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Yr Ieithydd Bangor
Rhifyn 1, Tachwedd 2011

Croeso’r Golygydd
Croeso i rifyn cyntaf Ieithydd Bangor, 
ein cylchgrawn misol newydd sbon. 
Ymhob rhifyn byddwn yn anelu i 
archwilio nifer o agweddau o ieithy-
ddiaeth a’r iaith Saesneg, trafod ac 
arddangos ychydig o’r amrywiaeth 
ymchwil sydd yn mynd ymlaen o’n 
cwmpas ac yn eich hysbysu o beth 
sydd yn digwydd yn yr adran. Bydd 
yna hefyd gyflenwad iach o “ieithy-
ddiaeth boblogaidd” fel adolygiadau 
o’r cyfryngau, posau a chroeseiriau. 
Byddwn hefyd yn siarad gyda staff 
yr adran Saesneg ac Ieithyddiaeth a 
gyda myfyrwyr i weld beth maent yn 
ei feddwl o Fangor, pam eu bod nhw 
wedi dewis astudio neu addysgu yma 
a beth maent yn  ei wneud (neu’n 
gobeithio ei wneud).
Yn y rhifyn hwn cewch neges gan 
Stuart Smith, Llywydd CIB eleni 
(t. 2), adolygiad o “Planet Word” 
gan Stephen Fry (t. 4), ychydig o 
bethau ynglŷn ag Wythnos y Glas 
(t. 2), croesair ieithyddol (t. 3), ac 
erthygl ar Lawysgrif Vernon (tu-
dalen flaen) a golwg ddefnyddiol 
o ddigwyddiadau’r mis hwn yn yr 
adran (t. 3).
Yn olaf hoffwn gymryd y cyfle i 
ddiolch i bawb sydd wedi helpu i 
gynhyrchu’r cylchlythyr hwn. He-
boch chi, ni allai fod wedi digwydd.
Rydym i gyd yn gobeithio y 
gwnewch chi fwynhau’r rhifyn hwn 
a chael y cynnwys yn ddefnyddiol. 
Mae unrhyw sylwadau, ceisiadau, 
barn neu gynigion i helpu yn cael eu 
gwerthfawrogi’n fawr a gallwch eu 
hanfon at Kathryn Barlow, y golygydd 
ar linguistics@undeb.bangor.ac.uk

Kathryn Barlow

Dirgelwch Llawysgrif Vernon
Yn dilyn ei ddarganfyddiad mae Llawysgrif Vernon wedi bod yn un 
o’r adnoddau pwysicaf yn yr ymdrech i fapio hanes yr iaith Saesneg; 
fodd bynnag nid yw ei lawn arwyddocâd wedi dod i’r amlwg tan yn 
ddiweddar.
Am flynyddoedd y Llawysgrif, sydd yn cynnwys deunydd crefyddol 
yn Saesneg, Ffrangeg a Lladin oedd y cofnod mwyaf manwl a chy-
flawn o sut y datblygodd y Saesneg yn ystod y Canol Oesoedd. Ei brif 
amcan oedd rhoi gwybodaeth grefyddol i’r rhai hynny nad oeddent yn 

gyfarwydd â Lladin. Fodd bynnag nid oedd rhai agweddau o’r ynga-
niad a’r sillafu yn cyd-fynd a dogfennau eraill llai pwysig o’r un cyf-
nod. Fe wnaeth rhai pobl ddamcaniaethu bod y gwahaniaeth yma yn 
bodoli oherwydd y cynnwys Ffrangeg a Lladin a allai fod wedi creu 
cymysgedd wan o’r tair iaith i greu rhyw fratiaith amgen.
Y theori hon oedd y ddadl gryfaf am y gwahaniaeth, tan yn ddiweddar.  
Fe wnaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Birmingham ystyried damcania-
eth newydd pan wnaeth un o’r myfyrwyr ddechrau darllen ychydig 
o’r darnau Saesneg yn y Llawysgrif 700 tudalen. Y ddamcaniaeth ydy 
nad Lladin neu Ffrangeg sydd wedi dylanwadu ar greu’r Llawysgrif 
ond mai acen awduron yr ysgrif oedd y dylanwad mwyaf.
Yn rhyfedd yr acen mewn cwestiwn oedd acen Gorllewin Canolbarth 
Lloegr, acen a ystyrid unwaith yn fwy amlwg yn ystod y Chwyldro 
Diwydiannol, pan wnaeth miloedd o fasnachwyr oedd yn byw ym 
Mirmingham a’r cylch lywio’r iaith i’r hyn ydyw hi heddiw. Roedd 
hyn nes i Lawysgrif Vernon ddadorchuddio fod pwy bynnag a greodd 
y gwaith wedi ei ddylanwadu’n gryf gan acenion a thafodieithoedd 
ardal Gorllewin Canolbarth Lloegr.
Unwaith y daeth y darganfyddiad hwn yn fwy cyhoeddus, daeth nifer 
o wirfoddolwyr i Birmingham i ddarllen allan rhannau er mwyn creu 
siart, yn mapio dylanwad yr acen yn yr ardal a cheisio lleoli yn fanwl 
rhai ardaloedd lle gallai’r ... (parhau ar d. 3).

Y Llawysgrif Vernon, Image: University of Birmingham
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Neges gan y Llywydd
Gobeithio fod pawb wedi setlo yn 
ôl i fywyd ym Mangor. Mae CIB 
yn hapus iawn gyda’r hyn rydym 
wedi’i gyflawni ers diwedd tymor 
diwethaf. Mae gennym ni bwyllgor 
hollol newydd i’r flwyddyn acade-
maidd sydd o’n blaenau ac rydym i 
gyd yn frwdfrydig ynglŷn â gwneud 
y gymdeithas y gorau y gall fod. Er 
mwyn cyflawni hyn rydym ar hyn o 
bryd yn trefnu amrywiaeth o ddig-
wyddiadau cyffrous rhai yn gym-
deithasol a rhai yn academaidd  ac 
rydym yn edrych ymlaen at eich 
gweld yn y digwyddiadau hyn. Mi 
wnaethom ni gychwyn y flwyd-
dyn gydag Wythnos y Glas brysur 
a llwyddiannus. Mi wnaeth pawb a 
gymerodd ran fwynhau eu hunain 
gydag amryw o weithgareddau a 
digwyddiadau gwahanol, ac roedd 
yn sicr yn wythnos i’w chofio. Gw-
naethpwyd ffrindiau newydd rhwng 
glasfyfyrwyr a rhai oedd yn dych-
welyd. Rhaid diolchi’r holl Ar-
weinwyr Cyfoed o fewn yr adran a 
wnaeth yr wythnos mor llwyddian-
nus. Byddwch yn falch o gael gwy-
bod, ein bod yn barod wedi dechrau 
trefnu Wythnos Groeso’r flwyddyn 
nesaf ac oes nad oeddech chi’n Ar-
weinydd Cyfoed y llynedd buaswn 
yn eich cynghori’n gryf i neidio ar y 
cyfle’r flwyddyn nesaf.

Stuart Smith

Golwg ar Wythnos y Glas
Roedd Wythnos y Glas yn wych, 
credaf fod y gweithgareddau a dig-
wyddiadau grŵp a drefnwyd gan yr 
Arweinwyr Cyfoed a CIB yn wych 
ac yn ddefnyddiol iawn o ran dod i 
nabod pawb. Roedd hyd yn oed y 
gêm papur toiled enwog o gymorth 
a dweud y gwir. Ar ben hyn roeddwn 
i’n meddwl bod y daith i’r Hwylfan 
wedi gweithio yn arbennig o dda 
ac yn ffordd wych o gymysgu gyda 
gwahanol bobl a chael amser da, 
yn sicr yn rhywbeth a ddylai gael 
ei wneud bob blwyddyn. Roedd 

yr Arweinwyr Cyfoed yn llawer o 
help hefyd wrth geisio darganfod fy 
ffordd o amgylch adeiladau niferus 
y brifysgol a’r safleoedd neuaddau, 
ac roeddent yn gymorth mawr o ran 
teimlo’n gartrefol. Rydw i hyd yn 
oed yn ystyried bod yn un fy hun 
rŵan! FE wnes i hefyd fwynhau’r 
daith i Landudno, roedd yn braf 
cael dod i nabod yr ardal ehangach 

a gweld pa gyfleoedd eraill sydd 
i’w cael mor agos at Fangor. Y peth 
gorau am Wythnos y Glas oedd 
mynd i lan y môr a bwyta sglodion 
gyda’r gwylanod, roedd hynny’n 
berffaith. Wythnos wych!

Alun Derwydd-Jones

Llawysgrif Vernon
(Parhad o d. 1) ... Llawysgrif fod 
wedi cael ei gynhyrchu. Mae yna 
dal lawer iawn o waith i’w wneud, 
mae Prifysgol Birmingham yn cy-
dweithio a Llyfrgell Bodley yn 
Rhydychen i gynhyrchu fersiwn 
ddigidol o’r Llawysgrif. Yn natu-
riol gyda 700 o dudalennau bregus 
i fynd trwyddynt fe fydd y dasg yn 
cymryd peth amser. Gallwch weld 
sut maent yn dod yn eu blaen ar y 
wefan http://bit.ly/uWdgJ1.

Harry Jansen 

Cynlluniau academaidd CIB
Fel yr ydych i gyd yn gwybod mae’ 
Gymdeithas Ieithyddiaeth wedi 
cadw proffil uchel drwy gadw’r 
swyddfa a’r llyfrgell a thrwy dref-
nu digwyddiadau cymdeithasol, 
ond hyd yma heb gymryd rhan yn 
yr ochr academaidd yr adran. Ele-
ni am y tro cyntaf rydym ni wedi 
dechrau cyfrannu at yr ochr yma 

o bethau, gan ein bod ni yn gyn-
taf oll yn gymdeithas academaidd. 
Rydym yn awr yn cynnal cyfres o 
seminarau diddorol yn dwyn y teitl 
“Approaches to Language”,  sydd 
yn ategu gwaith y Cylch Ieithyd-
diaeth. Nod y gyfres newydd hon 
yw rhoi trosolwg i fyfyrwyr a staff 
o bob cefndir sydd â diddordeb 
mewn ieithyddiaeth, o luosogrw-
ydd ac amrywiaeth yr ymchwil ym 
maes ieithyddiaeth ac felly bydd yn 
cynnig arlwy o siaradwyr o waha-
nol gefndiroedd, a fydd yn rhoi cy-
flwyniad i’w dull o astudio iaith, yn 
arddangos rhywfaint o’u hymchwil 
ac yn cynnig gweithdy ar agwed-
dau o’u methodoleg. Mae mwy o 
wybodaeth ar gael ar ein gwefan: 
http://bls.phpws.org/home/

Stuart Smith

An impression of the BLS Student-Staff barbeque at the end of Freshers’ Week
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Across
1. What is the study of word struc-
ture? (10)
4. If a morpheme cannot be used 
on its own it is a _____ Morpheme 
(5)
5. What do we call rules and pat-
terns of language? (7)
6. ‘A’ is a what article? (10)
8. What is the smallest unit of 
sound? (7)
9. The bank of words in a language 
is called its _____ (5)
11. How do we describe a word or-
der? (6)
12. The shared rules of language 
are called _____ Grammar. (9)
13. The items the IPA is made up 
of, are not letters, but _____? (6) 

Answers will be in the next issue!

Down
1. What is the smallest unit of meaning? (8)
2. Content words are  _____ Class. (4)
3. A word naming a “thing, person or place” is a _____ (4)
7. “Closed class” can refer to what kind of words? (8)
10. What do we call the study of meaning? (8)

Crossword
Here is a little linguisticy crossword. Prepared for you by Matt Jackson.

