
  

 
 

 

 

Dyna yw’r nod! Yma ceir nifer o weithgareddau sy’n rhoi’r cyfle i ddatblygu eu sgiliau gan 
ganolbwyntio’n benodol ar ddatblygu eu dealltwriaeth o’r hyn a ddarllenant. Mae yma 
nifer o ffurfiau a gweithgareddau gwahanol i ddewis a dethol o’u plith yn ôl anghenion 
eich disgyblion.  Ar ddechrau’r gweithgareddau ceir tudalen gynnwys sy’n nodi’r sgiliau 
penodol a ganolbwyntir arnynt yn deillio o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  

“Dysgu sut i ddarllen yw’r sylfaen i ddyfodol addysgol llwyddiannus….” ESTYN 
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Cyfnod Allweddol 2: 
Rhaglen Astudio Darllen 



  

  

Teitl Ffurf Sgiliau  Darllen Tudalen 

Nos Da Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5 4, 5 

Y Roced Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5ff 6 

Dw i eisiau Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5 7 

Llythyr Gareth Wyn Llythyr 3c, 3d, 4, 5f, 7b 8, 9 

Portread Heulwen Haf Portread 3c, 4, 5ff, 7b 10, 11 

Smwddi Aeron Rysait 3c, 4, 5c, 5d, 7b 12, 13 

Talu’r Pris Stori 3c, 4, 5a, 5b, 5c 14, 15 

Rhodri Wyn ac Elen Mai Ffeil Ffeithiau 3a, 3b, 4, 8 16, 17, 18, 19 

Stamina Testun Ffeithiol 3a, 3b, 4, 8 20. 21 

Cwningod Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5ff 22 

Y Bws Bach Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5ff 23 

Gwil Bril Clawr 3c, 4, 5ff 24, 25 

Ar Hyd y Fwyddyn Tudalen Gynnwys 3b, 4, 6 26, 27 

Geiriadur 2 Geiriadur 3a, 4, 6 28, 29 

Diwrnod Pen-blwydd Dyddiadur 3a, 4, 6 30 

Merched y Môr Stori 3c, 4, 5b, 5ff, 7b 31 

Rhagolygon y Tywydd Siart 3c, 4, 8 32, 33 

Snwcer Taflen Wybodaeth 3c, 4, 5b 34, 35 



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Nos Da 

 
Wyth o’r gloch 
Mam yn gweiddi 
“Amser gwely” 
Dringo’r grisiau 

Dadwisgo 
I mewn i’r bath 
Nofio a sblashio 
Brwsio dannedd 
Neidio i’r gwely 
Mwynhau stori 

Sws i mami 
Cwts i tedi 

Wela i chi fory 
A-a-a-a-a-a-aa 

Nos da. 
 

Nia Howard 

Nia Howard 
(Ysgol Gymraeg y Castell,  

Cwm Rhymni) 
Cystadleuaeth Barddoniaeth 

Blynyddoedd 1 & 2  
 



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Nos Da 

gan  
Nia Howard 

 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Beth yw teitl y gerdd? 
 

2. Pwy yw’r bardd? 
 

3. Faint o’r gloch mae hi’n mynd i’r gwely? 
 

4.  Beth mae hi’n gwneud yn y bath? 
 

5. Beth mae hi’n gwneud cyn neidio i’r gwely ? 
 

6.  Pa eiriau sy’n odli gyda mami ? 
 

7. Beth mae hi’n ei roi i tedi? 
 

8.  Beth yw ystyr A-a-a-a-a-a-aa yn y llinell olaf ond un? 
 

9.  Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam? 



