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Amserlin gerddorol
Allwch chi

liwio gair a'i
ddisgrifiad?

Canoloesol

Y Dadeni

Baróc

Clasurol

Rhamantaidd

20 + 21
Ganrif

Yn aml dim ond un linell o alaw,
lleisiau yn aml, oedd cerddoriaeth

o’r cyfnod hwn a glywid yn
bennaf mewn eglwysi.

Mae cerddoriaeth y cyfnod hwn yn
debyg i’r canoloesol ond mae defnydd

amlach ynddo o offerynnau a
datblygiadau o ran argraffu

cerddoriaeth.

Mae cerddoriaeth y cyfnod hwn
yn swynol a threfnus iawn a

thuedda’r alawon i fod yn rhai
cymhleth ac addurnedig iawn.

Mae trefn, cydbwysedd ac
eglurder i gerddoriaeth y

cyfnod hwn

Mae cerddoriaeth o’r cyfnod hwn yn swnio’n
ddi-ffiniau ac yn rhydd o unrhyw

gyfyngiadau ar ffurf. Bwriedir llawer o’r
gerddoriaeth yma i ddisgrifio rhywbeth, fel

golygfa o fyd natur.

Yn aml bydd cyfansoddwyr cerddoriaeth
o’r cyfnod hwn yn defnyddio syniadau
cerddorol traddodiadol tra’n creu eu

harddulliau eu hunain.

Cofiwch
ddefnyddio

lliw gwahanol
ar gyfer pob

gair!



Chwilair

Allwch chi ddod o hyd i'r
holl eiriau rydyn ni wedi'u

dysgu?



Music

Allwch chi liwio y Cerddor
Canoloesol hwn? Beth ydych

chi'n meddwl y maen ei
chwarae?



Cyfrif Cerddorol

Edrychwch i weld sawl curiad
yw gwerth pob nodyn

Yna ceisiwch ateb y
cwestiynau hyn
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Y Cyfnod Canoloesol
STEILOFFERYNNAU
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Monoffonig (un llinell o
gerddoriaeth)

Yn aml yn gysylltiedig
â'r Eglwys, corganau

neu emynau

Ychydig o gerddoriaeth
a ysgrifennwyd

Dyma'r
nodweddion a geir

yn aml mewn
cerddoriaeth
ganoloesol

Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

Allwch chi dynnu llun o sut beth
oedd y cyfnod canoloesol yn

eich barn chi?

Allwch chi
lenwi’r

bylchau yn
enwau'r

offerynnau?

J S BACH

MONTEVERDI

ANTONIO VIVALDI



Cyfnod y Dadeni

H _ R P S I C _ R D

G I T _ R

B _ _ B I B

Polyffonig (dwy linell
neu fwy o

gerddoriaeth)

Cerddoriaeth Gorawl
yn bennaf (Canu)

Synnwyr cryf bod
nodyn gan y
gerddoriaeth

Thomas Tallis

WIlliam Byrd

Giovanni Palestrina

Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

CYFANSODDWYR

Allwch chi
lenwi’r

bylchau yn
enwau'r

offerynnau?

Cerddorion
nodweddiadol o’r
dadeni yw'r rhain.

Allwch chi eu
lliwio i mewn?

STEILOFFERYNNAU



Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

Y Cyfnod Baróc

Allwch chi dynnu llun o sut olwg
oedd ar y gerddorfa gyntaf yn eich

barn chi?

Allwch chi
lenwi’r

bylchau yn
enwau'r

offerynnau?

_ B O 
S _ E _ O

F E _ O L _ N

Darnau cymhleth o
gerddoriaeth a

harmonïau cymhleth

Roedd Cerddorfeydd ac
Ensembles allan gyda'i

gilydd

Roedd gwaith offerynnol
yn fwy poblogaidd

J S BACH

MONTEVERDI

ANTONIO VIVALDI

CYFANSODDWYR

STEILOFFERYNNAU



Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

Y Cyfnod Clasurol

Allwch chi dynnu llun o sut beth
oedd y cyfnod clasurol yn eich

barn chi?

Allwch chi
lenwi’r

bylchau yn
enwau'r

offerynnau?

