gvaith, yn
gyraorth nawp i 1 r deall ac yn bywiosi' r cwrs.
iaith yn bendant yn ei chefndir.

C-ocodip yp

Ar/.ylioeddir y carllenydd

bod yr iaith. yn cael ci sippad yn feunyddiol, yn natupiol.
ilae'r iaith yn rhan o fywycl*

und ar wahaii I'r llyfpyn bach

r\Sf)
2oc»

poblogaidd WiiaH IS FU1I ni welir unrhyw ol y datblygiad
cyfoethog a ohwysig hwn yn myd cynllunio cyrsiau,

Nid oes

lluniau ond mewn dau o 1 r cyrsiau, ac unffurf a diddychymyg
yw'r rheiny.

Mae1 n ymddangos na roddwyd unrhyw ystyriaeth

i«r agwedd bwysig hon o gyflwyno iaith.

Hid diffyg arian

yv'r unig eglurhad dros hyn ohorwydd gellid bod wedi cyflwyno
llawer mwy o ainrywiaeth yn y cyrsiau hynny sydd a lluniau
ynddynt.

Kid oes llun

o unrhyw fath yn Llyfr I C-.Rti

CYKRAlfi LLAFAR, ond ceir nifer o stribedi o liihiau yn Llyfr
II; mae'r rhain yn y pedair gwers ar ddeg gyntaf, nid oes
lluniau o gwbl yn y

pymtheg gwers arall.

Mae rhif o dan

bob llun yn y stribed ond ni wyddys beth yw dibea hyn gan
nad oes cyfeiriad at y lluniau yn y Rhagynadrodd nag unrhyw
gyfarwyddyd at sut i'w defnyddio yng nghorff y cwrs.

Nid

oes unrhyw wahaniaeth rhwng y gwersi hynny sydd heb luniau
a 1 r rhai yng nghanol y cwrs sydd yn cynnwys lluniau.

Khaid

dod i 1 r casgliad mai rhyw fath o addurn ychwanegol ydynt
ac nad oes diben addysgol pendant iddynt.
Cwrs Clyveled yw Dii';C!I 1 Diry'oGt CXl.IliVtjG wedi ei baratoi
gan uned a sefydlwyd yn unswydd i greu1 r fath gyrsiau.

Uu-

waith eto nid oes unrliyw ddyluniad yn y llyfr ar wahan i' r
stribed lluniau,
i f r athro.

Ar ddechrau1 r cwrs rhoddir cyfarwyddiadau

Y cam cyntaf yw dysgu'r elfen ieithyddol newydd,

yna dangos y ffilra a rhedeg y tap ac oiladrodd hyn nes ei
fod yn gyfarwydd i 1 r dosbarth.

Yna ceir ymarferion holi ac

ateb ar y tap &'da saib yn arbennie i'r dysnvyr ateb, yna
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model o atcb a saib eto iddynt alladrodd.
cyfieithu a saib a model eto.
eraill ar ddiwedd y tap.

Yna daw ymarfer

/.eithiau coir ymarferion

Ki sonnir y dylai'r dys^vyr

ddysgu'r ddeialog a 1 i hailadrodd wrth wylio'r ffiln, dcall
a wnant yn unig.

Mae'r atcbion i'r cwestiynau yn syral lawn,

hyd yn oed yn yr Ail Lyfr.

Gan fod y cwrs wodi ai seilio

ar holi ac ateb golyga hyn y gall yr awdur rcoli 1 r cvoith
yn fanwl ond mae 1 n am lie us a yw1 n ymestyn y dys ;wr.
Yr un cynllun sydd i 1 r lluniau trwy gydo} y cwrs ond
ceir llawer mwy o fanylion ynddynt fel yr a iff y curs ymlaen,
iMae'r storiau yn weddol gredadwy or y gall yr ymrafael
pigog rhwng y merched a 1 r dynion fynd yn syrffed.
Gwneir yradrech i oresgyn gwendidau'r cyfrwng.

Ar

ddechrau'r cwrs awgrymir y dylai'r athro ail-ddangos y ffilm
a holi (t.^3) orid yn fuan vedyn ceir cyfarwydaiadau'n gyson
megis: "Dychmygwch raai chi yw Garcth ac atebwch y cwestiynau
yina" - bylwer mai ateb cwestiynau yw 1 r gwaith cto, nid actio'r
ddeialog nac adrodd stori.
sgwrs yn nes ymlaen.

Cnd ceir gorchymyn i actio'r

Defnyddir y lluniau weithiau i ymestyn

y gwaith sefyllfaol liefyd.

E,r enghraifft gallai'r lluniau

fod o gymorth ofallai i adrodd elch hanes yn yr y^arfer ar
t.216.

"Fe aethoch chi I'r sloe amaethyddol".

i-i-e ymarfer

o' r math yma yn sicrhau bod y dysgvr yn ymarfor person cyntaf
y ferf a 1 r amsor ^orffennol hefyd.

Defnyddir y lluniau yn

ganllaw i waith ysgrifcnedig hefyd megls t.ll8.

"Dychnygwch

mai chi ydy rhieni1 r briodferch a sgrifennwch adro<-l.: ir:d om

y briodas i'r papur lleol."

Yn sicr mae mwy o reswm dros

gynnvys lluniau yn y cwrs hwn, ond byddai rr.wy o amrywiaeth
yn dderbyniol.

Trawsysgrif o 1 r geiriau ar y tap yw'r

ddeialog a1 r cwestiynau^ef y rhan hclaethaf o'r llyfr, a
lluniau o'r ffilm yw'r lluniau.

Kid yw'r llyfr yn ychwaneg-

iad at y ddau gyfrwng hwn; yn y cyrsiau clyweled y rhan
amlaf cynigir gweithgareddau ychwanegol yn y llyfrau - nid
ailadrodd yr hyri a wcluyd ac a glywyd.

Wrth reswni gellir

defnyddio'r llyfr hob y cynorthwyon ond prof lac] llawcr o
athrawon yw nad yd^ hyn yn llv/yddiant.

i!wy bud^iol ofallai

fyddai cadw'r ddoiPlog ar y tap, y stribed lluniau ar y
ffilm a chadw' r llyfr ar gyfer ym.arferion eraill.
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das Radio
der Fernsehef
der Plattenspieler
die Schsllplaltun (plural)
das Buch

f

Die Schuhabteilung ist in der-zweiten Etage.

IF" Die Lebensmittelabteilung ist im
Umergeschoss.

d Die Herrenabteilung ist in der ersten Etage.

c Die Photoabteilung ist in der dn'tten Etage.

b Die Kosrnetikabteilung ist irn Erdgeschoss.

a Das Restaurant ist in der vierten Etage.

wrong, what should it be?

Hier oder da druben?........
Links oder rechts?............
Auf dem Tisch oder auf
dem Sofa?.....................

Hier-oder da druben?........
Links oder rechts?............
Neben dem Fernseher oder
neben dem Plattenspieler?..

Hier oder da druben ?.... ....
Links oder rechis?............

Hier oder da driiben?.......
Links odor rechts?...........

Hier oder da druben? .......
Links oder rechts?...........

iuu re oaoysitting. You might listen to the rudio, look at rv, play some records, or
even study Kontakle! Before your friends go out, ask whore things are, and then
choose the right answers.
a
b
c
d
e

*Sie sind hier

Richtig Oder falsch? If the ans
(4. Etage)

{3. Efage)

4. Obergeschoss
Restaurant
Kaffeebar
3. Obergeschoss
Reiseburo
Spjrtartikef
Kreditburo

(2. Etage)

(1. Etage)

2. Obergeschoss
Herrenabteilung
Photoartikel
1. Obergeschoss
Schuhe
Damenabteilung
Erdgeschoss
SchaUplalten
Kosrnetik

*

"1

Siesindh.er^

What were your questions?

b .......................................

StrUmpfe

a
b
c
d
e

1

1

->

.........".".................................._....? -

rt

/-

tf
<1

Hier links neben dem Friseur,
Hier links gegenubcr d&r Bank,
Gleich hier rechts.
Geradeaus yogenuliA-r dc-? Kaffcebaf,
Geradeaus, dann links neben der Kaffeebar
(gegenii her- -- opposrfe)

1 dieHsircnabteilung

iie
Toiietten

l^a^»

fdi——|

,......................,................>
>
. >

|

[das
Sonderangebol

d e Kosmetikab'eilung

-i

die Boutique

d .......................................
e ................................. ......
jdie Schuhableilung

die Kalfeebar

SusGwaren

& AuSgang,

tVv

How do you ask lor the shoe department?

4 You've gone to a depanment store to buy some shoes for your mother's birthday.

Answer Geradeaus, rechts,,links, wieder links.

You find it, but what was your mother's size? Father will know, if only you couid
*~

....................,..........,..,...........,..........,..,......,.".,...,,,?
Answer Geradeaus und dann rechts.

find the telephone.

Father hasn't a clue, so shoes are out. You might get an idea from the boutique.

...........................................^...,. .....................................................r

Nothing suitable here! It'll have to be her favourite perfume after all.

Answer Rechls und dann links.

.......................................................................................................1
Answer Da druben.

