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RhestrTermau 

 

 

Symud ymlaen 

Milwyryngwthioymlaen 

ModdionSaethu 

Enwargyferhollfwledi a thanbelennia daniwyd gan ddrylliau a magnelau. 

Cadoediad 

Cytundeb gan y ddwy ochr i atal y brwydro. Gall cadoediad bara cwpwl o ddyddiau neu 

llawer hirach. 

Magnelau 

Drylliau mwy sy’n tanio moddion saethu mwy ac yn aml yn cael eu symud ar olwynion yn 

hytrach na drwy law. 

Llofruddiaeth 

Lladd rhywun yn fwriadol. 

Blocâd 

Ffurfio rhwystr i atal rhywbeth rhag fynd trwodd. Gosododd y Llynges Frenhinol flocâd o’r 

Almaen yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf i atal cyflenwadau rhyfel a bwyd rhag cyrraedd yr 

Almaen. 

Tanbelennu / Peledu 

Tanio llawer o fagnelau ar yr un pryd i achosi’r difrod mwyaf posib. Yn y Rhyfel Byd Cyntaf 

roedd tanbelenni yn aml yn digwydd cyn ymosodiadau mawr gan y milwyr. 

Colledion 

Pan ddefnyddir ar y safle hon, golyga “colledion” unrhyw un sy’n cael eu lladd, clwyfo neu 

eu dal mewn brwydr. 

Gwrthwynebwr Cydwybodol 

Pobl a wrthododd ymladd mewn rhyfeloedd oherwydd eu bod yn credu fod rhyfel yn 

anghywir. 

Consgripsiwn 

Gwasanaeth milwrol gorfodol. 
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Caethgyfle 

Pan nad oes yr un ochr yn ennill neu’n colli. Dyma oedd y sefyllfa ar Ffrynt y Gorllewin am 

rhan fwyaf o’r rhyfel. 

Amddiffynnol 

Gweithredoedd a gymerir i amddiffyn eich hunain. 

Ymosodol 

Gweithredoedd a gymerir i ymosod ar y gelyn neu i wneud cynnydd. 

Atgyfnerthion 

Milwyr newydd yn cyrraedd y frwydr i helpu’r milwyr sy’n brwydro’n barod neu i gymryd 

lle milwyr blinedig. 

Enciliad 

Symud i ffwrdd o faes y gad i leoliad mwy diogel lle gallech amddiffyn eich hunain. 

Weithiau doedd dim dewis ond i gilio pan roedd pethau’n mynd yn wael, ond ar adegau eraill 

byddai penderfyniad yn cael ei wneud i gilio er mwyn sicrhau gwell safle. 

Strategaeth 

Y cynllun mawr ar gyfer y rhyfel, theatr penodol o’r rhyfel neu brwydr. 

Tactegau 

Y gweithredoedd a gymerir er mwyn cyflawni’r strategaeth. 

Theatr Rhyfel 

Rhan o’r byd lle mae’r rhyfel yn digwydd. Rhannir y Rhyfel Byd Cyntaf mewn i sawl theatr 

rhyfel megis Ffrynt y Gorllewin, y Dwyrain Canol a Rhyfel y Môr. Mae beth sy’n digwydd 

mewn un theatr yn aml yn effeithio ar theatrau eraill. 

Ffos 

Wedi eu palu gan filwyr i ddarparu lloches a safle amddiffynnol. Doedd hi ddim yn syniad 

newydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf ond daeth y ffosydd i symboleiddio’r math o ymladd ar 

Ffrynt y Gorllewin. 

U-Boat 

Llong danfor. Deillia’r term o’r gair Almaenaidd am long danfor, Unterseeboot. 
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Wltimatwm 

Hawlio rhywbeth i’w gael ei wneud erbyn amser penodol. Fel arfer gyda’r bygythiad o 

oblygiadau difrifol os nad oes rhywbeth yn cael ei wneud. 

Zeppelin 

Math o long awyr Almaenaidd. Balwn mawr wedi ei yrru gan beiriant ac arfogi gyda bomiau. 