Digwyddiadau i Ddod ym Mis Tachwedd
7. Tach  Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, 4pm, Ystafell Adnoddau (Ganolfan Ddwyieithrwydd)
  Patrick Rebuschat (Bangor): Implicit and Explicit Artificial Language Learning.
10. Tach Cyfres Ddarlithiau’r CIB: “Approaches to Language”, 4:30pm yn OSCR B
  Dr. Paul Carter (Leeds): Sameness and difference in phonetics.
14. Tach Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, 4pm, Ystafell Adnoddau (Ganolfan Ddwyieithrwydd)
  Rhonda McClain (PSU): Using translation as a means to test models of bilingual production.
16. Tach Cylch Ieithyddiaeth, 2pm yn yr Ystafell Seminar Ieithyddiaeth
  Yr Athro Mike Hammond: Welsh poetry and phonology.
21. Tach Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, 4pm, Ystafell Adnoddau (Ganolfan Ddwyieithrwydd)
  Aritz Irurtzun (IKER-CNRS): Contact-induced change in the Wh-parameter in N. Basque.
23. Tach Cylch Ieithyddiaeth, 2pm yn yr Ystafell Seminar Ieithyddiaeth
  Dr. Helen Fraser: Forensic phonetics — Cognitive theory.
23. Tach Cylch Ieithyddiaeth, 4pm yn yr Ystafell Seminar Ieithyddiaeth
  Dr. John Williams (Caergrawnt): Implicit adult language learning: Prospects and limitations.
24. Tach Cyfres Ddarlithiau’r CIB: “Approaches to Language”, 4:30pm yn OSCR B
  Delyth Prys (Canolfan Bedwyr): Standardizing terminology: A concept-based approach.
28. Tach Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, 4pm, Ystafell Adnoddau (Ganolfan Ddwyieithrwydd)
  David Willis (Caergrawnt): The Syntactic Atlas of Welsh Dialects and the linguistic effects of language  
  contact and revitalisation in South Wales.
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A Review of Stephen Fry’s Planet Word
Apart from the random 5 minutes on some peculiar new slang term, the 
worrying state of the English Language or the way teenagers text and e-
mail, it is not all that usual for us linguists to actually be able to switch on 
the telly and zap into an hour-long, dedicated program about languages. 
After all, what we don’t have in linguistics is someone like David At-
tenborough, who seem to have the ability to produce one documentary 
after another with never-subsiding interest among the viewership. Is that 
to do with the topic? Are the big 
questions of linguistics just not 
as exciting as the way bats prey 
through the night and vegetation 
spreads over our continents? I 
hardly think so – I’ve never man-
aged to fill a boring two hours 
on the train talking about natural 
history to a random stranger, and 
even if the topic strikes up, they 
hardly seem to have any contro-
versial personal opinions on the 
matter. Linguistics however, after 
passing the initial so-how-many-
languages-do-you-speak barrier, 
linguistics has filled many an hour 
I spent on the train, on the bus or 
even in the queue for theatre tick-
ets, and everybody seems to get 
engaged really quickly, people 
really seem to be genuinely inter-
ested and want to know more. That’s of course no surprise to me, having 
chosen to study linguistics at university and seeing how every one of us 
is affected by language every day. It really must be, then, that it is just 
the lack of the right media personality that’s responsible for the lack of 
linguistics documentaries on the air. But hold on, doesn’t Stephen Fry 
regularly show a vivid and amorous interest in language? Well, it’s no 
secret to anybody who hasn’t totally avoided both radio and television 
for the last twenty-or-so years that he does, and he might not be a linguist 
but maybe this love and passion for the subject matter is all that it takes.
Fry’s Planet Word (aired Sundays on BBC2) is a series of five one-hour 
episodes in which Stephen Fry tries to cover the basics of what language 
is, how we use it and why it is, or should be, important to us. In this 
program we not only see him ramble on about the beautiful facility that 
language provides for our personality and culture we are used to hear 
these things from him, but he takes the role of an active investigator, ap-
proaching the topic much like most of those people I happen to strike up 
a conversation with on a train. He asks the basic questions that people 
might be interested in. He might not go into much detail when he whizzes 
from language acquisition in Africa and the UK to constructed languages 
and the learning of Klingon, then takes the express train to reconstruc-
tion and minority languages with a stop at historical linguistics and pale-

ography only to visit Shakespear-
ean English’s cousin British Sign 
Language for a cup of tea and bis-
cuits to then get drunk on swear-
words together with Brian Blessed 
in illustrating how language may 
be hard-wired and connected to 
other systems in our brains, but 

hell, this is pretty much the same 
sort of random bits and bobs that 
I remembered after my first se-
mester at uni. No matter what the 
Telegraph’s James Walton, who in 
his review complains about the ap-
parent lack of depth, might think, 
I believe the level of detail is just 
right for what I make out to be the 
purpose of this program. There is 
no reason to scare people off on 
their first friendly encounter with 
“popular linguistics” by starting 
them of with a basic course on the 
workings of linguistic theory and 
the latest issues in neurolinguistcs. 
I have to agree with the Guardian’s 
Sam Wollaston when he writes that 
“Linguistics isn’t natural televi-
sion” and 

Photo: Marco Raaphorst
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that “you need someone like [Fry] 
for a show like this” – and that his 
is exactly the right way to bring to 
the public the basic questions of 
linguistics. Oh sure, I would have 
wished for more than two minutes 
here and there with Steven Pinker 
and to know some more about this 
or that, but we have to think real-
istically here: the general public 
don’t have much of a background 
with languages. It’s not like phys-
ics or biology, where once upon a 
time we all had to learn some basics 
– so if you haven’t taken English 
Language A-levels and in doing so 
paid a lot of attention to the back-
ground stuff, you are very unlikely 
to know any of these basics. Also, 
as I already said above, if these 
roughly five hours are enough to 
present in a interesting and concise 
manner pretty much what someone 
might remember from their first 
semester as a linguistics undergrad 
at university, I’d tip my hat to that. 
I’m also sure that all my fellow lin-
guists will agree that if someone 
who has seen this program doesn’t 
after ask us how many languages 
we speak when we tell them that 
we do “linguistics” that would be 
something!
On another note there is also an ac-
companying book “Planet Word” 
available, which is primarily au-
thored by Dr J.P. Davidson, who is 
a BBC producer and director and 
otherwise known as the BBC’s 
resident anthropologist. The book 
aims to give some more cover-
age to the areas touched upon in 
the show, however I have not yet 
had a chance to browse a copy of 
it. While the program will have 
completed its airing schedule and 
likely not be available on BBC 
iPlayer anymore by the time this is 
published, there was a DVD ver-
sion announced, which should be 
released on the 6th of February 

next year. So if you feel anything 
like me you should surely consider 
watching out for either a repeat or 
the DVD, as this will make a great 
watch for the family, friends and 
any other non-linguist acquaint-
ances you might feel could ben-
efit from a bit of light linguistics 
awareness presented in a species-
appropriate, Fry-typical format. 
And knowing you could follow up 
with the accompanying book and 
your own insights on the next oc-
casion comes as an added bonus. 
For once I would say this demon-
strates well that language is a topic 
as televisable as any science, and 
all that with a pleasant after-taste – 
well done Stephen!

Florian Breit

Hwdis yr Adran
Mae archebion ar gyfer crysau 
cwfl eleni yn awr yn cael eu cym-
ryd. Os oes gennych ddiddordeb 
mewn prynu un, ewch i Swyddfa’r 
Gymdeithas Ieithyddiaeth os gwel-
wch yn dda i lenwi ffurflen archeb 
cyn gynted â phosib. Mae gennym 
amrywiaeth eang o liwiau i ddewis 
ohonynt, sy’n golygu y bydd yn 
hawdd ein nabod yn semester dau. 
£18 yw pris y crysau. 

Stuart Smith

Cadwch mewn cysylltiad
Mae gennym wefan newydd: 
http://bls.phpws.org/home. 
Rydym hefyd yn awr ar Facebook 
(tudalen newydd!) ac ar Twitter: 
http://on.fb.me/BangorLinguists.
http://bit.ly/CIBtweet (Cymraeg) 
http://bit.ly/BLStweet (English)
Mae yna grwpiau blwyddyn ar Fa-
cebook, o’r enw “Linguistics & 
English Language ‘XX”, lle mae 
“XX” yn cyfeirio at y flwyddyn 
graddio (e.e. ’12 ar gyfer myfyr-
wyr y drydedd flwyddyn eleni). 
Gwnewch yn siŵr o ymuno!

Cyfranwyr
Prif Olygydd
Kathryn Barlow
Bwrdd Golygyddol
Florian Breit
Matt Jackson
Bethan Kemp
Cyfranwyr
Allys Clipsham
Alun Derwydd-Jones
Harry Jansen
Stuart Smith
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Yr Ieithydd Bangor
Rhifyn 2, Ionawr 2012

Gair gan  y Golygydd.
Croeso i ail rifyn 
Ieithydd Bangor, cylchgrawn pob 
deufis i’r bobl hynny sydd â did-
dordeb mewn ieithyddiaeth a’r iaith 
Saesneg. Ym mhob rhifyn byddwn 
yn trin a thrafod amryw o agweddau 
ar ieithyddiaeth a’r iaith Saesneg, yn 
edrych ar waith ymchwil sy’n digw-
ydd o’n cwmpas ac yn eich diwed-
daru am ddigwyddiadau’r adran. 
Bydd hefyd erthyglau am “ieithyd-
diaeth boblogaidd”, fel adolygiadau 
o’r cyfryngau, a phosau a chroeseiri-
au. Byddwn hefyd yn holi aelodau o 
staff yr ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith 
Saesneg beth maent yn ei feddwl o 
Fangor, pam eu bod wedi dewis astu-
dio neu ddysgu yma a beth maent yn 
(gobeithio) ei wneud.
Yn y rhifyn hwn, ceir erthygl ar 
Ieithyddiaeth y Gymraeg, golwg ar 
weithgareddau’r gymdeithas dros 
Galan Gaeaf a’r Nadolig, pwt am y 
digwyddiadau y gallwch edrych ym-
laen atynt a chroesair.
Gobeithio gwnewch chi fwynhau’r 
rhifyn hwn ac y cewch fudd o’r 
cynnwys. Os oes gennych un-
rhyw sylwadau, syniadau, beir-
niadaeth neu gynigion o help, an-
fonwch e-bost os gwelwch yn dda 
at Kathryn Barlow (y golygydd): 
linguistics@undeb.bangor.ac.uk.

Adolygiad o “The Linguists”
“Mae hanner ieithoedd y byd ar 
ddibyn difodiant”  yw’r ystadegyn 
brawychus y mae’r ffilm “The Lin-
guists” yn ymdrin ag ef. Greg An-
derson a David Harrison yw “The 
Linguists”,  wrth iddynt deithio drwy 
Siberia, India, a Bolivia yn ceisio eu 
gorau i gofnodi a dogfennu ieithoedd 

yr ardaloedd hynny cyn eu difodiant anffodus ac anochel.
 Yr ieithoedd dan sylw yw Chulym a siaredir yn Siberia, Sora o’r 
India a Kallawaya o Bolivia. Dywedir mai ieithoedd byd-eang megis 
Rwsieg, Saesneg a Sbaeneg sydd i’w cyfri am ddifodiant yr ieithoedd 
brodorol, traddodiadol hyn, fel 
cynifer o ieithoedd eraill sydd 
mewn perygl.
 Nid gorchwyl hawdd oedd cofnodi 
a dogfennu’r ieithoedd hyn; rhaid 
oedd teithio milltiroedd i gyrraedd 
llefydd cymharol anghysbell. Mae 
poblogaeth y siaradwyr hefyd yn 
isel iawn ac o ganlyniad yn anodd 
dod ar eu traws. Gwelir enghraifft 
o hyn wrth iddynt geisio cael ga-
fael mewn siaradwr Kallawaya; 
iaith a gysylltir ag iachau med-
dygol. Mae’r gwaith o chwilio yn 
rhwystredig a bron â bod yn ofer. 
Wedi peth amser a llawer o ym-
drech, dônt ar draws dyn yr honnir 
ei fod yn gallu’r iaith; yn anffodus 
nid oedd hynny’n wir wedi’r cyfan. Diolch i’r drefn, caiff siaradwr 
Kallawaya ei ganfod yn y diwedd, ac er gwaetha cyrraedd llawer yn 
hwyrach na’r amser a drefnwyd yn y lle cyntaf, gwnaed recordiad o 
un o siaradwyr olaf yr iaith yn perfformio un o’r defodau iachau a 
drosglwyddwyd o genhedlaeth i genhedlaeth.
 Ceir un o elfennau mwyaf ingol y ffilm tua’r diwedd wrth i un o 
siaradwyr Chulym drafod ei berthynas â’r iaith. Mae’n dechrau crio 
wrth gofio teimlo embaras wrth siarad yr iaith a sut y byddai rhai, a 
oedd yn siarad Rwsieg yn bennaf, yn edrych i lawr ar siaradwyr yr 
iaith. Mae hyn yn hoelio’r pwynt fod pob iaith yn cyfri. Mae gan 
siaradwyr berthynas gyda’u mamiaith, gall sefyllfa ble mae rhywun o 
gymuned arall yn dweud nad yw eich iaith yn bwysig fod yn  brofiad 
erchyll i lawer o bobl. Mae iaith yn rhan annatod o hunaniaeth unrhyw 
un, mae tynnu iaith oddi ar rywun bron fel tynnu hunaniaeth rhywun 
oddi arnynt.
 Ar y cyfan, mae’r ffilm hon yn gipolwg gwych ar fyd yr ieithoedd hyn 
sydd mewn perygl ac yn dangos yr emosiwn a geir dros yr ieithoedd 
gan y siaradwyr ynghyd â’r gofal a ddangosir gan ieithyddion megis 
Greg a David. Greg a David yw’r ddau ddelfrydol i gyflwyno’r daith 
hon gan gynnig golwg hwyliog a diddorol ar y cymunedau mae’r 
ieithoedd hyn yn perthyn iddynt ac ar yr un pryd yn mynegi’r neges 
waelodol bod y dydd yn nesáu pan na siaredir yr ieithoedd hyn.