.....................................................:....-....................................,........,?

You might have guessed—they're out of stock ! Anyway, you're thirsty.

Answer Geradeaus unci dann links.

CYHblAU'U DYFO.'OL.

Erbyn y chwedegau cynnar tybiai seicolegwyr fod
ganddynt syniad eithaf da o« r ffordd yr oedd pobl yn dysgu
Credent fod y person mewn oed yn dysgu iaith estron
Kid oedd dysgu
yn y dull ag y dysgal baban ei famiaith.d)
Iaith yn wahanol 1 ddysgu unrhyw fedr arall.a gwneid hynny
iaith.

Adwelthiai dysgwr i sbardun a chai
el wobrwyo am ymateb yn gywir. Dysgu arferion (habits) yw
dysgu iaith yn nhyb Skinner a1 1 ddilynwyr. Gelwir y garfan

drwy broses o gyflyru.

hon o seicolegwyr yn ymddy giadwyr. Er mwyn creu arferion
ieithyddol newydd canolbwyntwyd ar ddynwared a drilio. Graddolwyd y patrymau ieithyddol yn ofalus er mwyn ceisio ysgafnhau1 r baich ac ymgorfforwyd hwy mewn deialogau a oedd yn
portreadu rhyw sefyllfa o fywyd beunyddiol y siaradwyr brodoro>l.
Rhoddwyd He amlwg 1 iaith lafar naturifcl a defnyddiwyd cyfarpar clyweled a labordai iaith ar gyfer ymarferion llafar.
Ki ddigwyddodd y newidiadau hyn yn sydyn ond treiddiodd eu
dylanwad yn raddol gan ymwthio 1 mewn i'r hen ddulliau a'u
Yn Ewrop ac yn yr Unol Daleithau gwelwyd
athrawon yn graddol droi eu cefnau ar y dull graraadegol
traddodladol ac yn cyflwyno'r iaith estron fel cyfres o
haddasu«(2)

batrymau graddedig, a daeth yn ffasiynol i ddenfyddlo'r
labordai iaith newydd yn gyfrwng i wneud hynny. Credai
llawer o addysgwyr ac athrawon fod yr oes aur gerllaw a 1 u
bod wedi darganfod y gyfrinach o ddysgu ail-iaith yn rhwydd
ac yn ddl-boen.
Yn naturiolddigon, treiddiodd y syniadau a'r dulliau
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hyn i Gymru a dylanwadu ar y cyrsiau Cymraeg.

Ofnwyd
a chyrsiau

bygythiad cyrsiau Ffrangeg megis bonjour

TAVOR a dyma efallai paham na f u1 r broscs yn un mor raddol
yng Ilghymru.

Bu cryn weithgarwch ar baratoi iaith lafar

safonol - yn wir am gyfnod bu tri sefydliad yn gweithio yn
annibynnol ar y broblem (R.M.Jones, C.P.C. Aberystwyth,
E.G.Millward, Abertawe ac Is Banel y Cyd Ewyllgor Addysg
Cymreig).

Bu R.M.Jones yn gweithio ar ddekbol aeirfa a

graddoli patrymau, daeth y Dull Dwyieithog yn boblogaidd
drwy Gymru gyfan a bu cynnydd sylweddol yn y nifer o b'^bl
mewn oed a ddysgai Gymraeg.

'Roedd hwn yn gyfnod cynhyrchiol

lawn ym myd dysgu1 r Gymraeg fel ail iaith.

Ymgorfforwyd yr

holl elfennau newydd hyn mewn un cwrs arloesol sef CYMRAEG I
OEDOLIOK.
iawn.

Seiliwyd y cwrs hwn ar egwyddorion ieithyddol pendant

Detholwyd yr eirfa, graddolwyd y patrymau a chyflwynwyd

hwy mewn deialogau.

Hefyd, rhoddwyd cyfarwyddyd manwl i'r

athro ynglyn a sut i ddefnyddio'r cwrs a sut i ddrilio.
Gellir beio'r cwrs, wrth reswm, am fod y strwythur yn ami yn
drech na1 r synnwyr, ac am fod patrwm yn tra-arglwyddiaethu
ar sefyllfa, ond mae'n rhagori ar bob cwrs arall mewn un
ffordd o leiaf, sef bod y dull o gyflwyno'r iaith yn newid
fel y cynydda gwybodaeth y dysgwyr.
amrywiaeth yn y cwrs hwn.

Oherwydd hyn ceir mwy o

Er bod y cyrsiau eraill wedi elwa

ar y gwaith a wnaeth R.M.Jones o ran patrymu a chyflwyno'r
iaith yn gyffredinol ni cheisiodd yr un ohonynt gynnig
amrywiaeth o ddulliau, nac yn wir unrhyw weledigaeth newydd.
Mae diwyg y cyrsiau oil yn llwm a diddychymyg.

Byddai llyfr

deniadol yn hybu'r cymhelliad a byddai amrywiaeth o ddefnyddiau
yn gymorth i'r cof.

Bellach daeth tro ar fyd a diwedd ar

Er hyn erys nifer dda o'r pynciau a drafodwyd yn

gyfnod.

berthnasol a phwysig yn y datblygiad newydd a chyffrous sydd
ar gerdded ar hyn o^bryd.
<\£ o-v c«.O HVxfiV

j'

\

Y gobaith yw ein bod ar drothwy G^\nea o.

^vvo^\'mOv C.<

cyfnod a aeth heibio, ac y bydd y Gymraeg hefyd yn elwa ar

syniadau newydd a dulliau mwy effeithiol o ddysgu iaith.
Chomsky a ddatgelodd maint ein hanwybodaeth o'r modd y
dysgir iaith,

Er nad yw ef ei hun yn credu bod ei theori yn

berthnasol i fethodoleg ail iaith, mae'n hollbwysig oherwydd
iddo gael dylanwad aruthrol ar y ffordd y mae seicolegwyr ac
addysgwyr yn raeddwl am iaith,O)

Ceisiodd Chomsky brofi

bod y meddwl dynol yn llawer lawn mwy cymhleth nag a dybiwyd.
DywedJ

"Ymddengys i mi mai gwendid hanfodol safbwynt y cyflyr-

wyr yw bod eu heglurhad mor arwynebol, bod y meddwl yn fwy syml
ei strwythur na'r organau corfforol a bod eglurhad o'r math
mwyaf cyntefig yn addas i esbonio unrhyw ffenomenon y gellir
ei gweld,

Nid yw1 r cyflyrwyr yn gwneud cyfiawnder a chyraleth-

dod y meddwl, "C 1*)

Cred Chomsky fod pob un ohonom wedi ein

geni gyda gwybodaeth reddfol o reolau cymhleth iaith,

Mae'r

siaradwr wedi "mewnoli system gymhleth o reolau sy'n cysylltu'r
arwyddion a dehongliad semantig o'r arwyddion hynny.

Gyda

help y gramadeg mewnol awn gall person gynhyrchi holl frawddegau gramadeg yr iaith.

System o reolau trawsffurfiannol

yw'r gramadeg sy'n gallu rhagfynegi'r holl frawddegau sy'n
bosibl yn yr iaith - ond nid y rhai y tybia'r siaradwr eu bod
yn anaddas.

Gall y gramadeg hwn wahaniaethu rhwng ffurfiau
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amwys na ellir eu hegluro trwy gymorth gramadeg traddodiadol
sy'n ymwneud a'r strwythur arwynebol yn unig.

Gall hefyd

ddatgelu brawddegau cnewyllyndl o fewn brawddegau eraill,
Mae'n galluogi'r siaradwr i ynganu brawddeg nas clywodd erioed
o'r blaen, a'r gwrandawr i ddeall brawddeg nas clywodd o'r
blaen.

Mae'n broses anymwybodol heb symbyliad iddi ac mae

byth a bsunydd yn ail-greu o'r newydd,

Gan fod plant ym rahob

diwylliant yn dysgu iaith tua 1 r un oed, ac yn cymryd yr un
camau wrth wneud hynny, tybir mai proses sy'n datblygu gydag
aeddfedrwydd ydyw a'i bod yn arbennig i ddyn.

Metha'r mwyaf-

/*

rif o bobl mewn oed a dysgu iaith estron hyd yn oed gyda
chymorth rheolau graraadeg ond fe Iwydda baban hebddynt.

Yr

unig arweiniad a gaiff yw nifer enfawr o esiamplau sy'n dangos
iddo sut mae'r system yn gweithio;

ni ddysgir rheolau iddo.

Genir pob baban gyda'r gallu ieithyddol cynhenid hwn sy'n
aeddfedu yn naturiol ymhen cyfnod o amser.
Beirniadwyd y dulliau arferol o ddysgu iaith estron gan
amryw o addysgwyr,

Dywed Carmen Silva: "Nid yw'r dulliau a

seiliwyd yn llwyr ar ddynwared ac atgyfnerthu yn llwyddo i
egluro sut raae rhywun a feistrolodd iaith yn gallu cynhyrchu
a deall yraadroddion newydd."(5)

Seiliwyd y dull clyweled ar

y ddamcaniaeth y dylai athro roddi sampl gynrychioladol o
frawddegau i'r dysgwr a'i fod ef wedyn yn mynd trwy broses o
gyffredinoli;

Nid yw gwybod rhestr faith o frawddegau yn gyf-

ystyr a gwybod iaith,

Rhoddwyd pwyslais newydd ar greu, ar

greu ymadroddion newydd yn hytrach na bodloni ar ddynwared yr
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athro yn oddefol.