 

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 

Y Roced 
gan  

Myrddin ap Dafydd 

 
Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

 

1. Beth yw teitl y gerdd? 
 

2.  Pwy yw’r bardd? 
 

3. I ble mae’r bardd yn mynd? 
 

4.  Sut mae’n mynd yno? 
 

5. Beth sy’n wincio? 
 

6. Sawl dyn gwyrdd sy’n sbïo? 
 

7. Pwy sy’n torheulo? 
 

8. Beth mae’r ddaear yn gwneud? 



 

 
Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 

 
Dw i eisiau 

gan  
Tudur Dylan Jones  

 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

 
 

1. Beth yw teitl y gerdd? 
 

2.  Pwy yw’r bardd? 
 

3. Pa eiriau sy’n odli gyda …  byd   iaith   gwên? 
 

4.  Beth mae’r bardd eisiau gweld? 
 

5. I ble mae’r bardd eisiau mynd? 
 

6.  Ydych chi eisiau mynd yn hen?  Pam? 
 

7. Pryd fydd y bardd yn hapus? 



 
Darllen a deall: Llythyr 

 
                Maesllwyd, 

                Dolafon, 
                 Aberaeron, 
                  Ceredigion, 
                   SA33 6AB 
               Dydd Llun, 2il Ionawr 
Annwyl Mam-gu a Tad-cu, 
  Sut ydych chi’ch dau? 
 Gobeithio eich bod chi wedi cael Nadolig da.   Diolch yn fawr iawn i chi am fy 
anrheg Nadolig.  Mae’r dillad pêl-droed yn wych ac mae pawb yn dweud eu bod yn 
hoffi fy esgidiau pêl-droed newydd.  Cefais i lawer o anrhegion y Nadolig hwn.  
Daeth Siôn Corn â beic coch newydd sbon i mi.  Cefais lawer o bethau bach hefyd 
fel llyfrau, offer lliwio, CD a dillad. 
 Mae fy mhen-blwydd cyn bo hir ac rydw i’n mynd i gael parti yn neuadd y  
pentref.  Mae plant y dosbarth i gyd yn mynd i gael gwahoddiad.  Mae Dad yn 
dweud ei fod yn mynd i drefnu gêmau pêl-droed i ni!  Dydw i ddim yn siwr a fydd y 
merched yn hoffi hynny! 
 Gobeithio y byddwch chi’ch dau yn gallu dod draw i’n gweld cyn bo hir. 
    Cofion cynnes, 
      Gareth Wyn  
       xx 

 

  

 



 
Darllen a deall: Llythyr 

 
 
 
Darllenwch y llythyr ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

1. Pwy sydd wedi ysgrifennu’r llythyr? 
 

2.  Ble mae e’n byw? 
 

3. Pam ei fod e wedi ysgrifennu llythyr? 
 

4.  Beth sy’n mynd i ddigwydd iddo cyn bo hir? 
 

5. Pa anrheg gafodd e gan Siôn Corn? 
 

6. Ble mae ei barti pen-blwydd? 
 

7.   Pwy sy’n cael gwahoddiad i’r parti? 
 

8. Beth mae Dad yn mynd i wneud yn y parti? 



 
Darllen a deall: Portread 

 

 

 Hen wraig fach ddoniol iawn yw Heulwen Haf.  Mae gwên ar ei  
hwyneb bob amser.  Dydy hi byth yn drist.  Mae hi bob amser yn gweld yr 
ochr ddoniol i bethau.  Mae hi wrth ei bodd yn gwneud i bobl chwerthin ond 
ei hoff beth yn y byd i gyd yw cael chwarae yn y parc gyda’r plant bach. 
 Mae hi’n edrych yn ddoniol hefyd.  Mae hi’n gwisgo dillad o bob lliw.  Ar 
ddiwrnod braf o haf mae’n hoffi gwisgo ffrog liwgar flodeuog o bob lliw’r en-
fys.  O dan y ffrog mae’n gwisgo siorts streipiog.  Mae’n mwynhau siglo’n ôl 
ac ymlaen ar y siglen a gwneud roli-polis ar draws y parc i wneud i’r plant 
bach i chwerthin.  Mae pawb yn mwynhau sylwi ar ei siorts lliwgar. 
 Does neb yn siwr iawn sut wallt sydd ganddi gan ei bod yn gwisgo het 
bob amser—ei het haul binc gyda smotiau coch yw ei ffefryn.  Mae  
ganddi wyneb caredig a chroen mor feddal â melfed.  Mae ei llygaid glas 
bob amser yn bownsio fel peli ping–pong.  Mae ei chorff yn fach ac yn heini.  
Mae rhai yn dweud ei bod hi’n edrych fel doli glwt fawr. 
 Mae pawb eisiau bod yn ffrind i Heulwen Haf. 