Callum Robson

Poster ffilm “The Linguists”
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Calan Gaeaf gyda Chymde-
ithas Ieithyddiaeth Bangor.
Roedd hi’n nos Sadwrn oer a di-
flas, ond ni amharodd hynny ar 
drefniadau’r Gymdeithas Ieithyd-
diaeth i ddathlu noson fwyaf ar-
swydus y flwyddyn ym Mangor - 
Calan Gaeaf. Ymunodd myfyrwyr 
o bob flwyddyn â ni mewn gwisg 

ffansi - fel gwrachod, cythreuliaid, 
clowniau, a sawl cymeriad arall.
 Cychwynnodd y noson ym Mar 
Uno a throi’n crôl tafarnau aeth 
â ni am dro i’r Dafarn Roegaidd, 
Rascals a’r Dafarn Felen. Aethom 
ymlaen i Academi a dawnsio tan 
yr oriau mân. Cafodd pawb a dda-
eth noson dda a dywedodd un my-
fyriwr “bod y noson yn llwyddi-
ant aruthrol a bod pawb wedi cael 
hwyl” a bod “y niferoedd yn wych 
gydag amrywiaeth o wynebau a 
gwisgoedd brawychus”.
 Ond wrth gwrs nid dyna hi o ran 
digwyddiadau. Cadwch lygad 
am fwy o ddigwyddiadau gwych 
wedi’u trefnu gan Gymdeithas 
Ieithyddiaeth Bangor.

Kathryn Barlow

Gwallgofrwydd Geiriadurol 
Pa mor aml fyddwch chi’n agor 
llyfr gyda’r bwriad o ddarllen dim 
ond un paragraff, brawddeg neu 
hyd yn oed un gair?  Mae’n siŵr 
bod yr Oxford English Dictionary 
yn un o’r llyfrau hynny a ddefny-
ddir fwyaf ond na chaiff byth ei 
ddarllen yn iawn. Ond eto mae’n 

portreadu siwrnai hynod ddifyr 
ein cyndeidiau drwy eu defnydd 
o eiriau, yn ysgrifenedig ac ar la-
far. Mae’r OED yn gapsiwl amser 
geiriadurol sy’n gwarchod cyn-
nyrch hanesyddol yr iaith Saesneg. 
Mae’n rhodd i’w drysori ond an-
aml y caiff ei brynu fel anrheg.
 Daw’r ysbrydoliaeth ar gyfer yr 
erthygl hon gan un o gasglwyr 
geiriaduron (lexiconophilist) 
mwyaf brwdfrydig y byd, Ammon 
Shea. Cymerodd y gŵr hwn flwyd-
dyn i ddarllen y 21,730 o dudalen-
nau sy’n ffurfio’r OED. Treuliodd 
8-10 awr bob dydd (heblaw am 
ddydd Sadwrn wrth gwrs) yn dar-
llen yr hyn sy’n cyfateb i’r Beibl 
yn ei gyfanrwydd. Yn ystod y cy-
fnod hwn fe ail ddarganfu lawer o 
eiriau prin, anarferol, rhyfeddol a 
hudolus, (neu efallai y dylaswn i 
ddweud selcouth), lawer ohonynt 

yn hen eiriau anghofiedig erbyn 
hyn.
 Yn ei lyfr, Reading the Oxford 
English Dictionary, mae Shea yn 
amlygu rhai o’r geiriau anghyf-
fredin o brydferth a rhyfedd o ddi-
grif, ac yn ategu ei weledigaeth 
unigryw ei hun. Nid yn unig mae’n 
mynegi ei ddehongliad ei hun o’r 
geiriau mae’n eu canfod, eu hystyr 
a’u hanes, ond mae’n dogfennu’r 
broses hynod o’u ffeindio. 
Yn amlwg fe wnaeth ei flwyddyn 
o gur pen cyson, cymryd nodiad-
au, llygaid croes a staeniau coffi 
ddwyn ffrwyth. Gweithiodd Shea 
fel cerddor stryd ym Mharis, gon-
dolier yn San Diego a symudwr 
dodrefn yn Efrog Newydd. Erbyn 
hyn mae’n awdur llwyddiannus. 
Yn ogystal â’i waith gwreiddiol 
a digrif ei hun, mae’n ysgrifennu 
i’r New York Times ac yn cael ei 
gyflogi gan Wasg Prifysgol Rhy-
dychen fel golygydd ymgyngho-
rol ar Eiriaduron America. Swydd 
ddelfrydol i gasglwr geiriaduron!
 Dyma ychydig o’m ffefrynnau 
geiriadurol i a ddarganfuwyd yn 
nyfnderoedd llychlyd cist yr OED.
 
Impluvious (adj.) Wet with rain.

 Apricity (n.) The warmth of the sun in 
winter.

Compotation (n.) An episode of drinking 
or carousing together.

Pulveratricious (adj.) Covered with Dust

 Ac yn olaf, ond nid lleiaf

 Natiform (adj.) Buttock shaped.

 Mae gan yr iaith Saesneg eiriau 
gwirioneddol ddefnyddiol!

Ian Butcher



 9

Yr Ieithydd Bangor — Rhifyn 2, Ionawr 2012

Cinio Nadolig y Gymdeith-
as Ieithyddiaeth
Gobeithio eich bod i gyd wedi cael 
Nadolig i’w gofio, a dyma ddy-
muno blwyddyn newydd dda i chi 
i gyd.

 
Cafwyd uchafbwynt cynnar i’n 
blwyddyn, a gall hynny olygu 
dim ond un peth – Cinio Nadolig 
y Gymdeithas Ieithyddiaeth! I’r 
rhai hynny oedd yn ddigon ffodus i 
allu dod, dwi’n siŵr y byddech yn 
cytuno fod pawb wedi mwynhau 
noson ardderchog. Roedd yn dda 
gweld myfyrwyr o flynyddoedd 
un, dau, tri a phedwar ynghyd ag 
aelodau o’r staff yn mwynhau’r 
noson ac yn cymdeithasu dros 
wydraid o win neu ddau!
 Eleni penderfynom roi cynnig ar 
leoliad newydd, Y Ganolfan Rhe-
olaeth, ac yn wir fe brofodd yn 
benderfyniad da. Fe wnaethom i 
gyd fwynhau pryd tri chwrs oedd 
yn cynnwys twrci gyda’r trimins 
i gyd - dechrau da i ddathliadau’r 
ŵyl.
 Gwnaed y noson yn fwy cofiad-
wy gan y gwesteion arbennig a’r 
wynebau cyfarwydd nad oeddem 
wedi’u gweld ym Mangor ers peth 
amser. Roeddem wrth ein boddau 

yng nghwmni Zara Erliz a Megan 
Milton (y ddwy’n gyn-fyfyrwyr 
Ieithyddiaeth) a oedd wedi gwneud 
yr ymdrech i ddod i dreulio noson 
gyda’r Gymdeithas, a hefyd dau 
westai arbennig iawn arall; David 

a Hilary Crystal. Roedd y ddau 
wedi mwynhau’n arw ac yn falch 
iawn o’r gwahoddiad, roedd yn 
gyfle gwych i siarad â DC ac fe 
wnaeth hyd yn oed addo ychydig o 
lyfrau ar gyfer Llyfrgell y Gymde-
ithas Ieithyddiaeth!
 Yn ystod y noson cafwyd raffl 
lewyrchus gyda gwobrau da iawn 
ac ychydig o areithiau yn cynnwys 
adloniant gan David Crystal. Yn di-
lyn hynny, parhaodd rhai ohonom i 
ddathlu yn y Dafarn Roegaidd cyn 
mynd ymlaen i glwb nos y myfyr-
wyr, Academi ac fe wnaeth sawl 
ieithydd arddangos symudiadau 
dawns diddorol iawn, ond wnawn 
ni ddim enwi neb!
 Ar y cyfan roedd y noson yn ll-
wyddiant ysgubol ac ni fyddai 
hyn wedi digwydd oni bai am ge-
fnogaeth barhaus aelodau BLS ac 
yn arbennig Jo Sutton, ein hys-
grifennydd cymdeithasol; mae 
ei ymroddiad a’i waith yn cael ei 
werthfawrogi’n fawr.

 Edrychwn ymlaen at eich gweld 
yn ystod y semester hwn.

Stuart Smith

Mae’r modiwl newydd yn 
fendigedig!
Modiwl newydd ar gyfer y drydedd 
flwyddyn yw Ieithyddiaeth y Gym-
raeg, ac mae’n ymddangos ei fod 
wedi gwefreiddio a hudo’r dos-
barth. Dyma newydd da a phosi-
tif i’r Ysgol Ieithyddiaeth ac Iaith 
Saesneg ym Mangor. Dr Peredur 
Davies, Cymrawd Dysgu Cyfrwng 
Cymraeg yr ysgol sydd wedi bod 
wrth y llyw ac mae’n sicr wedi 
profi ei werth. Mae ei allu i addys-
gu, ei wybodaeth eang a’i angerdd 
dros Gymru a’r iaith Gymraeg yn 
gynhwysion perffaith i sicrhau ll-
wyddiant y modiwl.
 Mae’r modiwl yn canolbwyn-
tio ar wahanol nodweddion yr 
iaith Gymraeg mewn perthynas â 
gwahanol agweddau a meysydd 
ieithyddiaeth, felly synau a chys-
trawen y Gymraeg, agweddau tuag 
at yr iaith a hyd yn oed dirgelwch 
y treigliadau! Trwy waith grŵp 
positif yn dilyn o’r darlithiau, mae 
llawer o drin a thrafod wedi bod 
ar y materion uchod a rhai eraill 
yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. A 
hyn oll dan sylw, mae llawer wedi 
cael ei ddysgu.
 I roi blas i chi ar fwynhad y dos-
barth, dyma sylwadau gan rai o’r 
myfyrwyr, “Modiwl sydd wedi 
ailddeffro fy synnwyr o huna-
niaeth Gymreig”, “Agor drysau i 
ymchwiliad personol pellach i’r 
iaith Gymraeg, y diwylliant a’r 
bobl.” (Simon Collier) “Dewis 
ysbrydoledig, mae’r modiwl wedi 
cynnig elfen anhepgor i fy ngradd 
Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Ban-
gor. Gyda chyfoeth o bosibiliadau  
ymchwil ar ein stepen drws, mae’n 
biti nad yw’r modiwl wedi cael ei 
gynnig yn gynharach. Fodd

Cymdeithas ieithyddiaeth yn y ginio nadolig, Image: Stuart Smith
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bynnag, bydd gorfod disgwyl am 
y modiwl yn siŵr o fod yn fachyn 
i ddenu’r don nesaf o Ieithyddion 
sydd ag awch dros y Gymraeg” 
(Abigail Price)
 Mae’n rhaid cydnabod gwaith 
pawb sydd wedi ymwneud â’r 
modiwl er mwyn sicrhau profiad 
pleserus ac unigryw. Yn bendant, 
mae’n beth da gweld myfyrwyr 
yn cymryd cymaint o ddiddordeb 
yn yr iaith Gymraeg. Gobeithio y 
bydd y modiwl yn parhau am fly-
nyddoedd i ddod!

Callum Robson

Linguistic Crossword
This is the second instalment of 
the wonderful crosswords – this 
time one for you second years to 
delve into. If not all of the ques-
tions feel familiar to you have no 
fear, as we’ve used a selection of 
terms from all of the second year 
modules.

ACROSS 
1. What do we call multiple mean-

ings? (9)
4. A figure of speech that usually 
consists of a play on words? (5)
6. What do we call a preconceptual 
framework? (11)
9. Single meaning (8)
10. What does Fauconnier say can 
“proliferate when we think and 
talk”? (12)
11. What do we call the tradi-
tional meaning of a word? (10) 
DOWN 
1. Consonants can also be known 
as...? (8)
2. If we understand one thing in 
terms of another we are using? (19)
3. A waveform that doesn’t repeat 
along the time axis Postalveolar: 
when pronouncing a sound that 
uses the tongue tip/blade? (14)
5. If we substitute part of some-
thing for a whole what device are 
we using? (8)
7. If a definition gives us more 
than just the traditional meaning it 
is? (13)
8. When a speaker utters a sen-

tence and they use two languages 
within or between sentences? (13)

Answers from issue one: 
Across 1.Morphology 4.Bound 
5.Grammar 6  Indefinite 8 Pho-
neme 9 Lexis 11 Syntax 12. Uni-
versal 13. Symbol
Down 1.Morpheme 2.Open  
3.Noun 7.  Function 10.Semantics 

Matt Jackson

David Crystal
By now some of you will have 
heard that Professor David Cyrstal 
will be in Bangor on the 15th Feb-
ruary to give a series of lectures, 
further details of the day will be 
available in the near future and 
these lectures were, last year, thor-
oughly enjoyable. 