Proses weithredol ydyw.

Crodir bod y plentyn

Ifanc yn llunio theori o iaith ac yn profi neu i»rt lod ei
ddamcaniaeth ynglyn a strwythur iaith trwy wneud camgymeriadau
i 'brofi 1 ei reolau nes yn y diwedd, wedi cyfres o addasiadau,
llwydda i lunio gramadeg cyflawn y person mewn oed.(6)

Os

yw'r un peth yn wir am ddysgu ail iaith nid oes diben paratoi
rhestrau amlder na graddio patrymau, na chadw1 r dysgwr rhag
clywed brawddegau anghywir, na dynwared na drilio.

Cred

Jakobovits y dylai'r dysgwr fod yn agored i'r holl ddata
ieithyddol o 1 r dechrau a chael y cyfle i brofi ei ddamcaniaethYr hyn sy'n bwysig yw ei fod

au am strwythur yr iaith.(7)

yn creu brawddegau newydd, hyd yn oed os ydynt yn rhai anghywir,
Cytuna Wilkins mai bod yng nghanol iaith yw1 r peth pwysicaf.
"Yr elfen hanfodol yw bod yn agored (exposed) i iaith, a chyn
belled ag y pery'r cyflwr hwn bydd y peirianwaith ieithyddol
yn gweithio,"(8)

I«id yw pawb yn gytun ar hyn ond cytuna y

mwyafrif o addysgwyr o leiaf ar un peth sef nad oes lie pwysig
i ramadeg trawsffurfiannol fel y cyfryw ym myd dysgu ail iaith
gan ei fod yn rhy haniaethol.
Codwyd llu o amheuon a pherwyd dryswch ac ansicrwydd ymhlith ieithyddion ac athrawon.

Roedd meddwl am iaith fel

cyfres o batrymau yn hollol annigonol yng ngoleuni syniadau
Chomsky o greadigrwydd di-ben-draw iaith,

Ychwanegwyd at yr

amheuon a deimlid yn barod ynglyn a gwerth rhestrau amlder,
collwyd ffydd mewn dril a theimlwyd fwyfwy bod y cyrsiau traddodiadol yn anwybyddu agwedd greadigol a chyfathrebol iaith.
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Ail-ystyriwyd y cyrsiau gan ganolbwyntio ar eu diffygion.(9)
Wrth ddilyn maes llafur gramadegol traddodiadol rhaid
oedd ceisio dysgu holl reolau'r system - y rheolaidd a 1 r
afreolaidd er mwyn cyflawnder a chynnal cymaint o eirfa gag a
oedd yn bosibl.

Ond os dilynnir daracaniaeth Chomsky ni fyddai'n

bosibl i unrhyw un ddysgu holl gyfuniadau brawddegol "oherwydd
mae set feidraidd o reolau gramadegol yn gallu esgor car set
anfeidraidd o frawddegau."(10)

Arferid rhestru'r rheolau

gramadeg ond ni cheisid egluro sut a ble i ddefnyddio'r ffurfiau hynny.

Rhydd Widdotyson enghraifft o'r cymhlethdod a

amlygwyd wrth drafod iaith mewn ffordd wahanol.

"Gall rhywun

er enghraifft ddychmygu bod y raodd gorchmynnol yn arwydd
diamwys o'r weithred o orchmynu,

Ond ystyrier yr enghreifft-

iau canlynol o1 r modd gorchmynnol: 'Pobwch y bastai mewn
ffwrn araff t 'Dewch i gael cinio fory 1 , f ^ianteisiwch ar ei
gynnig 1 1 'Maddau i ni ein dyledion1 \ Cyfarwyddyd, gwahoddiad,
cyngor, a gweddi - gweithredoedd gwahanol i gyd, ond mae'r
gorchmynnol yn addas iddynt oil - ond gellir hefyd ei hepgor.
'i'lae'n rhaid i chi bobi 1 r bastai mewn ffwrn araf , 'Beth am
ddod i gael cinio fory?' 'Fe fuaswn i'n manteisio ar ei gynnig 1
•Gweddiwn am faddeuant i f n pechodau, 1

xiyd yn oed pan roddir

gorchymyn pendant nid oes yn rhaid defnyddio'r gorchmynnol.
Rhaid yw i*r dysgwr felly wybod rheolau cyfathrebu yn ogystal
a rheolau gramadeg.(11)
Teimlwyd nad oedd cysylltiad rhwng yr iaith a gyflwynid
yn y dosbarth a 1 r iaith a ddefnyddid y tu allan i 1 r dosbarth(12)

278

Cyflwynid enghreifftiau o batrymau yn unig yn hytrach na'r
iaith yn ei hanfod*

Os na siaredid yr iaith yn yr ardal nid

oedd cymhelliad i'r myfyrwyr ei dysgu, rhaid oedd i'r athro
greu y cyrahelliad yn y dosbarth.
reoli'r hyn a gyflwynid.

Tuedda ambell ddull i

Er enghraifft, wrt i ddefnyddio'r

Dull Union trafodwyd y sialc a 1 r bwrdd du ac agorwyd a chaewyd
drysau yn ddi-ddiwedd, nid am fod y pethau hyn yn bwysig i'r
dysgwyr ond am eu bod yn hawdd eu cyflwyno,

Ond osgowyd trafod

agweddau cymdeithasol, llai diriaethol iaith megis raynegi
barn, anghytuno, etc,
Ceisiwyd gwella'r dull gramadegol a phatrymol o ddysgu
drwy osod y gramadeg o fewn cyd-destun sefyllfaol,(13)

^nd

y patrwm oedd yn rheoli o hyd ac roedd yn amhosibl dianc o
sefyllfa artiffisial yr ystafell ddosbart i.

Pan ddaeth y

dull sefyllfaol yn ffasiynol tueddai rhai athrawon i'w
ddefnyddio ef a 1 r labordy iaith i geisio cuddio'r ffaith mai
gramadegol, yn y bon, oedd y cwrs iaith o hyd,

Paratowyd

deialogau i arddangos y patrymau ond anaml yr ymdebygai i
iaith naturiol.

Pet i hollol annaturiol hefyd oedd llusgo

patrymau oedd yn debyg eu strwythur i fewn i'r deialogau heb
ystyried nad oedd cysylltiad semantig rhyngddynt,

Yn bwysicaf

oil araheuwyd a allai'r dysgwr mewn gvirionedd drosglwyddo yr
hyn a ddysgodd yn y labordy iaith i sgwrs naturiol,(1*0
Sylweddolwyd hefyd nad y geiriau a oedd uchaf eu
hamlder gan siaradwr brodorol a fyJdai o f f )3add mwyaf i'r
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dysgwr.

Byddent o gymorth iddo ddeall y siaradwyr ond nid I

fynegi ei anghenion el hun fel ymwelydd a gwlad arall,
Ceisiwyd hybu' r dysgu drwy raddio patrymau a golygai hyn
ddysgu'r eitemau hawdd yn gyntaf a gohirio dysgu ffurfiau
rawy astrus hyd ddiwedd y cwrs.
oedd fwyaf buddiol yn ami.

Yn anffodus y ffurfiau anodd

Petal'r dysgwr yn methu a chwtt.-

hau ei gwrs ni fyddai yr hyn a ddysgod o fawr werth iddo, a
buan y sylweddolai 1 r dysgwyr bod swmp mawr o iaith i'w
feistroli a thorrai ei galon.
Yn y cyfamser ymchwiliwyd i wahanol agweddau ar iaith a
chafodd hyn hefyd ddylanwad ar syniadau addysgwyr,(!5)
Gwnaethpwyd astudiaeth o1 r drefn yr oedd plant yn dysgu
eitemau ieithyddol yn eu mamiaith a gwelwyd bod plant gyda
gwahanol ieithoedd yn famiaith iddynt yn dysgu yn yr un drefn,
Ceisiwyd cymhwyso'r astudiaethau hyn at ddysgu ail iaith ond
ni ddaethpwyd i gasgliadau pendant hyd yn hyn.

Ceisiwyd

darganfod hefyd pa ddulliau (strategies) a ddefnyddiai'r
dysgwr i ymdopi a'r iaith, h.y. pa ddulliau a ddefnyddia i
symleiddio'r system ieithyddol;
math hwn o ymchwil.

credir bod gwerth pendant i'r

Mae cymhellion y dysgwr yn haeddu sylw

hefyd a'i agwedd at yr iaith y cais ei dysgu.

Astudiwyd cof,

cof dros gyfnod byr a chof hirach gyda phwyslais arbonnig
ar ddwyieithrwydd.

Dangosodd ymchwil ddiweddar fod pobl mewn

oed yn gallu dysgu ail iaith llawn cystal a phlant.(l6)
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Astudiwyd iaith ac yraddygiad y dysgwr ond rhaid ymchwilio
ymhellach 1 yraddygiad ac iaith yr athro a'r dysgwyr yn y
dosbarth.

