
Tasg 3 > Berfenwau 
Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain unwaith eto a chofnodwch 
unrhyw ferfenwau yn y tabl isod. 
Dylech fedru cofnodi 15 ohonyn nhw! 
 
Beth yw berfenw? 
Gair sy’n disgrifio rhywbeth sy’n cael ei wneud, ond dydyn ni 
ddim yn gwybod pwy sy’n ei wneud na phryd y mae’n digwydd. 
e.e. gweithio 
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Er mwyn dangos dealltwriaeth o’r berfenwau, beth am i chi fynd 
ati i’w defnyddio mewn brawddegau synhwyrol? 
Byddwch yn ofalus, mae’n bosib nad ydy’r berfenwau yn cael eu 
defnyddio’n gywir yn y trac sain. 
Gwirio’r gwaith! 



• Gwiriwch eich bod chi wedi dod o hyd i’r berfenwau i gyd 
drwy asesu eich gwaith a chymharu eich atebion gyda’r 
trawsgript o’r trac sain. 

• Cofiwch fod y trawsgript wedi ei ysgrifennu yn 
nhafodiaith Wini Jones Lewis. 

 
Shan:  Ma’ creigiau Penllyn a harddwch naturiol yr arfordir yn 

ysbrydoliaeth i sawl artist. Ac un sy’n dwlu ar beintio 
golygfeydd ei hardal o’i stiwdio ym Morfa Nefyn yw Wini 
Jones Lewis. A beth yw’r arddull ‘ych chi’n defnyddio nawr i 
greu’r llun ‘ma? 

Wini:  Dwi’n defnyddio acrylic a palet. Ond mae’n balet bach tlawd 
gynna fi – dwi ‘di colli ei handlen hi...ond dwi’n ei hoffi hi! A 
dwi wedi trio rhai gwahanol ac er bo gynna fi ta ugian ohonan 
nhw, dwi yn mynd yn ôl i hon. A dwi ar y funud yn adeiladu 
fy...y paent, fel bod gynna fi wead yno fo. Tydw i ddim isho 
iddo fo fod yn undonong – ‘dwi yn hoffi ca’l y crafiad ‘ma. 

Shan:   Chi’n gwario orie si�r o fod yn y stiwdio fach ‘ma. Stiwdio 
fach glos. 
Wini:   Yndw. Ma’r g�r yn ca’l heddwch i wylio ei bêl-droed! 
Shan:  Hyfryd. Wel mae’n d� bach hyfryd achos ma’ gyda chi le lawr 

llawr yndo’s e, lle chi’n gwerthu te a chacenni a hefyd yn 
Oriel Gelf.  

Wini:  Yndi, yndi. Oedden i isho creu fel ffenestr i waith fi fy hun, 
wrth gwrs, ond i waith pobl oedd ‘di cael eu hysbrydoli gyn 
Penllyn yn bennaf, ond Gwynedd i gyd. ‘Da ni mewn ardal 
hyfryd dydan? Dwi ddim yn disgwyl i bawb hoffi fy ngwaith i, 
ond dwi’n gobeithio neith rhai ohynyn nhw, ‘da chi’n gwbod? A 
mwynhau sbïo rownd yr oriel ‘de? Modd ydy o ‘de. Codi calon 
chi ‘lly. A dyna pam dwi’n neud o ‘wan. 

 
 
 
 
 