Alun Derwydd-Jones

Departmental Hoodies
For those of you who ordered a 
BLS hoodie they are now avail-
able from the BLS office. We had a 
great response from you and have 
ordered over 40 hoodies this year. 
The office is open Monday to Fri-
day between 11am and 3pm so you 
can collect your hoodie. 

Matt Jackson
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Digwyddiadau i ddod
Chw 7  Kepa Erdozia (Bilingualism)
  ELEBILAB ‘Placing heads in phrases: when bilingual parameters clash’
Chw 7   Dr Enlli Thomas (Education, Bangor)
  “Acquiring complex structures under conditions of minimal exposure: bilingual acquisition of   
  plural morphology in Welsh” 4pm Venue: 325
Chw 13  Gwerfyl Roberts (Bilingualism), Bangor,
  ‘Enhancing rigour in the validation of Patient Reported Outcome Measures (PROMs)’
Chw 15  Prof. David Crystal, Bangor University
  By hook or by crook: A journey in search of English (2:15pm)
  Exploring Shakespeare’s language (4:00pm)
Chw 20  Bonnie Schwartz (Bilingualism), Radboud Universiteit Nijmegen
Chw 21  Dr Marco Tamburelli (Linguistics, Bangor)
  Title: Linguistics as a Science, Venue: 325 4pm
Chw 27  Alex Riemersma (Bilingualism)
  Mercator Research Centre on Multilingualism and Language Learning
Maw 5  Bastien Boutonnet (Bilingualism), Bangor,
  ‘The Beauty and the Beast effect: Unconscious retrieval of grammatical gender during                
  semantic decision on objects’
Maw 6  Prof Guillaume Thierry (Psychology, Bangor)
  “An electrifying approach to language: Event-related brain potentials”, Venue: 325 4pm
Maw 7  Dr. Eirini Sanoudaki, Bangor University 
  The pronoun interpretation question(s): answers across tasks and populations 
Maw 12  Johanneke Caspers (Bilingualism), Leiden University
Maw 19  Ros Temple (Bilingualism), University of Oxford
Maw 21  Dr. Marija Omazic, Osijek University
  Phraseology and Cognitive Linguistics: Mechanisms and constraints on idiom creation and    
  modification. 
Maw 20 Prof Ineke Mennen (Linguistics, Bangor)
  Title: Intonational Foreign Accent, Venue: 325 4pm
Maw 26 Marilyn Martin-Jones (Bilingualism), University of Birmingham

Cyfranwyr
Prif Olygydd
Kathryn Barlow
Bwrdd Golygyddol
Florian Breit
Harry Jansen
Matt Jackson
Cyfranwyr
Alun Derwydd-Jones
Callum Robson
Ian Butcher
Stuart Smith

Cadwch mewn cysylltiad
Mae gennym wefan newydd: http://bangorlinguists.org.
Rydym hefyd yn awr ar Facebook (tudalen newydd!) ac ar Twitter:
http://on.fb.me/BangorLinguists.
http://bit.ly/CIBtweet (Cymraeg)
http://bit.ly/BLStweet (English)
Mae yna grwpiau blwyddyn ar Facebook, o’r enw “Linguistics & Eng-
lish Language ‘XX”, lle mae “XX” yn cyfeirio at y flwyddyn graddio 
(e.e. ’12 ar gyfer myfyrwyr y drydedd flwyddyn eleni). Gwnewch yn 
siŵr o ymuno!
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Yr Ieithydd Bangor
Rhifyn 3, Mawrth 2012

Darn y Golygydd
Croeso i drydydd rhifyn 
Yr Ieithydd Bangor, cylchgrawn pob 
deufis  i’r rheiny sydd â diddordeb 
mewn ieithyddiaeth a’r iaith Saes-
neg. Ymhob rhifyn byddwn yn tra-
fod ac yn archwilio nifer o agweddau 
ar Ieithyddiaeth a’r iaith Saesneg, yn 
edrych ar ddarnau o ymchwil sydd 
yn cael eu cynnal o’n cwmpas ac yn 
eich hysbysu am yr hyn sy’n digw-
ydd yn yr adran. Byddwn hefyd yn 
cyhoeddi adolygiadau o “ieithyddia-
eth boblogaidd”, fel adolygiadau cy-
fryngau, posau a chroeseiriau.
Yn y rhifyn hwn , byddwn yn trafod 
y ddadl ynglŷn â defnydd o’r collnod 
mewn enwau cwmnïau fel Water-
stones (neu Waterstone’s fel yr oedd 
yn arfer cael ei adnabod) ac mae yna 
erthygl am yr hyn a fu ar Ddiwrnod 
David Crystal.
Rydym yn gobeithio y gwnewch 
chi fwynhau’r rhifyn ac y byddwch 
yn cael yr hyn sydd ynddo o ddef-
nydd. Os oes gennych unrhyw syl-
wadau, ceisiadau, beirniadaeth neu 
gynnig help yna anfonwch e-bost 
at Kathryn Barlow (y golygydd) ar 
linguistics@undeb.bangor.ac.uk.

Kathryn Barlow

Diwrnod David Crystal
Roedd hi’r amser honno o’r flwyd-
dyn eto, amser yr hir ddisgwyliedig 
a’r eithriadol boblogaidd ‘Diwrnod 
David Crystal’. Diwrnod y mae 
llawer yn ei ddathlu ac sy’n dod yn 
gynyddol boblogaidd ym Mhrifys-
gol Bangor; cymerodd le ar ddydd 
Mercher 15 Chwefror pan gafodd 
staff, myfyrwyr ac aelodau o’r cy-
hoedd y cyfle i glywed yr Athro Dav-
id Crystal yn traddodi dwy ddarlith 
ddiddorol iawn. Casglodd y dyrfa o 

gefnogwyr DC ym Mhrif Ddarlithfa’r Celfyddydau, gyda nifer fawr o 
bobl yno ar gyfer y ddwy ddarlith.     
Roedd y ddarlith gyntaf, ‘By Hook or by Crook: A journey in search 
of English’ yn ddarlith gyfareddol wedi’i seilio ar ei lyfr a gyhoeddw-
yd yn 2007 (ac mae gan Lyfrgell BLS gopi os oes genych ddiddordeb 
yn ei ddarllen!). Roedd y ddarlith yn driniaeth ragorol o hanes yr iaith 
Saesneg ym Mhrydain a thramor. Prif bwnc y drafodaeth oedd acen-
ion a thafodieithoedd, gyda nifer yn cael eu dynwared yn drawiadol 
gan DC ac fe wnaeth i’r gynulleidfa rowlio chwerthin gyda’i straeon 
doniol am ei deithiau a’i brofiadau. Cafwyd triniaeth drawiadol ar en-

wau lleoedd ynghyd a tharddiad enwau nifer o bentrefi a threfi.  
Roedd yr ail ddarlith yn canolbwyntio ar iaith Shakespeare ac roedd 
yn bennaf yn seiliedig ar lyfr Crystal ‘Think on my Words’ a gyhoed-
dwyd yn 2008. Rhoddodd ddisgrifiad hynod o iaith y llenor a thrafod-
wyd chwedlau poblogaidd ynglŷn ag iaith Shakespeare, gyda’r prif 
bwyslais ar y ffordd y mae golygwyr wedi ychwanegu safbwynt mod-
ern i’r darnau enwog o lenyddiaeth rydym yn gyfarwydd â nhw hed-
diw. Siaradodd David Crystal am y gwaith roedd wedi’i wneud gyda 
Theatr y Glôb i helpu actorion feistroli ynganiad gwreiddiol dramâu 
Shakespeare ar gyfer perfformiadau diweddar. Rhoddodd DC gyngor 
llwyddiannus i atgynhyrchu ynganiad Shakespearaidd ar gyfer cynhy-
rchiad llwyfan o ‘Romeo and Juliet’ yn 2004.
Yn dilyn y darlithiau treuliodd DC amser yn arwyddo nifer o lyfrau ar 
gyfer myfyrwyr ieithyddiaeth brwd. Ymunodd staff a myfyrwyr gyda 
David a’i wraig ym Mar Teras newydd Prif Adeilad y Celfyddydau; 
roedd yn gyfle gwych i gymdeithasu dros wydraid o win (neu ddau!). 

Myfyrwyr Ieithyddiaeth 3ydd Flwyddyn yn cymysgu gyda David Crystal
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Byrlymodd y trafod deallusol ac 
addysgiadol wrth i bawb gymys-
gu â’i gilydd. Roedd yn ddiwedd 
gwych i ddiwrnod diddorol ac 
rydym yn edrych ymlaen at groe-
sawu David Crystal yn ôl flwyd-
dyn nesaf.

Stuart Smith

Wedi’i Golli wrth Gyfieithu
Yn rhifyn diweddaraf cylchlythyr y 
Gymdeithas Ieithyddiaeth aethom 
am dro bach drwy rai o gilfachau 
anghyfarwydd yr iaith Saesneg, 
dan arweiniad y geiriadurwr byd 
enwog, Ammon Shea. Yn y rhifyn 
hwn byddwn yn sgimio cerrig dros 
lecsiconau Ffrangeg, Rwsieg ac In-
uit (ymysg eraill) mewn ymdrech i 
ddod o hyd i eiriau sydd heb gael y 
pleser o gael eu datgelu eto yn Saes-
neg (nac yn Gymraeg!)
Yn bersonol, rydw i wrth fy modd 
gyda’r syniad bod effaith diwyllian-
nol iaith yn dylanwadu’r siaradwr 
brodorol i amgyffred y byd mewn 
gwahanol oleuni o’i gymharu â 
siaradwyr ieithoedd eraill. Rwy’n 
gweld hyn yn bur amlwg wrth as-
tudio sut mae ieithoedd eraill yn 
mynegi emosiynau, teimladau neu 
feddyliau trwy gyfrwng geiriau neu 
ymadroddion unigol.
Er enghraifft, mae gan y diwylliant 
Saesneg gymeriad gwahanol iawn 
i’r un Japaneaidd. Y cyfieithiad 
llythrennol am eu gair yoko meshi 
yw “pryd o fwyd wedi’i fwyta wysg 
ei ochr”. Yr hyn mae hynny’n ei 
bortreadu yw’r straen neilltuol a 
grëir wrth siarad iaith dramor. Ni 
allaf ddychmygu bod siaradwyr 
Saesneg brodorol yn teimlo’r straen 
emosiynol yma i’r fath raddau ei 
fod yn haeddu ei air ei hun. Neu’n 
hytrach ni allaf ddychmygu siarad-
wyr Saesneg brodorol yn teimlo’r 
straen emosiynol hwn.
Ymadrodd Ffrangeg nad oes ei gyf-
felyb yn Saesneg yn fy marn i yw 
espirit d’escalier. Ydych chi’n cofio 

pan wnaeth y cawr moel hwnnw 
sarhau eich cudynnau cyrliog hir ac 
yna hanner awr yn hwyrach, wrth i 
chi sychu’r dagrau o’ch wyneb, fe 
wnaethoch chi feddwl am yr ateb 
perffaith? Dyna’r teimlad. Rydych 
chi wedi meddwl am yr ymateb 
perffaith ond does neb o gwmpas 
i’w glywed. ‘C’est parfait, non?’
Rwy’n siŵr y gall fod yn brofiad 
blinderog iawn aros yn yr oerfel 
i’ch ffrind gyrraedd. Fuaswn i ddim 
yn gwybod. Yn amlwg mae hyn 
wedi achosi gofid i bobl yr Inuit. 
Mae’r gair iktsuarpok yn cael ei 
ddefnyddio’n benodol ar gyfer hyn. 
Y teimlad hwnnw o ddisgwyliad 
sy’n datblygu pan fo’n rhaid i chi 
roi’ch pen allan o’r iglw dros ar ôl 
tro i weld os ydy’ch mêt wedi cyr-
raedd eto ar ei sgi-dw.
Oes gennych chi un o’r bobl hynny 
yn eich dosbarth sy’n gofyn cwest-
iynau dibwynt yn ddiben draw? 
Ydych chi’n un o’r bobl hynny? 
Ydych chi’n siŵr am hynny? Os 
ydych chi, yna rydych yr hyn mae’r 
Rwsiaid yn ei alw’n pochemuchka. 
Mewn gwirionedd, rwy’n siŵr bod 
gan Saesneg amrywiaeth o enwau 
am bobl fel hyn.
Wrth wrando ar adleisiau atgofus 
o’r iaith Saesneg, sisialodd y gair 
psithurism drwy’r dail a nythu yn 
ogofau fy idiom unigryw bersonol 
(‘idiolect’). Mae dau air wedi cael 
effaith debyg arnaf ers hynny. Yn 
y ddau achos mae eu symlrwydd 
a harddwch wedi swyno’r dychy-
myg , y gyntaf a’r fwyaf pwerus 
yn air Twrcaidd. Pan fo’r ‘lloer yn 
ariannu’r lli’ liw nos yna’r gumus-
servi yw’r hyn mae’ch llygaid yn ei 
weld. Pan fyddwch yn rhedeg eich 
bys ar hyd yr ôl crwn o leithder a 
adewir gan wydr oer, yna’r gair Ei-
dalaidd culacino rydych chi’n ei ba-
trymu.
Efallai nad yw diwylliannau eraill 
yn amgyffred bywyd yn wahanol. 
Efallai nad ydynt yn ddim mwy 

barddonol na sylwgar na siaradwyr 
Saesneg brodorol. Yr hyn sy’n am-
lwg yw bod geiriau’n bodoli am fod 
eu siaradwyr yn ffeindio’r angen i’w 
creu nhw. Efallai bod gan rai siarad-
wyr fwy o angen ar gyfer gair peno-
dol nag eraill. Rwy’n hoffi meddwl 
bod pawb yn unigryw ac felly hefyd 
eu hiaith a’r ffordd y byddant yn 
dewis ei defnyddio. Mae hynny’n 
amlwg i mi. Dyna i mi yw nodwedd 
fwyaf ysbrydoledig ieithyddiaeth.