Sylweddolwyd bod y dysgwr yn gwneud cyfraniad

gweithredol bwriadol i'r gwersi, gwyr llawer athro mai'r dysg
wyr yn ami sy1 n pennu rhediad y cwrs i ryw raddau.

Dechreuwyd

ystyried beth yr oedd arnynt hwy eisiau ei ddysgu a pharatowyd
nifer o gyrsiau arbenigol megis Almaeneg i Gemegwyr,

Byddai'r

cefndir gwyddonol gan y dysgwr yn barod a dysgid ef i frith
ddarllen erthygl yn ei briod faes, i godi rhai pwyntiau perthnasol a1 u cyfieithu i'w famiaith.

Byddai cwrs o'r fath yn

canolbwyntio ar gyfieithu a darllen yn hytrach nag ar yr
iaith lafar.
Rhoddwyd sylw arbennig i faes pwysig a chymhleth sef y
defnydd a wneir o iaith mewn bywyd.

Dechreuwyd astudio ymgom

a gwelwyd bod nifer o reolau pendant cymdeithasol yng nghudd
yn yr holl broses.(17)

Roedd defodau pendant i agor a chloi

sgwrs, i newid pwnc, i gael saib ac yn y blaen,

Yn bennaf

oil teimlwyd mai ar y dysgwr y dylai'r pwyslais fod ac nid ar
y maes Ilafur.(l8)
athrebu.

Roedd yn rhaid iddo greu iaith a chyf-

Ar ol blynyddoedd o baratoi llyfrau a darnau darllen

syml yn arbennig ar gyfer dysgwyr dechreuwyd amau eu gwerth,
gelwid hwy yn "defnyddiau synthetig".

Tei mlwyd nad oedd diben

chwaith i'r dysgwr gyfieithu syniadau pobl eraill, na mynegi
eu syniadau hwy trwy wneud ymarferion cyfieithu a darllen a
deall,

Rhaid fyddai iddo fedru darllen papurau newydd y wlad
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estron a mynegi ei syniadau ei hun,

Yn y gorffennol cyfran

fechan lawn o f r boblogaeth - yr elite a ddysgai iaith er mwyn
ymddiwyllio neu wneud astudiaeth academaidd ohoni.

Eellach

daeth gwyliau ar y cyfandir yn gyffredin a dysgir ieithoedd
estron i ddosbarthiadau cymysg eu gallu yn yr ysgolion cyfyng.
Daeth cyradeithas yn fwy symudol hefyd gyda nifer o unigolion
neu deuluoedd cyfain yn symud i weithio am resymau economaidd
yn ymwneud a'r Farchnad Gyffredin.
Cafodd y syniadau newydd hyn gryn ddylanwad ar gyrsiau
iaith - neu o leiaf ar y maes llafur, a dechreuwyd son am
feysydd llafur cyfathrebol neu ffwythiannol a seiliwyd ar yr
uned semantig*

Wrth uned semantig golygir uned o ystyr,

cysyniad sylfaenol,

Mae gan bob un ohonom stor enfawr o'r

unedau hyn a rhannwn hwy gyda phobl eraill sy'n siarad yr un
iaith a ni.

Nod yr athro ail iaith yw datblygu gallu1 r

dysgwr i'w defnyddio yn yr iaith estron yr un modd.

£>ydd

canlyniadau y syniadau diweddar hyn yn trawsnewid y dethol
a'r dosbarthu o'r eitemau icithyddol yn y maes llafur.
Bu Cyngor Ewrop o'r dechrau yn ymwneud a dysgu iaith,
ac yn 196*+ sefydlwyd y Project leithoedd Modern;

ac yn

ddiweddarach ychwanegwyd astudiaeth arbennig ar ddysgu
ieithoedd i oedolion*

Penderfynwyd yn gyntaf oil ystyried y

ffordd orau i ddysgu ieithoedd i bobl raewn oed.

Mae rhai

pwyntiau y dylid eu cadw mewn cof wrth ystyried addysg oedolion.

Pan benderfyna person mewn oed ddysgu neu ail ddysgu
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iaith bydd ganddo fyrdd o wahanol resymau dros wneud hynny,
Bydd dosbarth o'r fath yn amrywiol iavm o ran gallu a daw1 r
myfyrwyr a gweddillion o wybodaeth a ddysgwyd neu hanner
ddysgwyd yn yr ysgolion.

Er rawyn ceisio gvmeud y system mor

hyblyg ac ystwyth a phosibl i gyflenwi 1 r anghenion penderfynodd y Cyngor sefydlu system uned/gredyd.

Yn y trafod-

aethau pwysleisiwyd bod medrau yn bwysicach na gwybodaeth,
hynny yw, bod y gallu i siarad iaith yn bwysicach na gwybod
ffeithiau gramadegol am yr iaith.
ystyr.

Rhoddwyd y pwyslais ar

Nid oedd strwythur iaith yn bwysig ond i'r graddau y

defnyddid ef i gyfleu ystyr.

Felly yn hytrach na rhestru'r

eitemau ieithyddol a 1 r eirfa uchaf ei hamlder ac anwybyddu1 r
agwedd gyfathrebol fel y gwneir yn draddodiadol penderfynwyd
gwneud y gwrthwyneb, sef

canolbwyntio ar y cyfathrebu yn

gyntaf a thynnu'r eirfa a1 r patrymau allan o 1 r maes cyfathrebol dan sylw.

Daeth dysgu cyfathrebu ac ymddwyn mewn

oymdeithas yn ran holl bwysig o'r cwrs iaith.

Y papur cyntaf

a gyhoeddwyd gan Gyngor Ewrop oedd un Richterich, A M/DEL FOR
THE DEFINITION OF ADULT LANGUAGE NKFJDS.C21)

Ceisir diffinio

a dadansoddi'r maes mewn dwy ranj
1.

Sefyllfaoedd ieithyddol - pwy sy f n siarad efo pwy a ble.

Byddai person yn cael cyfweliad am swydd yn defnyddio iaith
wahanol i*r un a ddefnyddia yn y dafarn gyda 1 r nos.
2.

Oxweithredoedd ieithyddol - i ba bwrpas y defnyddir yr

iaith, am beth y siaredir a sut?

Mae gwahaniaeth rhwng

adroddiad papur newydd a dau berson yn trafod ffilm.
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Diffinir anghenion y dysgwyr ac awgrymir sut y gellir
cymhwyso'r model.

Trafodwyd un broblera na Iwyddwyd i'w

datrys hyd yn hyn, problem yr oedd athrawon yn ymwybodol
ohoni wrth ddefnyddio cyrsiau gramadegol a sefyllfaol, sef
yr anhawster o ragweld pa sefyllfaoedd ieithyddol y daw1 r
dysgwr ar eu traws yn ei fywyd beunyddiol fel y gallo 1 r athro
ei baratoi ar eu cyfer.
Cyhoeddwyd yr ail bapur pwysig gan David Wilkins.

H

Helaethwyd hwn yn ddiweddarach a 1 i ^yhoeddi dan y teitl
NOTIONAL SYLLABUS. (22)

Trafodir y gwahanol ffyrdd o

edrych ar iaith o safbwynt dysgu ac o safbwynt categoreiddio'r
cynllun semantig.

Geilw Wilkins y cynllun yn 'Gynllun Cyfath-

rebol 1 ac mae'n rhestru'r hyn a ddysgir o ganlyniad i ddadansoddiad o anghenion y dysgwr i fynegi ystyron.

Diffinir

cysyniadau fel f y pethau y siaradwn amdanynt - pethau, pobl,
amser, symud a'r cydberthynas a awgrymir mewn geiriau raegis
•gyda 1 , 'gan1 .

Diffinir ffwythiant (functions) fel y rheswm

dros ddefnyddio iaith i ofyn, i wadu, i fynegi gobaith,
syndod, i yraddiheuro ac yn y blaen.

Pwysleisir y gwahaniaeth

rhwng yr hyn a wnawn (y weithred) drwy gyfrwng iaith ac adrodd
neu ddisgrifio rhyvbeth trwy gyfrwng yr iaith.

Bu llawer gormod

o bwyslais yn y gorffennol ar adrodd stori, neu ddisgrifio
sut y teimlai rhywun arall raewn lluniau stribed er enghraifft,
yn hytrach nag ar wneud fwy drwy gyfrwng yr iaith.
iaeth fel hon amlygir cymhlethdod iaith.

