
Sut mae 
ysgrifennu 
portread? 



Beth yw portread? 
!  Mae arlunydd yn defnyddio ei  
 frwsh paent wrth greu portread. 

!  Mae awdur yn defnyddio ei ddychymyg a’i 
ddawn gyda geiriau wrth greu portread. 



 Mae portread yn elfen bwysig 
mewn stori gan ei fod yn rhoi mwy o 
wybodaeth am y cymeriadau. 

 Mae portread, yn ogystal, yn medru 
bod yn destun ar ei ben ei hun sydd 
yn fwy manwl a strwythuredig na’r 
hyn sydd mewn storïau a nofelau. 



Nodweddion  
portread 
o rywun 

golwg: 
gwisg / 

edrychiad / pethau 
unigryw 

personoliaeth gweithredoedd 

hanes 



Disgrifio golwg 
  Roedd Tom Ifans allan yn y caeau a’r plant yn yr ysgol, 

a dim ond Mrs Ifans oedd o gwmpas y lle.  Yr oedd hi ar ei 
phenliniau yn golchi’r llawr pan glywodd gnoc ar y drws.  
Cododd ar ei thraed a thynnu ei ffedog sach; yna aeth i agor y 
drws. 

  Yno safai dyn tal, tenau, a’i wyneb yn rhychau bach i 
gyd, er nad oedd yn hen chwaith.  Gwisgai gap brethyn, a 
dillad dyn tref.  Roedd sigarét lipa’n hongian rhwng ei 
wefusau, a’i mwg yn dringo heibio i’w lygad de, nes oedd 
hwnnw bron ynghau.  Gwnâi hyn iddo edrych fel pe bai’n 
wincio ar Mrs Ifans.  

Disgrifiad o Dic 
Harding  

allan o’r nofel 

 Tân ar y Comin  



 Croesodd yr hen fenyw o un pen o’r gegin i’r llall 
gan lusgo’i thraed ar draws y linoliwm di-raen.  Mwmialodd i’w 
hun wrth daflu amrywiol gynhwysion i mewn i grochan ar y 
bwrdd. 

Tyrd yn awr i’m cyfarch i, 

Ferch dylwythen gynta’r lli, 

Ar draws yr oesoedd mawr a fu 

I’n arwain yn ôl dy fwriad di. 

Dechreuodd olau pŵl ddisgleirio’n araf o grombil y crochan 
gan oleuo wyneb yr hen wraig.  Roedd yn amhosib dyfalu ei 
hoed; roedd y crychau ar ei hwyneb heb eu tebyg.  Wrth i’r 
fflamau yn y crochan godi, gan daflu mwy o oleuni i’w hwyneb, 
datguddiwyd ei henaint yn ei llygaid.  Fe fu’r rheiny’n las 
unwaith, ond roedden nhw wedi colli cymaint o’u lliw erbyn 
hyn nes eu bod bron yn dryloyw. 

Disgrifiad o 
Magwen 

(tudalen 16) 



Meddwl a thrafod 

Ydy’r 
portreadau yn 
creu darlun yn 

y meddwl? Sut? 

Beth rydych chi 
wedi ei ddysgu 
wrth ddarllen 

gwaith yr 
awduron? 

Pa un yw eich 
hoff bortread?  

Pam? 

Pa eiriau byddech 
chi’n hoffi eu 

defnyddio eto?  
Pam? 



Rhowch gynnig arni! 
Disgrifiwch y cymeriad gan 
feddwl am ei golwg.  Gallwch 
sôn am: 

ei 
hwyneb 

ei 
gwallt 

ei 
chroen 

ei 
llygaid 

ei 
chorff 

ei 
thrwyn 

ei 
hosgo 

ei cheg 

ei 
dillad 

Cofiwch ei disgrifio o’i 
chorun i’w sawdl er 
mwyn rhoi trefn i’ch 

gwaith. 



Rhowch gynnig arall 
arni! 

Disgrifiwch y cymeriad gan 
feddwl am ei golwg.  Gallwch 
sôn am: 

ei 
hwyneb 

ei 
gwallt 

ei 
chroen 

ei 
llygaid 

ei 
chorff 

ei 
thrwyn 

ei 
hosgo 

ei cheg 

ei 
dillad 

Cofiwch ei disgrifio o’i 
chorun i’w sawdl er mwyn 

rhoi trefn i’ch gwaith. 



Edrych ar 
bersonoliaeth 

 Merch fywiog oedd Siwan.  Roedd hi’n hoffi pob 
math o chwaraeon.  Roedd hi’n hoffi bod yn gapten 
ar dîm chwaraeon yr ysgol. Doedd dim amser 
ganddi i eistedd yn llonydd. 

   

Pa un yw’r 
disgrifiad mwyaf 
effeithiol?  Sut? 

Pam? 

