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1: Ydych chi'n cofio sut mae gosod llythyr personol?  

Mae angen cynnwys nifer o elfennau mewn llythyr - ond ym mha drefn?  

Defnyddiwch y llythrennau A-DD i ddangos trefn cynnwys y llythyr. 

 

  Diweddglo 

    Dyddiad 

    Cyfeiriad 

  Llofnod 

  Côd post 

  Cyfarchiad 

 

Mae gwahaniaethau mawr rhwng llythyr personol a llythyr ffurfiol.  

Darllenwch y brawddegau cychwynol yma sy'n enghreifftiau o wahanol fathau o lythyrau.  

Ydy'r llythyr yn llythyr ffurfiol neu'n llythyr personol? (Cwestiynau 2-6)  

2: Annwyl Syr/Fadam,  

Rydw i'n ysgrifennu atoch i brotestio yn erbyn penderfyniad y cyngor  

i gau swyddfa'r post yn y pentref. 

 Ffurfiol 

 Personol 

 

3: Haia blod,  

Sut mae'r gwyliau'n mynd? 

 Ffurfiol 

 Personol 
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4: Annwyl Mr Owen,  

Ar ran dosbarth Mrs Huws, hoffwn ddiolch i chi am eich ymweliad yr wythnos diwethaf. 

 Ffurfiol 

 Personol 

 

5: Annwyl Mari,  

Gobeithio bod ti'n iawn. Wyt ti ar gael i fynd i'r sinema wythnos nesa'? 

 Ffurfiol 

 Personol 

 

I gloi llythyr, gallwch ddefnyddio sawl cyfarchiad gwahanol.  

Mae'r cyfarchiadau yn amrywio, gan ddibynnu ar gynnwys y llythyr.  

Dyma nifer o fathau gwahanol o gyfarchiadau i orffen - pa gyfarchiadau sy'n fwyaf addas ar 

gyfer pob llythyr? (Cwestiynau 6-9) 

6: Llythyr i gwyno am sbwriel:  

 Llwyth o swsus 

 Yn gywir 

 

7: Llythyr i wahodd ffrind i barti pen-blwydd: 

 Yr eiddoch yn gywir 

 Cariad mawr 

 

8: Llythyr at eich athrawes biano i ymddiheuro am golli gwers: 

 Cofion cynnes 

 Halen a Pupur 
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9: Llythyr at fodryb sy wedi colli anifail anwes: 

 Yn meddwl amdanoch 

 Twdlw tan toc 

 

Darllenwch y brawddegau nesaf sy'n rhan o lythyr personol, llythyr ffurfiol, e-bost neu neges 

destun. P'un yw p'un? (cwestiynau 10-14) 

10: Gredi di byth be ddigwyddodd heddi - daeth llwyth o ddŵr drwy to neuadd yr ysgol!  

Bron i Mrs Jones y pennaeth wlychu at ei chroen! 

 Llythyr ffurfiol 

 E-bost 

 Llythyr personol 

 Neges destun 

 

11: Annwyl Mr Tomos, 

Ysgrifennaf atoch i'ch hysbysu bod angen gwaith adeiliadu ar do neuadd yr ysgol.  

Mae twll mawr yng nghanol y to ac o ganlyniad ni allwn ddefnyddio'r neuadd o gwbl. 

 Llythyr ffurfiol 

 E-bost 

 Llythyr personol 

 Neges destun 
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12: Bore da,  

Er gwybodaeth i bawb - mae'r gwasanaeth boreuol yn cychwyn am 9.30 bore 'ma gan fod dŵr 

wedi dod drwy to y neuadd neithiwr. 

 Llythyr ffurfiol 

 E-bost 

 Llythyr personol 

 Neges destun 

 

13: T di clywed am r ysgol? Twll n to! Tn mnd i clwb drama hno? V n dwi mddl x 

 Llythyr ffurfiol 

 E-bost 

 Llythyr personol 

 Neges destun 
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