Ian Butcher

An Ode to the Slips of 
the Tongue

By Lizzie Blowey

 
A larynx window

creaking
/ə/.

Inhales breeze-breath of shards
when speaking

/z/.
Glottalic crack in bottle

Stop, R.  P.  drone
/ʔ/.

Nun o’ tha’
glass velar grit
on sills of bone

/k/.
A verbal gush

unlocks lallation
in the gum

/ð/.
Geoffrey Rush,

be kinder
to a frailer /t/-/t/-/tᴧŋ/
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Fel y bydd llawer ohonoch wedi 
clywed, ym mis Ionawr penderfyn-
odd y gwerthwyr llyfrau Water-
stone’s y byddent yn yr oes fodern 
yn ail frandio fel “Waterstones”. 
Dywedwyd fod y newid yn fwy 
addas i’w cynulleidfa darged a 
oedd yn aml yn cael eu drysu wrth 
chwilio am waterstone’s.co.uk. 
Achosodd hyn ddadl gychwynnol 
am enw’r siop: byddai Waterstones 
yn awgrymu bod yr enw yn cyfeir-

io at Waterstones lluosog, a byddai 
hynny’n erfyn y cwestiwn beth yw 
‘waterstone’? A yw’n garreg yn y 
dŵr neu’n rhywbeth cyfarwydd i 
ieuenctid y 90au i esblygu eu hoff 
‘Eevee’ yn ‘Vaporeon’. Byddai’r 
enw Waterstone’s ar y llaw arall 
wedi awgrymu fod rhywun o’r 
enw ‘Waterstone’ yn berchen ar 
y cwmni unwaith - rhywbeth y 
gall golwg sydyn ar Google ei ga-
darnhau; bellach mae’r cwmni yn 
nwylo’r biliwnydd Rwsiaidd Alex-
ander Mamut ac ychydig iawn o’i 
dreftadaeth sy’n cael ei arddel gan 
y cwmni.       
Achosodd y syniad o ollwng y coll-
nod ddadl yn ein darlith ac hefyd 
yn y cyfarfod wythnosol. Roedd 

rhai o blaid gollwng y collnod ac 
eraill yn erbyn gan nad oedd yn 
gwneud unrhyw synnwyr yn ra-
madegol. Roedd eraill yn cymryd 
y llwybr canol gan gredu yn yr oes 
fodern fod yr angen am gollnod yn 
yr achos hwn yn ddibwynt. Eu dadl 
oedd, er bod gŵr o’r enw Tim Wa-
terstone yn berchennog ar y cwmni 
yn y gorffennol, y dyddiau yma nid 
oedd yn ddim ond enw brand fel 
Coca Cola. Dywedir bod y cwmni 

ei hun yn priodoli’r newid i deim-
lad o gymuned a chydweithio, gan 
gynnig bod yr ‘–s’ meddiannol yn 
awgrymu bod y gadwyn ym med-
diant unigolyn tra bod yr ‘–s’ lluo-
sog yn awgrymu undod.      
Dywedodd John Richards, pennae-
th yr ‘Apostrophy Protection Soci-
ety’ wrth y Telegraph “Mae’n wal-
lus. Mae’n ramadegol anghywir. 
Os yw Sainsbury’s a McDonald’s 
yn llwyddo i’w gael yn iawn, pam 
na all Waterstones? Byddech yn 
gobeithio mai siop lyfrau fyddai’r 
lle olaf i fod mor ffwrdd â hi gyda’r 
Saesneg.”
Yn yr oes fodern mae’r collnod 
yn llithro o ddefnydd gan fod 
systemau cyfrifiadurol yn aml yn 

methu â’u deall; bydd peiriannau 
chwilio yn newid collnodau, fel 
bylchau, am arwyddion canran. 
Mae cwmnïau mawr eraill fel Mc-
Donald’s sydd yn dal ar eu collnod 
yn gorfod ildio i’r oes ddigidol ac 
nid oes ganddynt gollnod yn eu 
URL. Yn eironig datblygiad y cy-
fryngau digidol sydd yn galluogi 
newyddion o’r fath i ledaenu ac i 
fod yn ymddangosiadol mor ddad-
leuol. Heblaw am drydar dydw i 
ddim yn meddwl y buaswn i wedi 
clywed am “broblem y collnod” 
tan fy narlith ‘Grammar and the 
Mind.’    
Gan mai dadl yw’r “-s” meddian-
nol neu’r “-s” lluosog am fusnes, 
fel pob gohebydd da, penderfynais 
y byddai’n syniad i gael golwg ar 
gyflwr y collnod o amgylch Ban-
gor. Dechreuais fy siwrnai trwy 
fynd i “Patrick’s Irish Bar” a syl-
wais ar fy nghollnod cyntaf. Syl-
wais wedyn fod fy mheint yn 
dweud “Foster’s” ac roeddwn wrth 
fy modd pan sylweddolais fod 
lager Foster’s yn cael ei gynhyr-
chu gan fragdy Foster’s gan aw-
grymu fod yna Foster unwaith. Yn 
hwyrach sylweddolais nad oedd 
gan far Oscars gollnod, pwynt did-
dorol yn fy siwrnai er i mi fethu â 
chanfod y rhesymu tu ôl i’r enw.
Penderfynais wedyn y byddai’n 
syniad cynnal arolwg bach i weld 
os yw pobl dal i ddefnyddio’r 
‘–s’ meddiannol fel rhan o URL; 
gofynnais i 10 o bobl ysgrifennu 
sut oeddynt yn meddwl y byddai 
URL Waterstones a Foster’s yn 
edrych. Yn yr arolwg, er syndod i  
mi, ysgrifennodd pob un o’r 10 y 
ddau URL heb gollnod. 

Matt Jackson

Dadl Waterstones vs Waterstone’s

Waterstones Northallerton, dal i fod gyda collnod
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Yn ystod fy nefod foreol o faglu 
drwy brif straeon newyddion y 
dydd, daeth i’m sylw bod yr acti-
fyddion hawliau anifeiliaid PETA 
yn ceisio erlyn SeaWorld ar ran 
y morfilod danheddog sy’n perf-
formio iddynt, a hynny ar sail ca-
ethwasiaeth, gan hawlio fod gan 
yr Orcas yr un hawliau sylfaenol â 
dynion.
Fe wnaeth hyn i mi feddwl - a 
oes gan anifeiliaid yr un hawliau 
a chredoau semantaidd â phobl? 
Fe arweiniodd y drafodaeth am yr 
Orcas i mi gofio stori newyddion 
ddiddorol leol ynghylch y terfys-
goedd diweddar ym Mirmingham. 
Cafwyd adroddiad bod un o’r ys-
beilwyr wedi cael ei gyhuddo o 
ymosod ar un o gŵn yr heddlu 
gyda chôn traffig. Arweiniodd y 
weithred hon o drais i’r terfysgwr 
gael ei arestio ar y sail ei fod wedi 
‘ymosod ar heddwas’. Felly’n 
ddamcaniaethol, yn llygaid y gy-
fraith, byddai gan gŵn yr heddlu’r 
un hawl sylfaenol yn erbyn trais 
â’u ‘perchnogion’ dynol.
Felly ymhle mae hyn yn gadael 
yr Orcas? Yn seiliedig ar eu hyf-
forddiant ac arbenigedd onid yw 
hi’n deg pennu bod ‘perfformwyr’ 
yn ddisgrifiad teg o’r creaduriaid 
hyn. Felly, ymhle mae rhywun 
yn tynnu’r llinell ar anifeiliaid yn 
perfformio swyddogaethau bodau 
dynol. Ydy milgwn rasio yn athlet-
wyr? Ydy cŵn tywys yn ofalwyr?
Yn fy marn i mae’n fater i’r rheiny 
sydd agosaf at yr anifeiliaid arben-
nig hyn. Mae’r rheiny sy’n cadw 
ceffylau rasio yn amddiffynnol a 
gofalgar iawn ohonynt ac mae’r 
un anwyldeb i’w weld ymhob man 
pan fo anifeiliaid a phobl yn cyd-
ymwneud. Gellir ei weld tu allan 
i’r byd proffesiynol hefyd pan son-

nir yn aml am anifeiliaid anwes fel 
‘rhan o’r teulu’. Mae’n amlwg bod 
yr ieithwedd a ddefnyddiwn i ddis-
grifio ein hanifeiliaid yn ein hiaith 
ddethol, fel ‘noble steed’ er eng-
hraifft, yn adlewyrchu ein parch 
tuag atynt.

Harry Jansen

Sioe Ffasiwn RAG
Ar Ddydd Iau 15 Mawrth yn Neu-
add Pritchard Jones, bydd RAG 
Bangor yn cynnal sioe ffasiwn 
arall i godi arian i’w dwy elusen 
genedlaethol a’u dwy elusen leol. 
Eleni eu helusennau dethol yw: 
Fare Share Gogledd Cymru, Shine 
Cymru, NRAS a Papyrus UK.
Mae sioe ffasiwn eleni yn anelu at 
fod hyd yn oed yn fwy a gwell na’r 

llynedd gyda’r ffasiynau diwed-
daraf wedi eu cyfrannu’n hael gan 
nifer o siopau’r stryd fawr; bydd 
gwallt y modelau’n cael ei steilio 
gan siop trin gwallt Clayton’s a 
bydd eu colur yn cael ei bara-
toi gan neb llai na Chymdeithas 
Drama Saesneg (BEDS) y Bri-
fysgol. Bydd Miss Cymru hefyd 
yn gwneud ymddangosiad a bydd 
adloniant gan y Gymdeithas Actio 
Byrfyfyr a’r Gymdeithas Ddawns. 
Caiff bwffe ei gynnwys yn y pris 
a bydd bar yno. Bydd y drysau’n 
agor am 7:30pm ac ni fydd myfyr-
wyr Iaith Saesneg / Ieithyddiaeth 
eisiau colli’r diweddglo.
Mae’r tocynnau’n £5 o flaen llaw 

Ffrind gorau dyn: Sut mae ein perthynas ag anifeiliaid 
wedi dylanwadu ar ein hiaith

neu’n £6 ar y drws (nifer cyfyn-
gedig o docynnau ar gael) a gel-
lir eu prynu o dderbynfa Undeb y 
Myfyrwyr, Siop y Ffriddoedd neu 
gofynnwch i aelod o’r pwyllgor ar 
rag.comm@undeb.bangor.ac.uk, 
neu anfonwch neges destun/
rhowch alwad i 07901811636 i 
gael gafael ar Emma Wilson (My-
fyriwr Ieithyddiaeth ail flwyddyn)