Mewn astud-

Gellir defnyddio un

ffurf i lawer diben neu ffwythiant.^r enghraifft, gall 'mae'n
boeth1 fod yn gwyn, yn rybudd, yn ymddiheuriad ac yn y blaen.
A gellir mynegi'r un ffwythiant drwy gyfrwng nifer helaeth o
wahanol ymadroddlon, rhostra

Wilkins 16 o wahanol ffyrdd

o ofyn caniatad - mae'r dewis o ffurf arbennig yn dibynnu
ar y raddfa o gwrteisi sydd ei hangen yn y sefyllfa.
Sylweddolir bod problem sylfaenol ynglyn a'r dull o ddewis
a chyfuno y patrymau gramadegol a 1 r ffwythiant.
Cyhoeddwyd y trydydd gwaith pwysig a baratowyd ar y
pwnc hwn dan y teitl THRESHOLD LEVEL gan Van Eck.(23)

Y

safon Drothwy hon oedd y safon isnf o wybodaeth o iaith y
gellid rhoddi cydnabyddiaeth swyddogol iddi,

Cytunwyd mai'r

myfyrwyr mwyaf niferus fyddai pobl a ddymunai eu paratoi eu
hunain raewn ffordd gyffredinol ar gyfer cyfathrebu'n gymdeithasol ar faterion bob dydd gyda phobl o wledydd eraill.

Pobl

a ddymunai fedru sgwrsio gyda'r trigolion wrth deithio'r wlad.
Pwysleisir na olygir prynu bara a llaeth a phostio cardiau yn
unig wrth hyn, ond cyfathrebu o ddifrif,

"Kae ar bobl eisiau

cysylltu a'i gilydd fel pobl, cyfnewid gwybodaeth a barn,
siarad am brofiadau, am y pethau hynny a hoffant neu nad ydynt
yn eu hoffi, archwilio yr hyn sy'n debyg ac yn wahanol yn yr
lined amrywiol hon, ein cyfandir cymhleth a phoblog,"

Mae'n

u/

galondid 1 ni yng Nghymru gofio bchd y safon Drothpr yn golygu
rhywbeth amgenach na iaith twristiaid.

Ni fyddai cynllun a

soiliwn ar anghenion y tcit iiwr yn berthnasol yng Nghymru
gan fod Saesneg yn fwy buddiol fel iaith masnach.
Gellir rhannu1 r gv;aith yn chwe rhan:
1, Sefyllfa - sef lie y defnyddir yr iaith,
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2» gwelthredoedd ieithyddol - sgwrsio sydd bwysicaf o ddigon,
div

rhod A. lie llai amlwg i ddarllen ac ysgrifennu
3» ffwythiant (functions).

Ceir chwe prif raniad a rhennlr

y rhain yn nifer o is-raniadau.
**. testun - Diffiniwyd 1^ rnaes testunol a nodwyd beth y gall
y dysgwr ei wneud ym mhob maes,
5» Cysyniadau eang cyffredinol o'r pethau y siaredwn amdanynt
megis amser, gofod, ansawdd, etc*
6, Cysyniadau penodol - ymhelaethu yn fwy manwl.
Ar ddiwedd y gwaith nodir problem arall a gododd wrth
geisio datblygu'r math hwn o gynllun sef yr anhawster o
arholi'n fanwl, a chytuno ar y safonau angenrheidiol,
Cred Van Eck y gellir cymhwyso rhan gyntaf y cynllun
ar gyfer unrhyw un o'r ieithoedd Ewropeaidd - liynny yw
ieithoedd sydd a'r un cefndir diwylliannol iddynt.

Bwriadwyd

addasu'r Safon Drothwy ar gyfer Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg,
Ymddengys, fodd bynnag, nad oedd y Ffrancwyr yn fodlon ar y
cynllun a chyfansoddasant un gwreiddiol, a chyhoeddwyd ef
dan y teitl UN NIIVEAU-SEWEL (1976).

V&e hwn yn wahanol mewn

amryw ffyrdd i'r Safon Drothwy, yn llawer llawnach a mwy
cyfansawdd*

Bwriadwyd iddo fod yn fath o drysorfa y gallai

athrawon dynnu ohoni yn bl gofynion ei ddisgyblion.
Teimlwyd bod swmp o waith i'w gyflawni i feistroli'r
safon Drothwy a phenderfynnwyd ceisio diffinio safon a oedd
tua banner ffordd*

Galwyd y safon hon yn WAYSTAGE.

Addaswyd

Waystage gydag ychydig iawn o newid ar gyfer ei ddefnyddio
mewn ysgolion.
Erys llawer o waith i'w wneud ac raae 1 r Cyngor yn ymwyb286

odol o wendidau'r cynllun.

Dylai pob lluniwr cyrsiau fod

o leiaf yn gyfarwydd a'r gwalth, hyd yn oed os na chytuna
a'r egwyddorion sylfaenol.

Mae traddodiad hir ar y cyfandir

o feysydd llafur sy'n unffurf drwy bob gwlad ond pwysleisia'r
Cyngor nad y diben oedd paratoi rhestr o eitemau i'w dysgu1 n
unffurf gan bawb ym mhobraan yn Ewrop ond cynnig model i weithio
arno ac i geisio dangos yr hyn y gellld el wneud,

'Roedd yn

ymgais ymarferol i geisio datrys rhai o'r problernau.
Ar hyn o bryd mae addysgwyr yn ymwybodol o ddiffygion
y cyrsiau clyweled ac yn amheus o'r egwyddorion sy'n sail
iddynt*

Ond nid ydynt hyd yn hyn wedi ystyried yn fanwl

holl oblygiadau y cyrsiau cyfathrebol.

Cais L.G.Alexander

Cfdadansoddi sut y bydd y maes llafur cyfathrebol yn dylanwadu
ar y gwersi iaith yn y dosbarth. (2^-)

Digon niwlog yw'r

arbenigwyr ynglyn a'r dulliau dysgu, ond maent yn hollol
gadarn ar un pwynt sef na ellir anghofio'r wers ramadeg.

Ni

wahenir y pedair medr bellach, dysgir a defnyddir medrau
darllen, deall, siarad ac ysgrifennu blith-draphlith fel y
gwnawn yn ein bywyd beunyddiol.

(Mewn rawy nag un dull credid

ei bod yn bwysig i 1 r dysgwr beldio a darllen nac ysgrifennu
cyn dysgu siarad.)

Prif nodwedd y cwrs fydd yr ararywiaeth

o ddefnyddiau a gweithgareddau.

Bydd lie i'r wers ramadeg

ffurfiol, i gyfleithu, i ddrilio, i ddefnyddio cynorthwyon
clyweled, ond defnyddir hwy pan fyddant yn ateb y diben.
Gellir dethol y gramadeg sydd i'w ddysgu ac ni fydd yn rhaid
cynnwys y cyfan er mwyn cyflawnder.

Newidwyd swyddogaeth yr

athro i raddau hefyd, nid cyfrannwr gwybodaeth raohono bellach
28?

ond un sy'n annog y dysgwyr i gyfathrebu a'i gilydd.
Tasg favr awduron cyrsiau f r dyfodol fydd ceisio cyfuno
/

anghenion y dysgwr a fframwaith strwythurol yr iaith.

Y cam

cyntaf fydd ceisio darganfod pa fath o bobl sydd yn dysgu
Cymraeg a beth yw eu hangenion hwy.
cael y math hwn o wybodaeth.

Ni ddylai fod yn anodd

Pan yw person mewn oed yn

penderfynu dysgu iaith mae ganddo nod bendant mewn golwg, ac
mae'n disgwyl i'w lafur a'i ymdrech ddwyn ffrwyth yn weddol
gyflym,

Os yw'n teiralo bod y cwrs yn berthnasol i'w anghenion

ac yn cyflawni gofynion ei fywyd beunyddiol bydd yn gymorth
iddo ymegni'o a dyfalbarhau, ac y mae cyrnhelliant yn holl
bwysig wrth ddysgu iaith.

Cyn llunio cwrs dylid bod yn

ymwybodol o'r bobl a fydd yn ei ddilyn a sylweddoli hefyd y
bydd angen arnrywiaeth o ddefnyddiau i'r athro fedru dethol
ohonynt i ddiwallu anghenion y myfyrwyr,

lifallai mai rhyw

drysorfa o unedau cyfansawdd fydd ffurf y cwrs yn hytrach
na'r gwerslyfr arferol.

Bydd lie pendant i gyfoeth o

ddefnyddiau atodol deniadol i roddi arnrywiaeth i'r gwersi yn
ogystal ag i ddiwallu anghenion gwahanol fathau o ddysgwyr,
Byddai'n fuddiol gwybod oedran y dysgwyr, eu cefndir
a'u diddordebau.

Dylid cael gwybod a phwy y gobeithiant

siarad, ym mhle ac am ba bynciau.

Buddiol fyddai gwybod

hefyd pa ddeunydd printiedig a ddaw i'w rhan a pha dafodiaith
neu gywair y byddant yn ei glywed.

Rhaid ystyried hefyd at

ba safon y gobeithiant ddysgu - nid yr un fydd diddordebau
nac anghenion y fam ifanc sydd a 1 i phlentyn yn yr ysgol
feithrin a' r Athro Prifysgol a ymddeolodd i gefn gwlad.
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Gwnaethpwyd cryn dipyn o ymchwil ar hyn yn Lothian, (25)
Anfonwyd cannoedd o holiaduron i blant ysgol i geisio darganfod eu rhesymau dros ddysgu gwahanol ieithoedd, ac yna llunIwyd cwrs ar eu cyfer.
Pwysleisir

o hyd y gellir addasu Cv;rs Cyn^or Ewrop ar
gyfer unrhyw iaith ar y cyfandir. Tybed a yw hyn yn wlr?
Byddai'n fuddlol astudio cynlluniau1 r Cyngor yn fanwl drwy
lygaid Cymro er mwyn ceisio darganfod a yw'n bosibl i gyfieithu'r cynlluniau gwaith neu a fyddai angon llawer o
addasu arnynt.