 Darllen a deall: Portread 

Heulwen Haf 
 

 
Darllenwch y portread ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

1. Beth yw enw’r cymeriad? 
 

2.  Beth yw ei hoff beth? 
 

3. Beth yw ei hoff wisg? 
 

4.  Pa fath o bethau mae hi’n eu gwneud yn y parc? 
 

5. Sut fath o wyneb sydd ganddi? 
 

6. Pa fath o lygaid sydd ganddi? 
 

7.   Mae rhai pobl yn credu ei bod hi’n debyg i rywbeth.  Beth yw hwnnw? 
 

8. Pam ydych chi’n credu bod pawb eisiau bod yn ffrind iddi? 



Darllen a deall: Rysait 

Smwddi Aeron 
 
 

 
Deunydd darllen: 

CIP 
Mai 2008 



Darllen a deall: Rysait 

 
Smwddi Aeron 

 
 

Darllenwch y rysait ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
   1. Pa gynhwysion sydd eu hangen? 
 

   2.  Beth sydd angen ei wneud i’r mefus cyn eu defnyddio? 
 

   3. Beth sydd angen ei wneud gyda’r cynhwysion i gyd? 
 

   4.  Beth sy’n dda am yfed smwddi? 
 

   5.  A oes rhaid glynu at y rysait gwreiddiol? 
 

   6.  Pe baech chi’n gwneud smwddi pa ffrwythau fyddech chi am  
    eu cynnwys? 
 
 



 Darllen a deall: Stori 

 
 
 

 
 Siop gwerthu teganau glan môr oedd Siop y Traeth. 
 Mrs Willians oedd biau’r siop ac roedd merch 14 oed o’r 
enw Elin yn ei helpu.  Roedd Elin yn hoffi gweithio yn y siop 
ac roedd yn gwenu ar bawb.  Doedd Mrs Williams ddim yn 
gwenu ar neb.  Doedd Elin ddim yn hoff iawn o Mrs Williams. 
 Roedd Siop y Traeth yn brysur iawn bob dydd yn ystod 
gwyliau’r haf, ac roedd Elin a Mrs Williams yn gweithio’n 
galed. 
 Un diwrnod, dywedodd Mrs Williams wrth Elin, 
 “Mae angen mwy o help arnon ni yn y siop, Elin.  Oes 
gen ti ffrind fyddai’n hoffi gweithio yma?” 
 “Oes,” atebodd Elin, “Bethan” 
 Roedd Elin a Bethan yn ffrindiau gorau ac roedd y 
ddwy yn edrych ymlaen at weithio gyda’i gilydd.   
 Y dydd Sadwrn wedyn, daeth Bethan i weithio i’r siop. 
 O’r diwrnod cyntaf, roedd Mrs Williams yn garedig iawn 
gyda Bethan.  Roedd hi’n gwenu arni o hyd ac yn diolch iddi 
am ei gwaith.  Nid oedd Mrs Williams byth yn gwenu ar Elin. 
 “Paid â phoeni,” dywedodd Bethan wrth Elin ar y 
ffordd adref, “rydyn ni’n dwy yn ffrindiau gorau, dyna sy’n 
bwysig.” 
 Doedd Elin ddim yn hoffi gweithio yn y siop erbyn  
hyn.  Dywedai Mrs Williams wrth Elin am lanhau’r siop bob 
dydd.  Doedd Bethan byth yn gorfod glanhau. 
 Un diwrnod, galwodd Mrs Williams ar y ddwy ferch i’r 
swyddfa yng nghefn y siop. 
 Dywedodd, “Rydw i wedi bod yn cyfri’r arian i fynd i’r 
banc.  Mae dau gant o bunnoedd ar goll.  Ydych chi’n   