Emma Wilson

Y Diweddaraf gan y CIB
Mae Cymdeithas Ieithyddiaeth 
Bangor yn y broses o ddiwed-
daru ein silffoedd llyfrau yn ein 
llyfrgell. Rydym ar hyn o bryd 
yn ymchwilio i’r llyfrau sydd 
eu hangen ar gyfer pob blwyd-
dyn a byddai eich barn yn cael ei 
werthfawrogi’n fawr. Felly os oes 
gennych unrhyw awgrymiadau 
ar gyfer llyfrau rydych yn med-
dwl y byddai’n werth eu cael yn 
y llyfrgell anfonwch e-bost atom 
- linguistics@undeb.bangor.ac.uk.
Beth yw eich barn chi?
Hoffem wybod faint o bobl a fy-
ddai â diddordeb mewn taith i 
Cork, Iwerddon yn ystod y flwyd-
dyn academaidd nesaf (o bosib ar 
ddechrau Wythnos Ddarllen mis 
Tachwedd).
Byddai’r daith yn cynnwys 3 no-
son mewn hostel ieuenctid, bws a 
fferi i Cork a byddai gweddill y 
gwyliau i fyny i ni ei lenwi â did-
danwch o’n dewis! Byddai’r gost 
oddeutu £160 ond dyna’r unig 
ddyfynbris i ni dderbyn hyd yma. 
Byddai’n wyliau bach gwych ac fe 
hoffem wybod pwy fyddai â did-
dordeb.
Digwyddiadau Cymdeithasol
Gan fod gwyliau’r Pasg yn prysur 
agosáu, mae’r Gymdeithas Ieithy-
ddiaeth wedi penderfynu cynnal 
‘Cwis Tafarn Ieithyddol’ cyn i ni 
orffen. Rydym wedi penderfynu y 
bydd yr enillion yn mynd at elusen   
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o’r enw ‘Afasic England’ sy’n 
elusen sy’n anelu codi ymwybyd-
diaeth a chreu gwasanaethau a dar-
pariaeth well i blant a phobl ifanc 
sydd â nam ar eu lleferydd. Bydd 
manylion terfynol y Cwis Dafarn 
yn cael eu cyhoeddi’n fuan.
Gwibdaith i fyny’r Wyddfa, mae 
hwn wedi ei fwriadu ar gyfer pen-
wythnos 28/29 Ebrill 2012 ar ôl 
gwyliau’r Pasg (os yw’r tywydd yn 
caniatáu!) a bydd yn gyfle gwych i 
fwynhau’r golygfeydd hardd sydd 
ar ein rhiniog ac yn egwyl ddelfry-
dol o adolygu ac aseiniadau. Yn 
dibynnu ar y niferoedd rydym yn 
meddwl rhannu’n ddau grŵp: Trên 
a Cherdded. Os hoffech ddal y trên 
bydd yn costio £17 yno ac yn ôl. 
(Rydym angen o leiaf 15 yn y grŵp 
i’w gael am y pris hwn!) Os hof-
fech ddod, dywedwch wrthym ar 
Facebook neu anfonwch e-bost i 
gadarnhau eich bod am ddod.
Pryd Haf y Gymdeithas fydd y ffar-
wel olaf i’n hieithyddion trydedd 
flwyddyn, a bydd y golled ar eu 
hôl yn fawr. Rydym yn bwriadu ei 
gynnal yn y Ganolfan Rheolaeth 
ar ryw bwynt yn ystod yr wythnos 
sy’n dechrau 21 Mai. Bydd man-
ylion i ddilyn yn fuan.
Cewch y newyddion a’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar ein grŵp Facebook 
facebook.com/bangorlinguists.
Edrychwn ymlaen at eich gweld 
yn fuan !

Stuart Smith

W B L A U G N I L I B N D V K Z E K
W K L E R O H P A T E M X E E T Z K
E B X A T N Y S M S A N X Q A H H U
Z J W T G O G G Y C O P B I B H T P
E Y U O M R J L Q C R P C A T U H J
M Z X G A T L U I I L H I M D Z E N
E S P M D A I X M N O I T I N G O C
H A M D B S E I R M W E Z X P L R Y
P A M L I L N Y S Y W V Q R M C Y T
R V E T A G Y K M S N F A B I X R J
O T I R A I Y Y E N L G B N N X H Z
M O V P D O N G H A M P I G D Z W E
N U O E D O M L N A P H O N E M E L
R O Q R T E M G T X Z P W O B U W W
W Z V E N K U I E S Z P M F R B U D
H A M T W A C E M E X E L N A P H M
O U F I G S G B I T J P V J I C J S
Z J M E M U T R U D G I L L N E A G

Ar gyfer ieithyddion sy’n cwisio 
rydym wedi meddwl am rywbeth 
sydd ychydig yn wahanol i’ch 
croesair arferol. Felly dyma’r Hel-
fa Eiriau Ieithyddiaeth gyntaf un!
Mae yna 20 o dermau’r pwnc 
wedi’u cuddio yn y blwch isod. 
Anfonwch eich rhestr o eiriau er-

byn 15 Ebrill at linguistics@un-
deb.bangor.ac.uk i ennill gwobr. 
Y person a fydd yn canfod y  nifer 
fwyaf o’r 20 o eiriau a fydd yn en-
nill!

(Caiff yr atebion a’r enillwyr eu 
cyhoeddi yn y rhifyn nesaf.) 

Yr Helfa Eiriau Ieithyddiaeth

Yr atebion i groesair y rhifyn diwethaf:
Ar Draws 1 Polysemy, 4 Trope, 6 Image Schemas, 9 Monosemy, 
  10 Mental Spaces, 11 Dictionary, 12 Passive Bilingual
I Lawer 1 Plosives, 2 Conceptual Metaphor, 3 Aperiodic Waves, 
  5 Metonymy, 7 Encyclopaedic, 8 Code Switching
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Cadwch mewn cysylltiad
Mae gennym wefan newydd: 
http://bangorlinguists.org.
Rydym hefyd yn awr ar Facebook 
(tudalen newydd!) ac ar Twitter:
http://on.fb.me/BangorLinguists.
http://bit.ly/CIBtweet (Cymraeg)
http://bit.ly/BLStweet (Saesneg)
Mae yna grwpiau blwyddyn ar Fa-
cebook, o’r enw “Linguistics & 
English Language ‘XX”, lle mae 
“XX” yn cyfeirio at y flwyddyn 
graddio (e.e. ’12 ar gyfer myfyr-
wyr y drydedd flwyddyn eleni). 
Gwnewch yn siŵr o ymuno!

Digwyddiadau i ddod mis Mawrth a mis Ebrill
13. Mawrth Cyfres Ddarlithiau CIB: Agweddau at Iaith, Ystafell 325, 4pm
  Dr. Enlli Thomas (Prifysgol Bangor): Acquiring complex structures under conditions of 
  minimal exposure: Bilingual acquisition of plural morphology in Welsh.
19. Mawrth Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Dr. Ros Temple (Prifysgol Rhydychen)
20. Mawrth Cyfres Ddarlithiau CIB: Agweddau at Iaith, Ystafell 325, 4pm
  Yr Athro Ineke Mennen (Prifysgol Bangor): Intonational Foreign Accent.
21. Mawrth Cylch Ieithyddiaeth, Ystafell Seminar Ieithyddiaeth, 4pm
  Dr. Marija Omazic (Prifysgol Osijek): Phraseology and Cognitive Linguistics: Mechanisms  
  and constraints on idiom creation and  modification.
26. Mawrth Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Yr Athro Marilyn Martin-Jones (Prifysgol Birmingham)
2. Ebrill Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Dr. Kleanthes Grohmann (Prifysgol Cyprus)
16. Ebrill Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Vicky Chondrogianni (Prifysgol Bangor)
18. Ebrill Cylch Ieithyddiaeth, Ystafell Seminar Ieithyddiaeth, 4pm
  Dr. Patrick Rebuschat (Prifysgol Bangor): Implicit and explicit learning of language.
21. Ebrill Cylch Ieithyddiaeth, Ystafell Seminar Ieithyddiaeth, 4pm
  Dr. Cristina Dye (Prifysgol Castell-meirch): Clausal complexity and the production of verb 
  inflection in bilingual vs. monolingual toddlers.
23. Ebrill Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Taoli Zhang (Prifysgol Nottingham)
24. Ebrill Cyfres Ddarlithiau CIB: Agweddau at Iaith, Ystafell 325, 4pm
  Dr. John Olsson (The Forensic Linguistics Institute): An Overview of Forensic Linguistics.
30. Ebrill Cyfres Seminarau’r Ganolfan Ddwyieithrwydd, Ystafell Adnoddau, 4pm
  Yr Athro Viv Edwards (Prifysgol Reading)

Cyfranwyr
Prif Olygydd
Kathryn Barlow
Bwrdd Golygyddol
Florian Breit
Matt Jackson
Roseanne Orr
Cyfranwyr
Lizzie Blowey
Ian Butcher
Alun Derwydd-Jones
Harry Jansen
Stuart Smith
Emma Wilson
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Yr Ieithydd Bangor
Rhifyn 4, Mehefin 2012

Nodyn y Golygydd
Croeso i bedwerydd rhifyn 
Ieithydd Bangor, cylchgrawn pob 
deufis i bawb sydd â diddordeb 
mewn ieithyddiaeth a’r iaith Saes-
neg. Ym mhob rhifyn byddwn yn tra-
fod ac yn archwilio nifer o agweddau 
ar ieithyddiaeth a’r iaith Saesneg, yn 
edrych ar yr hyn sy’n digwydd o’n 
cwmpas o fewn yr adran ac yn eich 
diweddaru am faterion eraill o ddid-
dordeb. Byddwn hefyd yn cynnwys 
adolygiadau o’r cyfryngau, posau a 
chroeseiriau.
Yn y rhifyn hwn mae gennym erthy-
gl gan ddau lasfyfyriwr sy’n adrodd 
wrthym am eu profiadau yn y flwyd-
dyn gyntaf yma ym Mangor. Ym-
hellach mae gennym adroddiad am y 
Gwobrau Dysgu dan Arweiniad My-
fyrwyr a Gwobrau’r Cymdeithasau. 
Byddwn hefyd yn eich cyflwyno i’r 
pwyllgor newydd ar gyfer y flwyd-
dyn i ddod, yn rhoi amlinelliad o’r 
hyn sy’n mynd i ddigwydd os byd-
dwch yn graddio eleni ac rydym he-
fyd yn cynnwys ychydig ddarnau o 
ieithyddiaeth ddychanol a digrif.
Gobeithio y gwnewch chi fwynhau’r 
rhifyn hwn a’ch bod yn canfod y 
cynnwys yn ddefnyddiol. Os oes 
gennych unrhyw sylwadau, ceisiad-
au, beirniadaeth neu gynigion o gy-
morth, yna mae croeso i chi anfon e-
bost at Kathryn Barlow (y golygydd) 
ar linguistics@undeb.bangor.ac.uk.

Kathryn Barlow

Blwyddyn Gyntaf Roseanne 
Cyn i mi edrych ar Fangor nid oed-
dwn mewn gwirionedd eisiau mynd 
i’r brifysgol – nid oeddwn yn teimlo 
unrhyw frwdfrydedd dros fynd. Yna 
fe welais yr hyn oedd yn cael ei gyn-
nig a dewis astudio Iaith Saesneg a 

Llên Saesneg.
Rhoddodd y llu o weithgareddau cymdeithasol yn ystod yr Wythnos 
Groeso gyfle i ni fyfyrwyr newydd gwrdd a chymdeithasu gyda’n gi-
lydd cyn i’r cwrs ddechrau a rhoddodd y cyfle i ni gwrdd â staff mewn 
cyd-destun anffurfiol. Fe brofodd yn fodd o gael ein cyflwyno i Gym-
deithas Ieithyddiaeth Bangor gan fod llawer o arweinwyr cyfoed yr 
adran yn rhan o’r gymdeithas.
Ar ddechrau’r flwyddyn rhoddwyd cyfle i fyfyrwyr newydd fod yn 
rhan o’r pwyllgor ac fe neidiais ar y cyfle i fod yn Rheolwr y Llyfrgell 
(rwy’n dipyn o anorac pan ddaw at lyfrau ac roedd swydd gydag enw 

o’r fath yn ormod i mi) ac er fy mod i’n ymwneud gyda phwyllgorau 
a chymdeithasau eraill rwy’n teimlo cysylltiad cryfach gyda Chym-
deithas Ieithyddiaeth Bangor, efallai oherwydd ei bod, fel cymdeithas 
academaidd, yn berthnasol i’m cwrs.
Pan ddysgais mwy am yr hyn oedd gan yr Adran Ieithyddiaeth i’w 
chynnig i mi roedd hynny o ddiddordeb mawr i mi ac yn dilyn wyth-
nos o ddarlithiau roeddwn yn teimlo’n gryf y byddai’n well gennyf 
ddilyn cwrs gradd oedd wedi’i seilio’n gyfan gwbl o fewn yr ysgol. 
Penderfynais ollwng Llên Saesneg er mwyn astudio Ieithyddiaeth ac 
Iaith Saesneg ac mae’n benderfyniad nad wyf yn ei ddifaru o gwbl. 
Mae’r flwyddyn gyntaf wedi bod yn gryn her ar brydiau ond rwyf wir 
wedi’i fwynhau ac yn edrych ymlaen at flwyddyn nesaf pan fyddaf yn 
arweinydd cyfoed ac yn cymryd rôl fwy gweithredol yn y Gymdeithas 
Ieithyddiaeth fel Cyd Is-Lywydd a Rheolwr y Llyfrgell.

