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Un Bore Mercher/ Keeping Faith

Rhaglen ddrama ddirgelwch yw Un Bore Mercher 
wedi ei lleoli yn Sir Gaerfyrddin. Cafodd ei greu 
gan S4C a BBC Cymru a dangoswyd y fersiwn 
Saesneg, Keeping Faith, ar BBC One Wales yn 
gynnar yn 2018. Ymddangosodd y rhaglen ar BBC 
One yn haf 2018. Dyma y tro cyntaf i gynhyrchiad 
drama teledu wedi’i greu gan BBC Cymru/S4C 
wneud hynny.

Ffilmiwyd y gyfres ar yr un pryd mewn dwy iaith. 
Cafodd y fersiwn Saesneg ei hailenwi yn Keeping 
Faith, ac fe’i darlledwyd am y tro cyntaf ar BBC 
Cymru ar 13 Chwefror 2018.

Roedd y sioe yn boblogaidd iawn yng Nghymru, 
gyda chyfartaledd o 300,000 o wylwyr yn gwylio 
pob pennod. Dyma’r sioe fwyaf poblogaidd ar 
BBC Cymru ers dros 25 mlynedd.

Daeth hefyd yn hynod o boblogaidd ar rwydwaith 
y BBC iPlayer, gyda dros 8.5 miliwn o sesiynau 
gwylio erbyn Mai 2018. Enillodd y gyfres dair 
BAFTA Cymru yn 2018.

Drama yn serennu Eve Myles fel Faith - mam a 
gwraig sy’n cael ei thynnu i mewn i ddirgelwch 
pan mae ei gŵr yn diflannu.

Y Gwyll/ Hinterland

Rhaglen deledu ditectif wedi ei lleoli yng 
Ngheredigion ac yn Aberystwyth yn bennaf, yw Y 
Gwyll. Darlledwyd y gyfres am y tro cyntaf ar S4C 
yn Hydref 2013.

Yr actor Cymreig Richard Harrington sydd 
yn serennu yn y gyfres yn chwarae rôl y prif 
gymeriad, DCI Tom Mathias.

Cafodd y gyfres ei ffilmio’n gyfan gwbl yng 
Ngheredigion, ac mewn dwy iaith - Cymraeg 
a Saesneg. Cafodd rhai o fyfyrwyr Adran 
Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Prifysgol 
Aberystwyth brofiad gwaith yn ystod cynhyrchu’r 
gyfres.

Darlledwyd y gyfres yn Saesneg ar BBC Cymru 
Wales a BBC Four yn 2014.

Gwyliodd 116,000 o bobl y penodau cyntaf ar S4C, 
gan gynnwys 32,000 o bobl y tu allan i Gymru. Yn 
ogystal, gwyliodd mwy na 10,000 y rhaglen gan 
ddefnyddio’r gwasanaeth ar-lein - Clic. Enillodd 
wobr y Grand yng Ngwobrau Ffilm Ryngwladol a 
Theledu Efrog Newydd 2016.

Mae’r gwasanaeth fideo ar alw Netflix yn cynnwys 
fersiwn Saesneg o’r gyfres, Hinterland sydd ar gael 
ar draws Japan, Gogledd America a De America.
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Un Bore Mercher Y Gwyll
Math o raglen?

Lleoliad?

Prif seren y gyfres?

Nodwch un peth sy’n debyg rhwng Un Bore Mercher ac Y Gwyll.
Note one similarity between Keeping Faith and Hinterland.                   [2]

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….................

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….................

Ydy’r pwyntiau yma yn gywir neu’n anghywir?
Are these points correct or incorrect?          [4]

Cywir Anghywir
1. Y Gwyll oedd rhaglen fwyaf poblogaidd BBC 

Cymru ers 25 mlynedd.
2. Mae’n bosib gwylio cyfres Y Gwyll ar–lein.

3. Darlledwyd Un Bore Mercher yn gyntaf.

4. Dydy Un Bore Mercher ddim yn boblogaidd 
ar–lein.

Tasg llafar:
Mae BBC Cymru yn cynhyrchu rhaglenni

teledu dwi eisiau eu gwylio.
Ydych chi’n cytuno neu’n anghytuno?

Pam? 