 gwybod rhywbeth am yr arian?” 
 “Na, Mrs Williams,” atebodd Elin a Bethan. 
 “Iawn,” atebodd Mrs Williams. “Ewch yn ôl i’r siop, Be-
than.  Rydw i eisiau siarad gydag Elin.” 
 Cyn hir, daeth Elin allan o’r swyddfa yn crio.  Roedd Mrs 
Williams wedi rhoi’r sac iddi hi am ddwyn yr arian! 
 Doedd Elin ddim yn credu’r peth—doedd hi ddim wedi 
cyffwrdd â’r arian. 
 Edrychodd Elin ar Bethan, ond ddywedodd Bethan yr un 
gair.  Mae’n rhaid fod Bethan yn meddwl ei bod wedi dwyn yr 
arian! 
 Aeth Elin allan o’r siop yn torri ei chalon.   
 Yr wythnos wedyn, aeth Mrs Williams i’w swyddfa.  Wrth 
iddi edrych drwy’r papurau ar ei desg, daeth o hyd i amlen 
gyda £200 ynddi.  Galwodd ar Bethan. 
 “Dyma’r arian oedd ar goll, Bethan,” meddai Mrs  
Williams.  “Arna i mae’r bai, nid Elin.  Wnei di ofyn iddi os ydy 
hi eisiau ei swydd yn ôl yn y siop?” 
 Roedd Bethan yn teimlo’n ofnadwy.  Roedd hi’n meddwl 
fod ei ffrind gorau wedi cymryd yr arian.  Fe ddylai fod yn 
gwybod yn well. 
 Aeth Bethan yn syth i dŷ Elin. 
“Mae’n ddrwg gen i, Elin.  Dydw i ddim wedi bod yn ffrind da 
iawn i ti.  Wyt ti am ddod yn ôl i’r siop i weithio?” 
 “Na,” atebodd Elin. 
 “Pam?” gofynnodd Bethan. 
 “Mae ffrindiau da yn helpu ei gilydd trwy’r amser.  
Rydw i am chwilio am swydd newydd  
a ffrind newydd.” 
 Aeth Elin i’r tŷ a chau’r drws. 
 

Deunydd darllen: 
Talu’r Pris 

Papur TASau 2005 

Talu’r Pris 



 

 

Darllen a deall: Stori 
 

 
Talu’r Pris 

 
 

Darllenwch y stori ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
   1. Beth oedd enw’r siop? 
 

   2.  Pwy oedd perchennog y siop? 
 

   3. Faint oedd oed Elin? 
 

   4.  Pam oedd angen help Bethan yn y siop? 
 

   5.  Beth ddigwyddodd i Elin ar ôl i Bethan gyrraedd? 
 

   6.  Ydych chi’n meddwl bod Bethan wedi bod yn ffrind da i Elin?  Pam? 
 
 



  

     
 
1. Mae Aled Siôn yn byw yn Aberystwyth. 
2. Mae e’n hoffi darllen a nofio. 
3. Ei hoff ddiod yw sudd afal. 
4. Mae’n mynd i Ysgol Gynradd Cwmystwyth. 
5. Enw ei chwaer yw Catrin Medi. 
6. Mae gan Aled un brawd. 
7. Mae Aled yn gwisgo sbectol. 
8. Ei hoff fwyd yw cinio rhost. 
9. Gwallt tywyll sydd ganddo. 
10. Mae e’n dathlu ei ben-blwydd ar Fedi’r 

cyntaf. 
11. Mae e’n byw yn Aberystwyth gyda’i deulu. 
12. Cai ac Endaf yw ei ffrindiau gorau. 

Ffeil ffeithiau 
Enw:   Aled Siôn 

Oed:   11 

Pen-blwydd:  17 Medi    

Teulu:     Mam, Dad ac un chwaer o’r enw Carys 
   Mai 
Cartref:  Aberystwyth 

Ysgol: Ysgol Gynradd Cwmystwyth 

Diddordebau:   darllen a nofio 

Hoff fwyd:    cinio rhost 

Hoff ddiod: sudd oren 

Edrychiad:      gwallt golau, gwisgo sbectol  

Ffrindiau gorau:  Carwyn ac Elis 

 

http://www.common-sense-diet.co.uk/uk/images%5Ctick.gif
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Mae Aled Siôn 
yn byw yn Ab-

erystwyth. 

Mae e’n hoffi 
darllen a nofio. 

Ei hoff ddiod 
yw sudd afal. 

Mae e’n mynd i 
Ysgol Gynradd 
Cwmystwyth. 