Gan fod adnoddau Cymru yn brin da o beth

fydd elwa ar syniadau a gwaith ymchwil a wnaethpwyd yn barod.
Cofiwn i Shirley M» Eaton honni y gellid cyfieithu oi rhestr
amlder gymharol hi i unrhyw iaith orllewinol ond H.M.Jones
ddangosodd nad oedd yr honiad yn wir am ieithoedd lleiafrifol
fel y Gyraraeg. X
Byddai ymchwil llawnach i natur y sgwrs Gymraeg yn
fuddiol, Gellir dyfalu nad yw defodau sgwrsio - mogis cloi
ac agor sgwrs yn wahanol yn y Gymraeg i 1 r hyn ydyw yn y
Saesneg ond efallai fod pynciau'r sgwrs yn wahanoll Pan fydd
dau Gymro yn cwrdd am y tro cyntaf fe dry'r sgwrs yn naturiol
i feysydd teulu, perthnasau, bro a chydnabod.

Efallai mai'r

frawddeg bwysicaf mewn gwlad fach fel hon yw "Ydych chi'n
nabod - 7" Gellir dadlau nad anghenion y dysgwr yw1 r rhain ond nod y rhan fwyaf o ddysgwyr yw dod yn Gymry Cymraeg ac
felly fe fyddai ystyriaethau o'r math yn berthnasol.
X Gwelert Dethol Geirfa yng Ughymru, t.9.
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Yn sicr

dylid ceisio adlewyrchu rhyw elfen ddiwylliannol - yn ei
ystyr fwyaf eang - yng nghyrsiau y dyfodol.
diffinio'r "ffordd Gymreig o fyw11 .

Anodd lawn yw

Efallai mai agweddau a

£werthoedd ydyw yn bennaf, ac raae' r rhain yn fwy cuddiedig
nag agweddau allanol megis gwisg a defodau.

byddai cyraorth

y cyradeithasegwyr yn fuddiol yn y maes hwn.

Ond ychydig iawn

o ymdrech a wnaethpwyd i adlewyrchu unrhyw agweod o'r diwylliant Cymraeg - neu Gyrareig - yn y cyrsiau a astudiwyd.

Gan

amlaf bodlonwyd ar un wers wedi ei llunio o amgylch cefndir
sefyllfaol

yr Eisteddfod Genedlaethol.

Byddai yn werfrh

ystyried i ba raddau y gellid cynnwys defnyddiau atodol efallal
sy'n ymwneud yn uniongyrchol a chefndlr Cymru - hanes, traddodiadau, sefydliadau; mae llawer o'r dysgwyr yn sychedu am y
wybodaeth hon.

Dylai fod lie mewn cwrs pellach i'r math hwn

o ddeunydd.
Mae gwir angen darpariaeth addas yn y Gymraeg ar gyfer
cwrs pellach.

Fc

Iwydda nifer dda o ddysgwyr i gwblhau cwrs

Wlpan ond ychydig sy'n parhau i siarad yr iaith ymhen pum
mlynedd.

Ofnir fod llawer athro a dysgwr yn cael ei sioml.

Mae prinder y math hwn o gwrs mewn ieithoedd eraill hefyd.
Mae Rivers yn cwyno fod y dysgwyr canolraddol a phellach yn
cael eu hanwybyddu a bod angen defnyddiau gwahanol a dulliau
gwahanol ar eu cyfer hwy.(26)

Pwysleisiodd Wilkins y dylid

rhoddi mwy o bwyslais ar ddefnyddiau ->rintiedig yn y math hwn
o gwrs.(2?)

Onid oes lie i gwrs pellach yng Kghymru hefyd

i'r llu o Gymry Cymraeg sy'n ddihyder ac angen gloywi eu
Cymraeg ar gyfer anghenion eu swyddi megis dysgu trwy gyfrwng
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y Gymraeg yn yr ysgolion cyfun CymraegT
Heb ymchwil ni ellir datgan yn bendant pa fath o bobl
sy1 n dysgu1 r iaith ond ymddengys fod llawer lawn o famau plant
ysgolion meithrin Cymraeg yn ceisio gwneud hynny,
yw'r sefyllfa hon yn arbennig i Gymru?

Tybed a

Nid oes llawer o bobl

yn dysgu iaith er mwyn ei siarad a'u plant yn y cartrefi.

Kid

dyma 1 r sefyllfa arferol yn Ewrop er bod anghenion tebyg gan
fewnfudwyr,

Byddai'n rhaid cadw1 r ystyriaethau hyn mewn cof

wrth astudio cynllun Cyngor Ewrop, byddai cwrs i famau yn fwy
buddiol yn y Gymraeg na chwrs i dwristiaid.

byddai cywair

yr iaith yn bwysig wrth baratoi cwrs i famau a phlant.

Gellir

rhagweld (neu ddyfalu) mai ar yr ochr gymdeithasol - y cartref,
y clwb, y bydd y pwyslais yng kghyraru yn hytrach nag ar fyd
masnach, gwesty, y siop a'r bane,
Mae pob cwrs iaith Cyraraeg wedi ei seilio ar fframwaith
strwythurol; hynny yw, mae'r cwrs yn arwain yn raddol o'r
hawdd i 1 r anodd.

Ffrwyth profiad athrawon dros y blynyddoedd

yw1 r graddoli hwn, a bu'n werthfawr i sicrhau nad oedd yn
rhaid i'r dysgwr ymdopi a thalpiau mawr o ramadeg,

Gwelwyd

bod y strwythurau wedi eu graddoli yn ofalus iawn yn y rhan
fwyaf o'r cyrsiau a astudiwyd.

Yn wir casgliad o batrymau

graddedig yn unig oedd y Cv.RS CARLAM,
y dyfodol yn anwybyddu 1 r gweithiau hyn.

Ni fydd lluniwr cyrsiau
Ei dasg ef fydd

symud y pwyslais o'r graraadeg ei hun at ffwythiant y gramadeg.
Rhaid ceisio cyfuno dilyniant strwythurol graddedig a phatrymau a gysylltir a 1 1 gilydd drwy rinwedd eu testun neu eu
hystyr.

Os cedwir at y strwythurau graddedig yn unig ni ellir

sicrhau fod yr hyn addysgir yn berthnasol i fywyd beunyddiol,
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tueddir i ohirio dysgu ffurfiau buddiol oherwydd eu bod yn
rhy anodd ar ddechrau cwrs ac ni ddysglr y myfyriwr pa
batrymau i'w defnyddio dan wahanol amgylchiadau.

Ond os

ceisir cyflwyno 1 r iaith drwy gyfrwng gwaith ffwythiannol
yn unig ni cheid canllawiau leithyddol digon pendant a
byddai 1 n diffygiol gan na ellicl sicrhau fod patrynau angen*>
rheidiol yn cael eu cyflwyno.

Felly fe deimla Haver o

addysgwyr ar hyn o bryd raai'r ffordd fwyaf ymarferol o gyfIwyno iaith yw trwy ddwy safbwynt a chreu cynllun gwaith
ffwythiannol/strwythurol.(28)
Byddai cwrs o'r math hwn yn sicrhau fod cnewyllun
hanfodol graznadegol yn cael ei gyflwyno yn drefnus er y byddai'r
pwyslais ar yr agwedd ffwythiannol.

byddai eitem yn cael ei

dethol ar sail y ffaith y gellid ei defnyddio yn ymarferol ar
unwaith.

Fe allai'r dysgwr ddysgu nifer o eitemau buddiol hrb

fod yn rhaid iddo ddeall y graraadeg.

Geifclid sicrhau adolygu

oherwydd byddai'r rhan fwyaf o'r eitemau yn cael eu hail
ddefnyddio ac fe welid yr eitemau buddjol a ddysgwyd ar y cof
ar ddechrau'r cwrs yd nes ymlaen wedi eu graddoli.

Dylai cwrs

o'r fath roddi hyder i'r athro oherwydd ei fod yn gyfarwydd
a* r patrymau graddedig ac oherwydd ei fod yn sylweddoli gwerth
yr eitemau eraill.

Byddai'r dysgwr yn meistroli llawer mwy

o 1 r iaith mewn llai o amser a dylai fedru gweld fod y deunydd
wedi ei baratoi i ddiwallu ei anghenion.

Kid tasg hawdd fydd

paratoi cwrs o'r math hwn a chyfeddyf cefnogwyr rawyaf brwd y
cyrsiau cyfathrebol fod probleraau yn codi wrth geisio rhoi cwrs
cyfathrebol ar bapur.

Os bodloni anghenion yr unigolyn yw nod
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y cwrs byddai'n arahosibl i on cwrs fodloni dosbarth o again
o unigolion,

Byddai'n rhaid i'r deunydd fod yn hyblyg, a

byddai'n rhaid i'r athro amrywio neu lenwi bylchau.

