


Beth ydy llythyr? 
Dyma ei ystyr yn ôl 

‘Geiriadur Gomer i’r Ifanc’: 

 “neges ysgrifenedig sy’n cael ei hanfon mewn 
amlen fel arfer” 

Ydych chi wedi anfon llythyr?   

At bwy?   

Pryd?   

Beth oedd eich neges? 



Beth ydy prif nodweddion  

llythyr personol? 



                         Dolbedw, 
        Yr Hen Ffordd, 
              Llandysul, 
                   Ceredigion, 
                        SA43 3AB 
    24ain o Chwefror 
Annwyl Siwan, 
     Sut wyt ti?  Sut mae pethau’n mynd? Gobeithio dy fod yn iawn ac yn 
setlo i mewn i’r ysgol newydd.  Sut le yw Abertawe? Ydy dy dad yn 
hapus yn ei waith? 

     Mae popeth yr un peth yma.  Siôn a Rhys yn niwsans yn ôl yr arfer 
a’r ysgol heb newid rhyw lawer chwaith, oni bai am y ffaith nad wyt ti 
yma.  Rydyn ni wedi dechrau ymarfer ar gyfer yr Eisteddfod Gylch yn 
barod.  Mae Mrs Jones wrth ei bodd yn ein dysgu i ganu.  Wyt ti’n mynd 
i gystadlu eleni?  Mae gennym ni barti llefaru a pharti deulais.  

     Mae hi’n brysur gyda ni ar y fferm hefyd. Rydyn ni yng nghanol yr 
wyna.  Mae gen i un oen swci’n barod a’i henw yw Dot.  Mae ganddi wlân 
gwyn â smotyn o ddu ar ei bron.  Mae hi'n bert ofnadwy.  Rydw i'n 
hoffi'r adeg yma o'r flwyddyn oni bai am orfod codi'n gynnar.  Mae'n 
rhaid i Dot fach gael llaeth cyn i mi fynd i'r ysgol. 

      Mae Sara’n dathlu ei phen-blwydd fory.  Rydyn ni’n mynd i’r pwll 
nofio ar ôl ysgol ac yna yn ôl i’w thŷ hi am swper.  Trueni dy fod di ddim 
yma i ddod gyda ni.  Wyt ti wedi gwneud rhywbeth gyda dy ffrindiau 
newydd eto? 

     Wel, gobeithio y gwnei di ateb fy llythyr yn fuan. 
      Hwyl am y tro, 

       Elan  
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cyfeiriad a 
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dyddiad ar yr ochr 
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Annwyl ... 

paragraff cyntaf 
yn meddwl am y 

darllenydd e.e. yn 
gofyn cwestiynau 

paragraff 
newydd ar 
gyfer pob 

pwynt 

brawddeg dda i 
gloi’r llythyr 

ysgrifennu enw 
cyntaf yn unig ar 
ddiwedd y llythyr 



Ydych chi’n barod i 
ysgrifennu llythyr personol? 

Rhowch gynnig arni! 