Her iaith:
1. Cytuno/Anghytuno
2. Rheswm
3. Idiom/cysylltair
4. Barn person arall
5. Amser y ferf
6. Gofyn cwestiwn 

Hannah Daniel ydw i. Mae fy mhenblwydd ym mis Ionawr, 
dwi’n dri deg pedwar oed. Ar hyn o bryd dwi’n byw yn Llundain 
gyda fy mhartner (yr actor Richard Harrington) a mab o’r enw 
Moris Emyr, ond ces i fy ngeni a magu yng Nghaerdydd. Mae 
chwaer fach gyda fi. Es i i Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf.

Mae Llundain yn ddinas gyffrous ond, yn fy marn i, Caerdydd 
ydy’r gorau. A bod yn onest mae Caerdydd yn ddinas 
wefreiddiol. Dw i wrth fy modd yn dod ‘nôl i brifddinas 
Cymru a’i holl atyniadau. Heb os nac oni bai mae gwylio tîm 
rygbi Cymru yn chwarae yn stadiwm y Principality yn brofiad 
anhygoel.

Rydw i’n actores ac wedi actio mewn sawl cyfres deledu gan 
gynnwys Holby City, Eastenders, Y Gwyll ac Un Bore Mercher.

Yn fy amser hamdden dwi’n dwlu ar dreulio amser gyda’r 
teulu, yn mynd i’r parc gyda Moris neu yn gwylio ffilm yn y tŷ. 
Fy hoff ffilm ydy Toy Story achos mae’r cymeriadau yn ddoniol 
iawn. Pan mae amser gyda fi dw i wrth fy modd yn mynd allan 
gyda ffrindiau yn dawnsio a chanu trwy’r nos! Es i i America 
llynedd ar fy ngwyliau, wnaethon ni rhentu RV - fel carafán 
fawr a theithion ni o gwmpas Los Angeles. Profiad cyffrous 
dros ben! Hoffwn i deithio i Awstralia yn y dyfodol.

Cywir Anghywir
1. Does dim plentyn gyda Hannah Daniel.

2. Caerdydd ydy ei hoff ddinas.

3. Dydy Hannah ddim yn hoffi gwylio rygbi.

4. Unig blentyn ydy Hannah Daniel.

Meddyliwch am 3 chwestiwn gallwch ofyn i Hannah Daniel am ei bywyd a’i gwaith.
Think of 3 questions you could ask Hannah Daniel about her life and work.      [6]
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Ysgrifennwch 3 ffaith rydych chi wedi dysgu am Hannah Daniel. Cofiwch ddefnyddio’r 3ydd person. 
Write 3 facts you have learnt about Hannah Daniel. Remember to use the 3rd person.    [6]

TASG YSGRIFENNU - 5 MARC

“A bod yn onest mae Caerdydd yn ddinas wefreiddiol”. Wyt ti’n cytuno?         (1)

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..................

Rhowch 2 reswm pam (Give 2 reasons why)             (4)

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..................

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..................

Iaith ar Daith Ruth Jones

Ymunwch gyda’r ddysgwraig a seren ‘Gavin and 
Stacey’, Ruth Jones a’i ffrind Gillian Elisa wrth iddynt 
deithio ar draws Cymru.
Gwyliwch Ruth Jones ar-lein wrth iddi geisio profi ei 
sgiliau Cymraeg. Hyd y rhaglen ydy pedwar deg saith 
munud.
Darlledwyd ar 3 Mai 2020.
Bydd y rhaglen nesaf am hanner awr wedi wyth nos 
Sul. Mae isdeitlau Cymraeg a Saesneg ar gael.

    
https://bit.ly/31q2iPA

1. Teithio ble?

2. Rhaglen nesaf? 8.00 8.30 8.15

3. Sawl munud? 74 407 47

4. Iaith isdeitlau?

https://bit.ly/31q2iPA
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Mae angen eich help i gyfiethu’r poster yma i’r Gymraeg. Your help is needed to translate the 
following poster into Welsh.                      [10]

DRAMA CLUB
Like drama and acting? [1]

There will be  [1] a new drama club [1] starting [1]
for young people 11-15 years old [1] in

Brynmawr hall [1] every Tuesday night [1]
at six o’clock. [1]

Phone [1] Olwen on 08770099261
for more information [1]