Gan fod

cefndir pob dosbarth yn wahanol, heb son am yr unigolion yn
y dosbarth, anodd fyddai paratoi trefn o gyflwyno'r iaith a
fyddai'n foddhaol i bawb.
Ceisiwyd dros y blynyddoedd ddiffinio a rhoddi trefn ar
y maes anelwig hwnnv - y sefyllfa.(29)

Rhaid cyfaddef mai

methiant fu'r yradrechion i ddiffinio 1 r myrdd o sefyllfaoedd
yn ein bywyd beunyddiol, ond ceisir o hyd ddiffinio'n weddol
fanwl y sefyllfaoedd a ddefnyddir at ddibenion dysgu yn y
dosbarth,

&-ie Alexander yn rhestru'r ffactorau sy'n ymwneud

a sefyllfa ddysgu, a byddant yn amrywio yn ol a safon y
cwrs,(30)
"Ffwvthianti Diffiniad bras o'r weithred ieithyddol
sydd i gael ei dysgu, e,e, ymddiheuro,
Cysvniad: Cymhwysiad penodol neu gyffredinol o'r
ffwythiant, e,e, ymddiheuro am fethu a'ch cwrdd
Maest Detholwyd y pwnc dan sylw o feysydd cyffredin
raegis y teulu, y cartref, gwaith, teithio, etc,
Y cefndir: Ble yn union mse'r sgvrs yn digwydd.
fod yn bendant neu'n ben agored,

''lall

Gwpthweithio; Sut y siaredir ac am beth y siaradant,
(yn gwrtais, anghwrtais, ffurfiol, anffurfiol, etc,)
Rol cyrodeithasol: Y berthynas rhwng y siaradwyr (gwerthwr/prynnwr, gwr/gwraig, brodor/dysgwr, etc.)
Dehonglwvr: Yr ymadroddion (brawddegau, patrymau,
idiomau, ebychiadau) a ddeillia o'r ffactornu a restrwyd)
Rhaid cadw mewn cof wrth lunio cwrs y gwahaniaeth rhwng
yr hyn a fyddai'n ddymunol a1 r hyn sy'n ymarferol.
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Nl ellir

bod yn rhy uchelgeisiol a cheisio cyflwyno holl gymhlethdodau a chyfoeth sefyllfaoedd bywyd*

Ond gwelir o'r rhestr

uchod fod byd o wahaniaeth rhwng y sefyllfa fel y dehonglir
hi gan lunwyr cyrsiau Cyinraeg y gorffennol a gan addysgwyr
mwy diweddar,

Yn y cyrsiau Cymraeg yr un oedd y sefyllfa,

y cefndir a'r cymeriadau o'r dechrau hyd ddiwedd pob cwrs,
Nid oedd yr un o'r awduron wedi ceisio dadansoddi pob
sefyllfa yn ei gwrs fel y gwneir heddiw.
Ceir llawer o drin a thrafod sefyllfaoedd y dyddiau
hyn oherwydd credir mai'r ffordd orau i'r dysgwr addasu yr
hyn a ddysgodd trwy ymarferion lie mae'n "chwarae rhan11 (role
playing) a'i orfodi i addasu1 n fyrfyfyr (improvise).

Dylid

diffinio cefndir y sefyllfa yn fanwl yn ogystal ag agwedd a
safle gymdeithasol y rhai sy'n cymryd rhan.

Rhaid i'r

sefyllfaoedd a ddyfeisir Iwyddo i argyhoeddi'r dysgwr eu bod
yn rhai dilys,

Yn ami iawn ni all pobl ifanc g/mryd y

sefyllfa deuluol yn y Cyrsiau Cymraeg o ddifrif.

Yn gyffred-

inol teimlir nad yw'r sefyllfa deuluol draddodiadol yn berthnasol i fywyd y rhan fwyaf o ddysgwyr iaith - nid ydynt yn
amcanu at siarad yr iaith estron yn gyson ar eu haelwydydd.
Gellir dadlau fod nifer dda o*r dysgwyr Cymraeg yn dymuno
troi eu haelwydydd yn rhai Cymreig - dyna pam yr anfonant eu
plant i ysgolion Cymraeg ac y mynychant ddosbarthiadau iaith
eu hunain.
0 edrych ar y cyrsiau Ffrangeg neu Almaeneg diweddar
gwelir fod gwedd pur wahanol iddynt.

0 graffu gwelir ol

ymgais bendant i raddoli'r sefyllfaoedd yn hytrach na'r
patrymau.

Gall sefyllfa nr yr un thema fod yn syml neu'n

gymhleth; er enghraifft gall "talu'r bil mewn gwesty" fod yn
un ddigon ddiffwdan ond os digwydd i'r talwr fod wedi anhofio
ei lyfr siec fe dry yn sefyllfa astrus lawn.
Diau mai'r man cychwyn yn y dosbarthiadau Cymraeg yw
sefyllfa1 r dosbarth.

Pwysleisir yn y Cynllun Ewropeaidd fod

yn rhaid i bob rhan o'r cwrs fod yn gyflawn - hynny yw dylai'r
dysgwr allu dechrau siarad yn y gyradeithas ar unwaith.

^wn

ardaloedd di-Gymraeg y dosbarth Cymraeg yw'r unig gymdeithas
Gymraeg y daw'r dysgwr i gysylltiad a hi.

Rhaid felly creu

byd Cymraeg oddi mewn i'r dosbarth a throi iaith y dosbarth
yn Gymraeg o fewn ychydig wythnosau - dyma fydd y sbardun a'r
cymhelliad i ddysgu.

Ar y Haw arall ceir nifer o Gymry

Cymraeg yn trigo raewn ardaloedd Seisnig ac mae'n bwysig dod
t

'x

a hwy i mewn i'r dosbarth, i'r ynys Gymraeg yn y mor o Seisnigrwydd.

Ni all un athro byth gwmpasu holl gyfoeth iaith,

yn eirfa nac yn dafodiaith a gyda' r pwyslais newydd ar defnyddiau dilys ni ellir dychmygu am unrhyw ddeunydd mwy dilys
i gynorthwyo'r dysgwr na Chymry Cymraeg yr ardal.

Mewn ardal

oedd Cymreig hefyd mae'n holl-bwysig fod y dysgwyr yn ymgynefino a'r dafodiaith leol, a gwahanol gyweiriau'r iaith - yn
llafar neu ar bapur drwy gyfrwng panur bro.

Rhaid hyfforddi

dysgwyr i ddeall rhediad sgwrs neu erthygl, i ddeall y prif
bwyntiau ac anwybyddu1 r gweddill.

Mae'n bwysifj cofio hyn

oherwydd bydd perygl i'r athro a'r dysgwr ddychryn os ceisir
darllen a deall, neu wrando a deall, pob gair.
Mae Alexander yn awgrymu y gellir llunio cvrs drwy
raddoli'r sefyllfaoedd yn fras yn dair rhan, sef y sefyllfaoedd limbo, y sefyllfaoedd diriaethol, pendant a'r sefyllfa295

oedd chwedlonol (mythical).
Mewn sefvllfa limbo yr agwedd ffwythiannol a'r
esboniadol (exponent) sydd bwysicaf, nid yw1 r cefndir yn
bwysig.

Os yw athro am ddysgu sut i gyflwyno pobl i'w

dilydd drwy gyfrwng yr iaith estron efallai yr awgryma
wneud hynny raewn sefyllfa parti.

Ond gallai'r gweithgarwch

hwn ddigwydd mewn llu o wahanol lefydd.

Yr hyn sy'n bwysig

yw fod y dysgwr yn gallu gwneud hynny yn rhugl ac yn hyderus
mewn unrhyw gefndir.

Ymhlith y ffwythiannau y gellir GU cyfl-

wyno drwy sefyllfa lirabo gellir enwi: noli am bobl, enwi
pethau, holi an yr ail iaith, cyfarchion, iechyd, disgrifio
pobl ac yn y blaen.

Dyma waith addas ar gyfer dechrau cwrs.

Fe ddigwydd y sefvllfa ddiriaethol yn erbyn cofndir
arbennig a rhaid i'r athro wrth gyflwyno'r math hwn o
sefyllfa geisio rhagweld y math o iaith sy'n debyg o gael ei
siarad mewn lleoliad arbennig.

Rhostrir gweithgaredd megis

archebu bwyd mewn gwesty, prynu tocyn tren, siopa., gofyn a
rhol cyfarwyddiadau*

Mae'n ymddangos mai yn y dosbarth hwn yn

arbennig y byddai'n rhaid i'r lluniwr cyrsiau ystyried
anghenion y dysgwr Cymreig, a byddai'r rhan hon o'r cwrs yn
wahanol iawn i'r on rhan mewn cwrs Saesneg neu Ffrangeg.
Mae'r sefyllfa chwed^onpl yn dibynnu. ar ryw fath o
stori gyfres.

i-lae'r math hwn o sefyllfa yn gyfarvydd i ni.