Roseanne Orr
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Mae wedi bod yn dair blynedd ers i 
mi gamu gyntaf i Gymru (wel, ce-
fais wyliau yma rai blynyddoedd 
ynghynt... ond rydym yn canol-
bwyntio ar fywyd coleg a gwaith 
gradd... ond gwyliau da cofiwch... 
ddrwg gen i, nôl at y pwynt) a gal-
laf ddweud fod y profiad wedi bod 
yn un gwahanol iawn i’r hyn rydw 
i wedi arfer ag ef nôl yng ngogledd 
ddwyrain Lloegr; rhan draddodia-
dol uniaith o’r byd.
Rwy’n credu fod byw ym Mangor 
wedi rhoi mwy na blas i mi o’r hyn 
ydy cymuned ddwyieithog. Er fy 
mod yn ymwybodol o’r Gymraeg 
yn flaenorol, nid oeddwn wedi cael 
unrhyw brofiad ohoni, nid oeddwn 
wedi byw o’i chwmpas ac nid oedd 
gen i unrhyw gysylltiad â hi. Ac fel 
y soniais, mae dod o ran uniaith o’r 
byd yn gallu arwain rhywun i fod â 
meddwl cul am y byd rydym yn byw 
ynddi, cyn belled â bod ieithoedd 
a siaradwyr ieithoedd eraill yn y 
cwestiwn. Mae’n debyg na chafodd 
hynny ei gynorthwyo gan ddysgu 
Ffrangeg yn ystod fy nghyfnod yn 
yr ysgol gyfun a’r chweched dos-
barth, a deud y gwir efallai y gal-
lai fod wedi bod yn rhwystr. Fel y 
gwyddoch, nid yw Ffrangeg yn iaith 
leiafrifol drwy unrhyw ddiffiniad, ac 
yn hynny o beth gall fod yn hawdd 
i chi gael eich cyflyru i feddwl mai 
Ffrangeg a’r ieithoedd eraill byd-
eang a ddysgir yw’r unig rai sydd 
o bwys. Rwy’n falch o ddweud nad 
oeddwn erioed o’r farn honno.
Wedi symud i Fangor dechreuais 
ddod i gysylltiad ag atyniadau ffansi 
fel arwyddion, posteri, bwydlenni, 
pob mathau o bethau a deud y gwir, 
yn ddwyieithog. Rwy’n cyfeirio 
atyn nhw fel atyniadau ffansi oher-
wydd y buasent yn olygfa brin yn ôl 
yn y byd uniaith. Rydych yn gweld 
ambell i arwydd amlieithog ar gyfer 
twristiaid mae’n wir, ond does dim 
o’r un teimlad i hynny. A dweud y 

gwir rwy’n cofio’r tro cyntaf i mi 
ddychwelyd i Durham yn dilyn fy 
ychydig fisoedd cyntaf yn y brifys-
gol a pha mor ddieithr oedd hi wedi 
mynd i weld arwyddion uniaith. Yn 
amlwg roedd y cwpwl o fisoedd 
cyntaf yna ym Mangor wedi  cael 
cryn effaith arnaf!
Er fy mod i’n euog o beidio â dysgu 
Cymraeg o ddifrif, mae byw ym 
Mangor wedi caniatáu i mi werth-
fawrogi nid yn unig y Gymraeg, 
ond llawer o ieithoedd lleiafrifol 
eraill. Mae hynny  wedi cael ei hy-
rwyddo i raddau gan fodiwlau rwyf 
wedi bod yn eu hastudio fel rhan 
o’m cwrs gradd mewn Ieithyddia-
eth, ond mae byw mewn cymuned 
ddwyieithog wedi ategu’r hyn rwyf 
wedi’i ddysgu gan ddarlithwyr ac 
aelodau staff ym Mangor. A phan 
eich bod yn ychwanegu pethau fel y 
Ganolfan Ddwyieithrwydd ac ati... 
mae’n mynd yn eithaf anodd peidio 
â chofleidio’r iaith.
I gloi, mae Bangor wedi rhoi mwy 
i mi na gradd mewn Ieithyddiaeth. 
Mae wedi rhoi gwerthfawrogiad 
real i mi o’r byd rydym yn byw 
ynddo a bod gan bob iaith ei lle yn y 
byd. Diolch. Wedi wedi!

#SupportingLanguages 
#PromotingLinguistics

Callum Robson

Blwyddyn Gyntaf Jenny 
Dywedodd rhywun wrthyf unwaith 
bod dilyn gradd gyfun fel dilyn 
gradd a hanner ar yr un pryd. Ar ôl 
blwyddyn o astudio Astudiaethau 
Creadigol ac Iaith Saesneg, mae’n 
rhaid i mi ddweud fy mod i’n cy-
tuno gyda hynny.
Mae yna lot fawr o ruthro o gwm-
pas am fod dyddiadau terfyn ar gy-
fer cyflwyno gwaith yn cyd-daro, 
yn arbennig tua diwedd y flwyddyn 
pan fo popeth yn digwydd ar yr un 
pryd. Ond mae’r gwrthdaro amser 
wedi bod yn digwydd ers y diwrnod 

cyntaf.
Yn ystod Wythnos y Glas roedd 
gen i ddigwyddiadau oedd wedi’u 
paratoi gan y ddwy adran yn cael eu 
cynnal ar yr un diwrnod ac ar yr un 
pryd. Trwy dderbyn cyngor i fynd 
i’r cyfarfodydd gorfodol ar gyfer 
un pwnc a mynychu cyfarfodydd yr 
adran arall os yn bosib, llwyddais i 
ganfod fy ffordd o gwmpas a chym-
deithasu gyda dwy ochr fy nghwrs 
ar yr un pryd.
Un peth a sylwais am yr adran 
Ieithyddiaeth oedd mor groesawgar 
oedden nhw i’r myfyrwyr newydd. 
Roedd arweinwyr cyfoed yr adran-
nau yn frwdfrydig ac roedd yna fwy 
na digon o bethau i’w gwneud. Er-
byn diwedd yr wythnos gyntaf roed-
dem yn gwybod am y Gymdeithas 
Ieithyddiaeth a’r hyn mae’n ei gyn-
nig i fyfyrwyr.
Misoedd yn ddiweddarach, rwyf 
yn parhau’n rhan o’r Gymdeithas. 
O’i gymharu â’r hyn wnes i brofi’n 
bersonol ar hanner arall fy nghwrs, 
roedd yr adran Ieithyddiaeth yn 
fwy cyfeillgar a chroesawgar, ac yn 
gwneud y trawsnewidiad o goleg 
i brifysgol yn llawer llyfnach. Yn 
awr rwy’n ystyried y cyfeillion rwyf 
wedi’u gwneud yn Iaith Saesneg yn 
rhai o’r rhai agosaf sydd gen i yma. 

Jenny Smith

Self-limitation
(yn ymroddedig i gytseiniaid tawdd)

gan Florian Breit

 
 
I knew a lady like a diamond,
who knew not more than nothing.
She saw a problem in pendant,
not just a foible something;
she saw words much like liquid,
vowed herself not to sanction:
Dear, there must be no vacuum!

Moliant i amrywiaeth ieithyddol: Profiad Person Uniaith
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Fe dderbyniodd cyn Lywydd y 
Gymdeithas Ieithyddiaeth Stuart 
Smith a’r cyn is-Lywydd Florian 
Breit Wobrau Arian yn Noson Wo-
brwyo Cymdeithasau Undeb y My-
fyrwyr 2012. Roedd hyn yn gam 
mawr nid yn unig i’r gymdeithas 
ond hefyd i’r pwyllgor, o ystyried 
nad yw’r Gymdeithas wedi cael ei 
chydnabod yn aml mewn blynyd-
doedd blaenorol.

Yn ystod ei gyfnod gyda’r Gym-
deithas Ieithyddiaeth mae Florian 
wedi cymryd cyfrifoldebau bod yn 
Drysorydd ac yn Is-Lywydd. Yn 
y rôl gyntaf roedd yn gyfrifol am 
edrych ar ôl cyllid y gymdeithas 
ac fe wnaeth hefyd osod y seiliau 
ar gyfer ein system ddigidol new-
ydd i’r llyfrgell. Yn ystod ei amser 
fel Is-Lywydd mae wedi helpu creu 
gwefan newydd i’r Gymdeithas, 
wedi hyfforddi swyddogion mewn 
defnyddio a gweinyddu’r drefn 
lyfrgell newydd ac wedi dechrau’r 
gyfres ddarlithiau boblogaidd “Ag-
weddau at Iaith”; rhywbeth yr ydym 
ni fel cymdeithas eisiau parhau ag 
ef i’r dyfodol.
Dechreuodd gyrfa Stuart yn y Gym-

deithas Ieithyddiaeth fel Ysgrifen-
nydd Cymdeithasol blwyddyn gyn-
taf, pan fu’n cynorthwyo i drefnu 
Cinio Haf hynod lwyddiannus y 
Gymdeithas gyda’r Ysgrifennydd 
Cymdeithasol Jo Sutton, cyn cym-
ryd drosodd gan Megan Milton fel 
Llywydd y gymdeithas yn ystod y 
flwyddyn 2011/12. Gweithiodd yn 
galed ar wella nifer o bethau by-
chain sy’n bwysig o ran cydlynu’r 
gymdeithas a phrofodd yn adnodd 

gwych o ran ei waith yn ehangu 
gweithgareddau’r Gymdeithas 
Ieithyddiaeth, gan oruchwylio sefy-
dlu dulliau cyfathrebu newydd fel y 
cylchlythyr.
Fe wnaeth y ddau ohonynt waith 
gwych yn ymgyrchu dros y gymde-
ithas ac yn cynyddu ei chynrychi-
olaeth o fewn yr adran, sy’n golygu 
bod gan y gymdeithas bellach sedd 
ar y Bwrdd Astudiaethau a’i bod yn  
cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda 
Chadeirydd yr Adran, Vyv Evans.

Matt Jackson

Syniadau Traethawd Hir a 
gefnwyd arnynt
Pan ei bod yn dod at lunio syniad ar 

gyfer testun traethawd hir, weithiau 
gallwch fynd drwy nifer o syniadau 
cyn taro ar “yr un”. Yn hynny o beth 
hoffwn rannu syniadau a gefais i 
ond y cefnais arnynt am un rheswm 
neu’r llall (fel arfer ar sail foesol). 
P’run bynnag, mwynhewch!
Pam bod ieithyddion mor uffernol o 
olygus?
• Ydy pobl ddwyieithog yn gallu 
dehongli rheolau yn systematig well 
na phobl uniaith: astudiaeth achos 
yn defnyddio’r gêm cardiau Mao.
• Astudiaeth niwro-ieithyddol yn 
cymharu pobl sydd wedi cael strôc, 
pobl sydd wedi cael eu strocian  a 
“The Strokes”
• Ydy iaith yn dylanwadu ar y ll-
wybr lleisiol?
• Ydy’r llwybr lleisiol yn dylan-
wadu ar iaith?
• Ydy merched yn mynd ymlaen ac 
ymlaen ac ymlaen?
• Beth yw’r effeithiau ar y llwybr 
lleisiol + seineg yn dilyn anesthetig 
cyffredinol?
• Ymchwiliad i systemau seinegol 
pobl swil.
• Astudiaeth i gaffaeliad pragmatia-
eth mewn meimiau.
• Oedd dynion ogof yn swnio fel 
Gwŷr Bonheddig Oes Fictoria; as-
tudiaeth ôl-adolygol.
• Ailgyflwyno trefn gyflyrau lawn 
i’r iaith Saesneg; arbrawf dros nos.
• Ydy merched dal yn mynd ymlaen 
ac ymlaen?
• Pam bod <h> and /h/ yn cael eu 
cam-drin?
• Astudiaeth gydberthynol o farfau 
ac ieithyddiaeth.
• Am ba hyd y caf chwarae o gwm-
pas gyda’r iaith Gymraeg cyn cael 
fy hel allan?
• A fyddai David Crystal yn mynd 
allan i’r dafarn pe bawn i’n gofyn 
iddo?