T _ M P _ N I

C _ A R _ N _ T

C _ R _

Strwythur diffiniedig i
ddarnau

Tyfodd cerddorfeydd o
ran maint ac

amrywiaeth offerynnau

Datblygiad y concerto, y
sonata a’r Triawdau

Ludwig Van
BEETHOVEN

franz SCHUBERT

W. A. Mozart

CYFANSODDWYR

STEILOFFERYNNAU



Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

Y Cyfnod Rhamantaidd

Allwch chi dynnu llun o olygfa
ddramatig y byddai cyfansoddwr

o’r cyfnod hwn wedi seilio ei
gerddoriaeth arni?

Allwch chi
lenwi’r

bylchau yn
enwau'r

offerynnau?

T _ W B _
S _ I L O _ F O _

B _ S _ N

Symiau llethol o
ddwyster a mynegiant

Llai o strwythur, mwy o
ddrama

Dechreuodd Ysgolion
Cerdd Cenedlaethol

ymddangos

RICHARD WAGNER

JOHANNES BRAHMS

RICHARD STRAUSS

CYFANSODDWYR

STEILOFFERYNNAU



Allwch chi
olrhain enwau'r
cyfansoddwyr?

Cyfnod yr 20fed + 21ain Ganrif

Allwch chi dynnu llun o'ch hoff
offeryn?

Y BREAKDOWN

Argraffiadol: 1890 – 1925

Mynegiannol: 1908 - 1950

Modern: 1890 – 1975

Ôl-fodern: 1930 – presennol

Cyfoes: 1945 – presennol

GUstav holst

Claude Debussy

IGor Stravinsky

CYFANSODDWYR



Geirfa
Cyfnod canoloesol - Roedd cerddoriaeth ganoloesol yn
gysegredig ac yn seciwlar. Yn ystod y cyfnod canoloesol

cynharaf, roedd y genre litwrgaidd, corganu Gregoraidd yn
bennaf, yn fonoffonig.

Dadeni - Mae Cerddoriaeth y dadeni yn gerddoriaeth leisiol
ac yn offerynnol a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd yn

Ewrop yn ystod y cyfnod. Roedd Cerddoriaeth yn gynyddol
rydd o gyfyngiadau canoloesol, a chaniatawyd mwy o
amrywiaeth o ran cwmpawd, rhythm, harmoni, ffurf a

nodiant.

Baróc - mae cerddoriaeth Faróc yn arddull gerddorol sy’n
drwm gan addurn a dyfodd allan o’r Dadeni. Mae'r genre yn
cael ei enw o air Portiwgaleg am 'berl wedi torri,' sy'n ffordd

arbennig o dda o ddisgrifio'r cyfnod hwn o gerddoriaeth.

Clasurol - Mae'r cyfnod Clasurol yn disgyn rhwng y
cyfnodau Baróc a Rhamantaidd. Mae gan gerddoriaeth

glasurol wead mwy ysgafn ac eglur na cherddoriaeth Faróc
ac mae'n llai cymhleth. Mae'n homoffonig yn bennaf, gan

ddefnyddio llinell felodi glir dros gyfeiliant cordaidd isradd.

Rhamantaidd - Mae cerddoriaeth o'r cyfnod hwn yn
swnio'n ddi-ffiniau ac yn rhydd o unrhyw gyfyngiadau ar

ffurf. Mae llawer o'r gerddoriaeth hon i fod i ddisgrifio
rhywbeth, fel golygfa o fyd natur.

Modern - Yn sgil hinsawdd wleidyddol elyniaethus,
datblygiadau mewn technoleg, a newidiadau enfawr mewn

arddull. Adweithiodd llawer o gyfansoddwyr, a oedd yn ei
chael hi'n anodd adeiladu ymhellach ar Gerddoriaeth

cenedlaethau a fu, yn erbyn tueddiadau Cerddorol, gan
greu ffurfiau ac arddulliau newydd cyffrous.

Cyfnod cerddoriaeth - Dyma'r set o nodweddion diffiniol
sy'n nodweddu cerddoriaeth un cyfnod hanesyddol.

Curiadau - prif acen neu uned rhythmig mewn
cerddoriaeth.

Homoffoni - Un brif felodi tra bod y rhannau eraill yn
chwarae naill ai nodau unigol neu gyfeiliant cyfoethog.