Credir bod stori gyfres yn cymell plant i ddysgu ac yn cynnal
eu diddordeb, ond amheuir eu gwerth mewn cwrs i bobl mewn
oed,

Mae'n anodd, bron yn amhosibl i unrhyw un fedru creu

stori dda gydag adnoddau ieithyddol cyfyng iawn, felly fe
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ddylid gohirio'r math hwn o weithgarwch hyd gwrs pellach.
Ond cred rhai athrawon y gall cyd-gyfansoddi fod yn ddifyr
ac yn fuddiol at ol ychydig wythnosau.
Gwelir felly fod nifer o awgrymiadau a chanllawiau
gweddol bendant yn cael eu cynnig fel cymorth i'r llunwyr
X
cyrsiau a darlledwyd ambell gwrs megis KOHTAKTE a sylfaenwyd ar y syniadau diweddar hyn. (3D

Bu rhai pobl yn

beirniadu gwaith Cyngor Ewrop am nad oedd ei waith wedi eu
seilio ar ymchwil wyddonol bendant.(32)

Ond etyb Richterich

y cyhuddiad hwn drwy ddweud fod ymchwil o1 r fath yn gostus
ac yn cymryd llawer o amser, yr oedd hefyd yn gallu bod yn
esgus dros beidio a chyflawni dim yn y cyfamser,(33)

Os

nad oedd gan Gyngor Ewrop yr adnoddau i wneud y math hwn o
waith go brin y gellir disgwyl ymchwil o f r fath yng Kghymru,
Dylid felly fanteisio ar Gynllun Ewrop a defnyddio greddf a
chrebwyll i'w addasu ar gyfer y Gymraeg.

byddai'n ddymunol

cael mesur o gyd-weithio rhwng gwahanol sefydliadau fel na
welir eto nifer fawr o gyrsiau cychwynnol yn cael eu cyhoeddi
o fewn ychydig flynyddoedd i'w gilydd a dim un cwrs pellach.
Gan fod cyfnod y cyrsiau clyweled yn dod i ben yn ol pob
golwg, nid oes diben bellach argymell eu diwygio yng ngoleunu'r
astudiaeth hon*

Ond ni ddylid eu hanwybyddu.

Hhaid ceisio

cadw'i: elfennau buddiol a llwyddiannus a hefyd geisio gwella*r
diffygion.
Mae Cymraeg byw wedi ei sefydlu ei hun bellach ym myd
ail iaith ac wedi bod o werth amhrisiadwy i ddysgwyr.
y ceidw cyrsiau1 r dyfodol at eft egwyddorion.
X Gweler atodiad ar ddiwedd y bennod,
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Hyderir

Efallai, fodd

bynnag, y cyfyd rhai anawsterau yn y dyfodol gyda'r pwyslais
newydd ar ddefnyddiau dilys, bydd y dysgwr bellach yn darllen
pob mathau o wahanol gyweiriauf r iaith, ac ni bydd yn canolbwyntio ar ddeunydd a baratowyd yn arbennig ar gyfer darllenwyr ail Iaith.

Ymddengys nad oes lie bellach i restrau

amlder ond bydd yn rhaid ystyried graddio patrymau o hyd wrth
Dyma un rnaes y rhoddwyd llawer o

baratoi cwrs cyfathrebol.

sylw iddo yn yr holl gyrsiau.

Bydd lie i'r Dull Dwyieithog

o hyd er na roddir cymaint o sylw i ddrilio yn y dyfodol gan
fod pobl yn ymwybodol o'i ddiffygion ac yn araheus o'i seiliau seicolegol.

Defnyddir ymarferion ysgrifenedig raewn ffyrdd

hollol wahanol, canolbwyntir ar ymarferion fydd yn rhoddi
mynegiant i'r unigolyn,

Bydd yn rhaid i'r dysgwyr greu ac

actio eu deialogau eu hun-in a defnyddir defnyddiau dilys yn
lie 1 r hen ddarnau darllen.

Bydd lie pwysig iawn i gynorthwy-

on gweld o bob math - yn arbennig cynlluniau,
etc.

posau, raatrics,

Gobeithio yr anghofir y brawddegau di-ystyr a ddyfeisiwyd

i arddangos patrymau, a'r sefyllfaoedd a1 r deialogau afreal,
y dril di-ddiwedd a'r gwersi undonnog.
Argymhellir yn gyntaf oil geisio darganfod pwy yw1 r
dysgwjir, beth sydd yn eu cymell i ddechrau dysgu, beth yw eu
nod a'u hanghenion.

kyddai'n fuddiol hefyd gael barn y cyn«-

ddysgwyr ar ddiffygion a rhinweddau y cyrsiau a ddilynwyd ganddynt,
Wedi astudio anghenion y dysgwyr dylid edrych yn fanwl
ar gynlluniau Cyngor Ewrop, yn arbennig ar y Safon Trothwy i
weld i ba raddau y gellir cymhwyso eu maes llafur hwy at
ddibenion Cymru.

Gallai'r maes llafur hwn fod yn ganllaw
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wrth luno cwrs Gyraraeg.

Byddai'n rhaid wedyn geisio dethol

y strwythurau a'u cyfuno gyda sefyllfaoedd graddedig.

Rhaid

ystyried yn fanwl acefallai arbrofi gyda ffurf a diwyg y
cwrs, gan y bydd yn rhaid cael cyflenwad o dcefnyddiau atodol.
Bydd yn rhaid rhoddl sylw arbennig i'r defnyddiau dilys.
Pethau megis papurau dyddiol, bwydlen, amserlen trenau ac yn
y blaen yw'r deunydd crai yng nghyrsiau'r Alraaeneg, ac ni
fydd y rhain ar gael yn Gyraraeg.

Ond wedi diffinio 1 r maes

lie y gobeithia'r dysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg bydd yn haws
dethol deunydd ar eu cyfer, rhaid cyfaddef er hyn bod prinder rhai mathau o ddefnyddiau dilys, ^- Mae pwyslais yn y
cyrsiau cyfathrebu ar greu defnyddiau sy f n perthyn i'r
unigolyn (personalised).

Cyraer y rhain ffurf holiadur yn

aral a rhaid i'r dysgwr gyfrannu pob math o wybodaeth aradano
ef ei hun, mynegi pa bethau a hoffa a rhoi ei fam ar lu o
bynciau.

Yn nes ymlaen gofynnir iddo baratoi adroddiadau

ar newyddion y dydd, trin a thrafod rhaglenni radio a theledu,
pennu pa eitera yw1 r fargen orau mewn siop, dang^s pa nodweddion sy'n bwysig iddo wrth ddewis cymar.

Bydd yr ymarferion

hyn yn ei ddysgu i gymharu, i adrodd stori, i drafod ansawdd
a phrisiau, i feirniadu ac yn y blaen.
math o gemau iaith hefyd.

Bydd lie amlwg i bob

Os cedwir at egwyddorion y

cyrsiau cyfathrebcbl ni ellir peidio a chael amrywiaeth yn y
cwrs.

Os deisyfiad mwyafrif y dysgwyr fydd yngydnabod a'r

bywyd Cymraeg fe ddylid adlewyrchu rhywfaint o 1 r diwylliant
hwnnw yn y cyrsiau er na fydd efallai bob amser yn amlwg ar
yr olwg gyntaf.

Awgrymir y dylid rhoi llawer mwy o sylw i

ddiwyg y cwrs, byddai'n well cael cwrs dcniadol a gwmpasai
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faes gweddol gyfyng na chwrs maith undonog a di-weledigaeth.
"Ki all cwrs laith byth fod yn ddim amgenach na
datganiad dros dro, yn adlewyrchu'r syniadau sydd mewn bri
yn y cyfnod y lluniwyd ef."(3£)

Daeth un cyfnod i ben ac

ar ddechrau1 r wythdegau safwn ar drothwy cyfnod arall.
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How a functional-notional syllabus looks

Here is an example of how such u syllabus may
be applied in practice. It is taken from the
teacher's notes accompanying the BBC's multi
media German course: KONTAKTE.
Students should be able to fulfil the following aims:
Speaking aims
(a) TO EXPRESS WISHES, to say one would
LIKE TO DO SOMETHING, using the
expression:
[ch mochte
(b) TO REQUEST A SERVICE, i.e. ask
for SOMETHING TO BE DONE, using
the expression:
Ich mochte
(c) TO ENQUIRE WHEN THESE SERVICES
WILL BE DONE, using the expression:

ein Telegramm aufgebcn
nach Leeds tclcfonicren
diesen Reiscschcck einlo'sen

diesen Anzug
dicse Sachen

Wann ist der Anzug
Wann sind die Sachen

(d) TO ENQUIRE WHEN THINGS CAN BE
COLLECTED, using the expression:
Wann kann ich

reinigen lassen

fertig?

den Anzug
die Sachen

abholen?

Students should be able to fulfil the following aims:
To be able to ARRANGE TO MEET SOMEONE
using the following expressions:
1.

for ASKING IF SOMEONE IS FREE
Haben Sic

2.

for SUGGESTING WHAT TO DO
Wollen wir

3.

for ARRANGING WHEN TO MEET

Wann?

expression
of time
activity
or venue

etwas vor?

gchen?

Wann wollen wir uns trcffcn?
Um wieviel Uhr?
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