Callum Robson

Cydnabod Aelodau’r Gymdeithas Ieithyddiaeth yn Noson 
Wobrwyo Cymdeithasau UM

Florian yn derbyn ei Wobr Arian gan Is-Lywydd UM, Rich Gorman 
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Tynnwch Merched gyda 
Sgwrs Ieithyddol
Gyda’r gwyliau haf hir a thyw-
ydd poeth o’n blaenau gobeithio, 
mae jest yn fater o amser nes bod 
ni ieithyddion yn canfod ein hun-
ain yn y sefyllfa yma: mae’r parti 
traeth yn ei anterth a chithau’n ei-
stedd gyda chriw mawr nad ydynt 
yn ieithyddion a phawb yn dod 
ymlaen yn wych, ond does neb i 
weld yn gwerthfawrogi eich dadan-
soddiad o ddefnydd Nick Clegg o 
ddelweddaeth a thrawsenwad yn 
ei ymrafael ieithyddol barhaus ers 
y trychineb ffioedd myfyrwyr y 
llynedd.
Os nad ydych, er gwaethaf bod yn 
ieithydd, eisiau diweddu’r noson 
ar ben eich hun, rydym ni yma yn 
labordy’r Gymdeithas Ieithyddia-
eth yn fwy na hapus i gynorthwyo 
ac rydym, o dan gryn straen, wedi 
paratoi llinellau i dynnu sgwrs 
gyda merch/bachgen i chi gael eu 
defnyddio fel y mynnwch.
• I’d very much like “you” and “I” 
to become the arguments of a two 
place predicate.
• How about you and me sit in a 
syllable tree, [k-ɪ-s-s-ɪ-ŋ-g]?
• Hey sweets, following the At-
tract Closest Principle (Chomsky 
1995:297) you will surely join me 
for a drink, right?
• Would you drop your [h] for me?
• Have you ever wondered whether 
there was S-O agreement across 
gender with the verb “to mate”?
• Hey, I’m sure you’ve heard of 
Syntax before.. but what about sin-
tax?
• Our vibrations are gonna make 
some sweet harmonics!
• Right then sweets, you know 
about the entailments of the co-
operative principle and what that 
implicates for us two?
• Let’s do the retroflex flap until 

you trill...
• Did she just shake her phonotic-
tacs at me?
• I think it’s time we move on from 
A-bar movement, don’t you sweet-
ie?
• Say, wanna show me your input 
space?
• Well I didn’t believe in the Imme-
diacy of Experience Principle until 
now, but how are you?
• Have you ever wondered what 
case marking for absolutive feels 
like?
• Hey there. By the way, I’m a lin-
guist...
Rydym yn dymuno’r gorau i chi 
gyda’r rhain, er ein bod wedi cael 
ein cynghori’n gyfreithlon i wrthod 
derbyn unrhyw gyfrifoldeb am un-
rhyw ganlyniadau o gwbl sy’n di-
lyn.

Florian Breit

Iaith Saesneg fel Myfyriwr 
Gradd Cydanrhydedd
Pan ddechreuais edrych o gwm-
pas am brifysgolion nid oeddwn 
yn gallu pigo un pwnc oedd yn fy 
siwtio. Roeddwn yn meddwl am-
danaf fy hun fel rhywun oedd yn 
gobeithio bod yn newyddiadurwr 
ond roeddwn yn gwybod nad oed-
dwn am ddilyn cwrs gradd new-
yddiaduraeth lawn gan fod y rhan 
fwyaf ohonynt yn golygu treulio 
dyddiau diflas tu ôl i gamera’n 
ffilmio pethau na fyddai o ddid-
dordeb i mi   a hefyd teimlwn y 
byddai hynny’n golygu esgeuluso 
maes academaidd yr oedd gen i 
ddiddordeb ynddo: Ieithyddiaeth. 
Penderfynais yn y pendraw ar gwrs 
yng Nghymru heulog. Roeddwn 
wedi clywed rhai straeon negyd-
dol cyn cychwyn ac mewn dyddiau 
agored o gwmpas y DU, ac er i mi 
gael fy rhybuddio yn erbyn gradd 
cydanrhydedd gan rai pobl pend-
erfynais y byddai fy siwrnai i’n un 

wahanol a bod gradd cydanrhydedd 
Iaith Saesneg a Newyddiaduraeth 
yn gweddu’n union i’r hyn oeddwn 
i am ei wneud.
Fy marn o ddilyn Iaith Saesneg 
fel gradd cydanrhydedd yw pan fo 
gradd cydanrhydedd yn gweddu 
orau i’ch llwybr yna hwnnw yn 
bendant yw’r ffordd ymlaen; mae’r 
cyfuniad   i mi wedi bod yn berf-
faith. Ysgeintiad o ddelfrydau ac 
arferion newyddiadurol o’r Ysgol 
Cyfryngau a threulio amser yn 
archwilio hanes yr iaith Saesneg 
a gwahanol nodweddion iaith yn 
Ieithyddiaeth. Fodd bynnag, nid 
yw hynny i ddweud nad yw bod 
yn fyfyriwr cydanrhydedd erioed 
wedi achosi problemau na phry-
deron i mi. Ar rai adegau ar lefel 
personol rwyf wedi gorfod ceisio 
atal dau gwrs rhag gwrthdaro, a he-
fyd osgoi defnyddio damcaniaeth 
ieithyddol i gefnogi erthygl cyfryn-
gau. Rwyf hefyd wedi canfod bod 
angen i mi jyglo fy ngwaith cwrs 
gan fod terfynau amser yn aml yn 
gwrthdaro, ond mae synnwyr cryf 
o gynllunio amser yn helpu hynny 
(neu wneud popeth y noson cyn y 
terfyn amser sy’n achosi ychydig 
iawn o wrthdaro). Rwy’n ffeindio 
fy mod yn treulio mwy o amser yn 
pendroni am fy modiwlau na my-
fyriwr gradd anrhydedd sengl he-
fyd, ond dydw i ddim yn hollol siŵr 
os yw hynny am fod gen i ormod o 
ddewis neu fy mod yn rhoi gormod 
o feddwl i ba fodiwl sy’n disgyn i 
ba slot i ganiatáu i mi ddilyn gwa-
hanol ddewisiadau.
Er gwaethaf y rhwystrau bach sydd 
i’w goroesi, rwy’n credu bod yn 
well gen i fod yn fyfyriwr cyd an-
rhydedd. Ddim bod gen i unrhyw 
brofiad fel myfyriwr gradd an-
rhydedd sengl wrth gwrs, er fy mod 
i ar brydiau’n teimlo mwy fel my-
fyriwr Ieithyddiaeth na myfyriwr 
Cyfryngau ac o siarad gyda myfyr-
wyr eraill rwy’n cael yr argraff
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nad oes unrhyw un yn cael y teim-
lad o fod yn aelod llawn o’r ddwy 
ysgol, ond yn hytrach yn rhywun 
sy’n crwydro i mewn un ohonynt 
o’r llall.

Matt Jackson

Gwobrwyau Cynrychiolwyr 
Cwrs a Dysgu dan Arweini-
ad Myfyrwyr
Ar ddechrau’r mis, roedd Neu-
add PJ yn llawn o Gynrychiolwyr 
Cwrs, darlithwyr, bwyd, cerddori-
aeth a nifer o dlysau. Cynhaliwyd 
y noson i ddathlu gwaith caled y 
Cynrychiolwyr Cwrs dros y flwyd-
dyn ddiwethaf, yn ogystal â gwo-
brwyo darlithwyr ac aelodau staff 
eraill o amryw o wahanol adran-
nau.
O’n hadran ni, roedd tri aelod o 
staff ar y rhestr fer am wahanol wo-
brau: Peredur Davies, Christopher 
Shank a Nia Jones. Roedd Christo-
pher wedi cael ei enwebu fel Athro 
Newydd y Flwyddyn a Nia ar gy-
fer Cefnogaeth Fugeiliol Eithria-
dol. Roedd Peredur, ar y llaw arall, 
wedi’i enwebu ar gyfer dwy wobr 
– un ohonynt fel Goruchwyliwr 
Traethawd Hir y Flwyddyn.
Er na wnaethant ennill y prif wo-
brau yn y categorïau y cawsant 
eu henwebu ar eu cyfer, rydym 
yn falch iawn iddynt dderbyn y 
gydnabyddiaeth o gyrraedd y rhes-
tr fer.

Kathryn Barlow

Ar eich marciau, yn barod, 
graddiwch!
Os ydych yn un o’r myfyrwyr 
hynny sy’n graddio eleni, yna’n 
gyntaf oll llongyfarchiadau! Nawr 
mae’n siŵr ar ryw bwynt eich bod 
wedi pendroni ynghylch beth i’w 
wneud erbyn pryd a sut i wneud 
copïau o wybodaeth o’ch cyfrifon 
e-byst a’ch gyriant M. Er mwyn 
eich helpu yn hynny o beth rydym 

wedi ceisio casglu rhywfaint o wy-
bodaeth ar eich cyfer chi am beth 
sy’n mynd i ddigwydd i’ch cyfri-
fon a’ch breintiau a phryd, a’r dyd-
diadau pwysig i’w cofio.
Y peth pwysicaf i gychwyn: Cyn-
helir y seremoni raddio ar gyfer 
Ieithyddiaeth ar 17 Gorffennaf am 
3pm yn Neuadd PJ. Mae’r dyd-
diad cofrestru fodd bynnag bellach 
wedi pasio felly os nad ydych ei-
soes wedi cofrestru eisoes byd-
dwch yn graddio in absentia mwy 
na thebyg. Ar gyfer y seremoni 
byddwch angen llogi gŵn gan Ede 
a Ravenscroft ar y we, a hynny 
ymhell o flaen llaw. Gwnewch yn 
siŵr bod gennych dâp mesur wrth 
law pan fyddwch yn gwneud hyn 
gan y gofynnir i chi am wahanol 
fesuriadau fel cylchedd eich pen er 
mwyn sicrhau fod popeth yn ffitio!
Os ydych am ddod â gwesteion 
gyda chi i Neuadd PJ bydd an-
gen i chi brynu tocynnau id-
dyn nhw (mwyafswm o 2 ar 
gyfer pob person) drwy wefan 
http://bangor.ac.uk/graduation, a 
fydd yn costio £12 y tocyn. Os na 
fyddwch yn gwneud hynny fe fydd 
yna ddarlithfa ble yr arddangosir 
yr holl seremoni ar deledu cylch 
cyfyng ble gall gymaint o westeion 
ag y dymunwch wylio’r holl beth 
am ddim.
Byddwch yn gallu parhau i fynd 
i’r llyfrgell ac ymgynghori â lly-
frau a chylchgronau yno ond mae 
hawliau benthyg israddedigion 
wedi dod i ben ers 1 Mehefin felly 
ni chewch fynediad at gylchgro-
nau academaidd ar-lein na benthyg 
llyfrau. 1 Mehefin hefyd oedd y 
dyddiad i’ch statws swyddogol fel 
myfyriwr ddirwyn i ben fel israd-
dedigion, er bod y sefyllfa’n waha-
nol i fyfyrwyr ôl-radd.
Byddwch yn gallu cael mynediad 
at BangorPortal a Blackboard tan 
13 Gorffenaf, sef y dyddiad pan 

fydd Cofnodion Myfyrwyr yn cau 
cyfrifon myfyrwyr sy’n graddio. 
Dilynir hynny’n fuan wedyn gyda 
diweddu eich cyfrif e-bost a’ch 
mynediad at yriant M, felly os oes 
gennych unrhyw e-byst yr hof-
fech eu cadw tu hwnt i’r dyddiad 
hwnnw neu ddata ar gyfrifiaduron 
y brifysgol mae’n well i chi wneud 
copïau wrth gefn cyn hynny. 

Mae yna gyfarwyddyd ar we-
fan Gwasanaethau TG ar 
http://bit.ly/BangorBackup sy’n 
esbonio sut i drosglwyddo e-byst 
Bangor i’ch cyfrifiadur eich hun 
gan ddefnyddio naill ai Thunder-
bird neu Outlook. I wneud copi 
wrth gefn o ddata o’ch gyriant M:, 
gallwch naill ai ddefnyddio ‘cof 
bach’ eich hun neu ddefnyddio’r 
gwasanaeth llosgi CDs  a ddarp-
erir gan Wasanaethau TG, a fydd 
am £2.50 yn eich darparu â CD 
neu DVD a fydd yn cynnwys yr 
holl ffeiliau rydych wedi’u cadw 
ar gyfrifiaduron prifysgol. Mae’r 
gwasanaeth ar gael drwy anfon e-
bost at cd@bangor.ac.uk. 
Nodwch fod y brifysgol hefyd 
yn darparu gwasanaeth o’r enw 
‘E-bost am Oes’ sy’n sylfaenol 
yn gyfeiriad e-bost Bangor am 
ddim a fydd yn cael ei yrru ym-
laen i gyfrif e-bost arall, er engh-
raifft cyfrif Hotmail neu Gmail. 
Mae’r rhan fwyaf o’r rhain ar ffurf 
enw.cyfenw@univ.bangor.ac.uk a 
gallwch gofrestru am un yn y fan yma: 
http://bangor.ac.uk/alumni/email. 
Am ffordd ragorol i amlygu eich 
gorffennol ym Mangor ac aros 
mewn cysylltiad gyda’r ffrindiau a 
wnaethoch yma!

Florian Breit
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Cadw mewn cysylltiad â’r 
Gymdeithas Ieithyddiaeth
Mae gennym wefan ar 
http://bangorlinguists.org.
Mae gennym hefyd dudalen Face-
book (tudalen newydd!) a gallwch 
ein trydar ar Twitter:
http://on.fb.me/BangorLinguists.
http://bit.ly/BLStweet (Saesneg)
http://bit.ly/CIBtweet (Cymraeg)
Mae yna grwpiau blwyddyn ar Fa-
cebook, gyda’r enw “Linguistics & 
English Language ‘XX’”, ble mae 
“XX”  yn dynodi’r flwyddyn rad-
dio (e.e. ’12 i’r rheiny sydd new-
ydd orffen eu trydedd flwyddyn). 
Gwnewch yn siŵr o ymaelodi!
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