Beth mae’r 
disgrifiadau hyn 
yn ei ddweud am 

bersonoliaeth 
Siwan?  

 Merch fywiog â chymeriad anferth oedd Siwan.  Doedd 
hi byth yn eistedd yn llonydd a byddai wrth ei bodd yn 
arwain tîm yr ysgol mewn pob math o chwaraeon.  Roedd 
yn rhaid i Siwan fod wrth y llyw ym mhob peth. Roedd 
hon yn llwyddo i lenwi pob munud o’i dydd. 

  

1

2 



Gweithredoedd 
! Weithiau mae cymeriadau’n medru 

gwneud pethau unigryw, e.e. crychu 
talcen wrth feddwl; sugno’i fawd 
pan mae wedi blino; a.y.y.b. 

! Cofiwch chi feddwl am 
weithred(oedd) unigryw eich 
cymeriad chi 



Hanes y cymeriad 
!  Mewn portread mae’n braf cael gwybod ychydig am 

gefndir y cymeriad.  Fan hyn, gallwch sôn am ei 
gartref, am ei deulu ac unrhyw wybodaeth 
gefndirol arall sydd o ddiddordeb.  Dyna enghraifft: 

 Ganwyd Wncl Maldwyn yn y flwyddyn 1946 yn Ysbyty 
Dewi Sant, Bangor.  Roedd yn unig blentyn i Gwynedd a Mary 
Williams ac yn byw yn Rhiw ym mhen draw Llŷn.  Cadwai ei fam a’i 
dad siop fach yn y pentref.  Aeth i Ysgol Botwnnog ac yna yn ddwy 
ar bymtheg mlwydd oed aeth i Goleg Williston yn Llundain i 
astudio peirianneg.  Yn un ar hugain aeth i weithio ym Mlaenau 
Ffestiniog i wneud cynlluniau i gwmni trydan, ac yna i Ddolgarrog i 
weithio mewn ffatri cynhyrchu alwminiwm.  Yn 1970 symudodd i 
Gaergybi a gweithiodd fel peiriannydd prosiect Alwminiwm Môn.   

Priododd yn y flwyddyn 1981 efo Magwen, chwaer dad. 

Detholiad o  

Bortread o Wncl Maldwyn  

gan Angharad Mai Williams 

(Bl. 5 & 6) 



Darllenwch y portread canlynol gan 
feddwl am gynnwys y paragraffau. 

 Dynes danllyd oedd hi ac fe gollai ei thymer ar y peth lleiaf.  
Roedd hi wrth ei bodd yn gweld rhywun yn crynu yn ei esgidiau pan fyddai hi’n 
pregethu gan ddefnyddio’i llais cras.  Dynes galon galed oedd hon. 
 Mari Morgan oedd ei henw ac roedd hi’n byw mewn bwthyn 
to gwellt mewn pentref bach gwledig o’r enw Nant yr Eira.  Roedd hi wedi colli 
ei gŵr ers blynyddoedd maith. Roedd ganddi ddau o blant.  Roedd Nel, ei merch 
yn gweithio fel morwyn yn y Plas ac roedd ei mab, Llew, yn ffermio’r ychydig dir 
oedd ganddyn nhw.  Druan ag ef roedd ef wedi cael amser caled yng nghwmni 
ei fam. 
 Dynes fer oedd Mari a chanddi fop o wallt du cyrliog.  Roedd 
ei llygaid yn ffyrnig ac yn barod i danio fel matsen. Roedd ei chroen yn goch, yn 
grychiog ac yn galed.  Trwyn fel mefus mawr coch oedd ganddi.  Roedd ei 
dannedd yn igam ogamu eu ffordd drwy ei cheg fel hen gerrig beddau mewn 
mynwent.  Roedd ei chorff yn denau ac esgyrnog ond roedd ei dwylo yn anferth 
fel dwy raw.  Gwisgai’n anniben a byddai ei dillad yn garpiog bob amser.  Yn 
aml, byddai ei thraed yn gwaedu yn ei chlocsiau caled ar ôl gweithio’n ddiwyd 
yn trin y tir.  Dynes dlawd yr olwg oedd hi. 
 Dynes galed oedd Mari heb amser i fwynhau.  Roedd ei 
bywyd yn un prysur a thlawd ac anodd oedd cael dau ben llinyn ynghyd. 
 Draig o ddynes oedd Mari Morgan. 



Golwg: 

Personoliaeth: Gweithredoedd: 

Hanes: 

Ewch ati i gynllunio 
eich portread chi gan 

roi nodiadau 
defnyddiol yn y 
llefydd cywir 



Cofiwch: 

… ddefnyddio 
cymariaethau i 
gyfoethogi’ch 

gwaith. 

… amrywio 
dechrau’r 

brawddegau. 

… ddefnyddio 
idiomau.  


