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DYFYNIADAU ac ARALLEIRIO (mewn dyfyniadau testun) 

Yr enghreifftiau cyntaf yng ngholofn y Prif Gorff i'w defnyddio wrth ddyfynnu, yr ail wrth aralleirio 

 

 PRIF GORFF YN Y RHESTR GYFEIRIADAU 

Un awdur Mae Penn (2010:99) yn datgan 
‘dyfyniad’. 
NEU 
Fel y nodwyd gan Penn (2010)… 

Penn, H. (2005) Understanding Early Childhood, 
Maidenhead: Open University Press 

Dau awdur Mae Bales a Cox (2006:15) yn dadlau, 
'dyfyniad'. 
NEU 
Mae Bales a Cox (2006) yn dadlau 
mai… 

Bales, K. and Cox, C. (2006) The Sin of Child Slavery, 
London: Weindenfeld & Nicholson 

Mwy na dau 
awdur 

Mae Gopnik et al. (2005:21) yn honni 
‘dyfyniad’. 
NEU 
Mae Gopnik et al. (2005) yn honni 
mai… 

Gopnik, A., Meltzoff, A., and Kuhl, P. (2005) How 
Young Babies Think, London: Paul Chapman 

Pennod o lyfr 
wedi’i olygu 

Mae Mukherji (2008:145) yn dweud 
‘dyfyniad’. 
NEU 
Mae Mukherji (2008) yn dweud mai... 

Mukherji, P. (2007) ‘The importance of Children’s 
health’, yn Dryden, I., Forbes, R., Mukerhji, P. a 
Pound, L. (goln.) Essential Childhood Years, London: 
Hodder & Stoughton 

Dyfyniad am 
awdur arall o 
fewn y testun - 
cyfeiriad eilaidd 

Mae David (a ddyfynnwyd yn Bruce, 
2005:17) yn diffinio hyn fel 'dyfyniad'. 
NEU 
Mae David (dyfynnwyd yn Bruce, 
2005) yn trafod... 

Bruce, T. (2005) Early Childhood Education (3rd 
Edition), London: Hodder Arnold 
(n.b. Ni fydd David yn ymddangos yn y rhestr 
gyfeiriadau oherwydd nad ydych wedi darllen gwaith 
gwreiddiol David, rydych wedi darllen amdano yn llyfr 
Bruce) 

Erthygl papur 
newydd  

‘Dyfyniad’ (Furedi, 2004:15) 
NEU 
Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan 
Furedi (2004)… 

Furedi, F. (2004) ‘Plagiarism stems from the loss of 
scholarly ideas’, Times Higher Education Supplement, 
6 Awst 2004, t.15 

Erthygl papur 
newydd ar-lein 

‘Dyfyniad’ (Furedi, 2004:15) 
NEU 
Mae Furedi (2004) yn dweud… 

Furedi, F. (2004) ‘Plagiarism stems from the loss of 
scholarly ideas’, Times Higher Education Supplement, 
6 Awst 2004, t.15 http://thes.cu.uk. [cyrchwyd 12 
Chwefror 2007] 

Erthygl mewn 
cyfnodolyn 

'Dyfyniad' (Dryden et al., 2003:12) 
NEU 
Ymchwil gan Dryden et al. (2003)… 

Dryden, L., Hyder, T. a Jethwa, S. (2003) ‘Assessing 
individual oral presentations’, in Investigations in 
University Teaching and Learning, vol. 1, issue 1, 
pp.79-83. 

Cyfnodolyn 
electronig 

'Dyfyniad' (Dryden et al., 2003) 
Sylwer: Dim rhif tudalen, gan mai 
cyfeiriad o'r we sydd dan sylw 
NEU 
Yn ôl Dryden et al. (2003) 

Dryden, L., Hyder, T. a Jethwa, S. (2003) ‘Assessing 
individual oral presentations’, in Investigations in 
University Teaching and Learning, vol. 1, issue 1. 
http://ecrp.uiuc.edu/ [cyrchwyd 30 Mehefin 2011] 

http://thes.cu.uk/
http://ecrp.uiuc.edu/


Gwefan gydag awdur Mae Stainthorp (2003) yn datgan 
‘dyfyniad’ 
Noder: dim rhif tudalen, gan mai 
cyfeiriad o'r we sydd dan sylw. 
NEU 
Ffonem yw'r uned leiaf o sain sy'n 
gallu newid ystyr (Stainthorp, 
2003). 
 

Stainthorp, R. (2003) ‘Use it or lose it’. 
http://www.literacytrust.org.uk/Pubs/stainthrop.html 
[cyrchwyd 6 Hydref 2011] 

Gwefan heb awdur 
ond yn gysylltiedig â 
sefydliad 
adnabyddadwy 

Mae Ymddiriedolaeth Froebel 
(2005) yn ategu hyn trwy ddweud 
‘dyfyniad’. 
NEU 
Mae rhieni Froebel yn cyfrannu at 
hyn mewn amryw o ffyrdd 
(Froebel Foundation, 2005). 

Froebel Foundation (2005) ‘Three Education 
Principles of Childhood’, Education Principles. 
http://www.forebel.com/ [cyrchwyd 29 Gorffennaf 
2010] 

Llyfr electronig ‘Dyfyniad’ (Robson, 2006:13). 
Noder: ceir rhif tudalen am mai e-
lyfr sydd dan sylw 
NEU 
Roedd Piaget yn ymchwilydd 
pwysig ym maes lluniadaeth a 
chyhoeddodd llawer iawn o waith 
ar hynny (Robson, 2006). 

Robson, S. (2006) Developing Thinking and 
Understanding in Young Children, London: Routledge 
http://www.netlibrary.com [cyrchwyd 10 Gorffennaf 
2012] 

 

 

Nodiadau: 

• Os ydych angen dyfynnu o ddwy erthygl/ffynhonnell (neu fwy) a gyhoeddwyd yn yr un flwyddyn gan yr un 

awdur, yna cyfeiriwch atynt yn y testun ac yn y rhestr gyfeiriadau fel 2010a, 2010b, etc.  

• Mae angen rhoi pwyslais ar deitlau llyfrau a chyfnodolion, naill ai drwy eu rhoi mewn italig. 

• Wrth gyfeirnodi erthygl mewn cyfnodolyn mae angen i chi roi rhif y gyfrol a rhif y rhifyn ei hun, e.e. Child 

Psychology in Practice, cyfrol 17, rhifyn 3 neu 17(3). 

• Os oes raid i chi ddefnyddio geiriadur, defnyddiwch un sy'n benodol i'r ddisgyblaeth lle mae'n bosib.   

• NB: Lle mae dyfyniad yn dod ar ddiwedd brawddeg, daw'r atalnod llawn ar ôl y dyfyniad, e.e. Steiner Waldorf 

schools, unlike most of their counterparts in Europe, do not receive state support (Steiner Waldorf Schools 

Fellowship, 2008). 

• Gofalwch bod y dyfyniad yn ymddangos ar ddechrau paragraff.  

• I fewnoli dyfyniad hir, dewiswch 'page layout', yna dewiswch 'paragraph', yna addaswch werthoedd y ‘left’ a 

‘right indentation’ i tua 1.4. 

http://www.literacytrust.org.uk/Pubs/stainthrop.html
http://www.forebel.com/
http://www.netlibrary.com/