Enw ei chwaer 
yw Catrin Medi. 

Mae gan Aled 
un brawd. 

Mae Aled yn 
gwisgo sbectol. 

Ei hoff fwyd 
yw cinio rhost. 

Gwallt tywyll 
sydd ganddo. 

Mae e’n dathlu 
ei ben-blwydd 

ar Fedi’r  
cyntaf. 

Mae e’n byw yn 
Aberystwyth 
gyda’i deulu. 

Cai ac Endaf 
yw ei ffrindiau 

gorau. 

Ffeil ffeithiau 
Enw:   Aled Siôn 

Oed:   11 

Pen-blwydd:  17 Medi    

Teulu:     Mam, Dad ac un chwaer o’r enw Carys 
   Mai 
Cartref:  Aberystwyth 

Ysgol: Ysgol Gynradd Cwmystwyth 

Diddordebau:   darllen a nofio 

Hoff fwyd:    cinio rhost 

Hoff ddiod: sudd oren 

Edrychiad:      gwallt golau, gwisgo sbectol  

Ffrindiau gorau:  Carwyn ac Elis 
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1. Mae Ffion Llywelyn yn byw mewn byngalo 

yn Aberaeron. 
2. Mae hi’n hoffi canu. 
3. Ei hoff fwyd yw pasta. 
4. Mae’n mynd i Ysgol Gynradd Aberaeron. 
5. Mae ganddi ddau frawd. 
6. Ei hoff ddiod yw smwddi mafon. 
7. Mae Ffion yn hoffi darllen cylchgronau. 
8. Dydy hi ddim yn hoffi siopa. 
9. Mae hi’n hoffi gwisgo esgidiau sodlau 

uchel. 
10. Mae hi’n dathlu ei phen-blwydd ar Awst yr 

28ain. 
11. Anwen a Mared yw ei ffrindiau gorau. 
12. Llygaid glas sydd ganddi. 

Ffeil ffeithiau 
Enw:   Ffion Llywelyn 

Oed:   13   

Pen-blwydd:   28 Awst 

Teulu:     unig blentyn 

Cartref:  ar fferm yn Aberaeron 

Ysgol: Ysgol Gyfun Aberaeron 

Diddordebau:   canu, darllen cylchgronau a siopa 

Hoff fwyd:    pasta  

Hoff ddiod: smwddi mefus 

Edrychiad:      gwallt brown, cyrliog, hir  
              a llygaid tywyll  
Hoff wisg:  jîns a chrys-t melyn ac esgidiau sodlau 
    uchel  
Ffrindiau gorau:  Anwen a Mair 
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http://www.istockphoto.com/file_thumbview_approve/4219555/2/istockphoto_4219555-incorrect.jpg


  

Mae’n byw 
mewn byngalo 
yn Aberaeron. 

Mae hi’n hoffi 
canu. 

Ei hoff fwyd 
yw pasta. 

Mae’n mynd i 
Ysgol Gynradd 
Aberaeron. 

Mae ganddi 
ddau frawd. 

Ei hoff ddiod 
yw smwddi  

mafon. 

Mae Ffion yn 
hoffi darllen 
cylchgronau. 

Dydy hi ddim 
yn hoffi siopa. 

Mae hi’n hoffi 
gwisgo esgidiau 
sodlau uchel. 

Mae hi’n dathlu 
ei phen-blwydd 

ar Awst yr 
28ain. 

Anwen a Mared 
yw ei ffrindiau 

gorau. 

Llygaid glas 
sydd ganddi. 

Ffeil ffeithiau 
Enw:   Ffion Llywelyn 

Oed:   13   

Pen-blwydd:   28 Awst 

Teulu:     unig blentyn 

Cartref:  ar fferm yn Aberaeron 

Ysgol: Ysgol Gyfun Aberaeron 

Diddordebau:   siopa, darllen cylchgronau a canu 

Hoff fwyd:    pasta  

Hoff ddiod: smwddi mefus 

Edrychiad:      gwallt brown, cyrliog, hir  
              a llygaid tywyll  
Hoff wisg:  jîns a chrys-t melyn ac esgidiau sodlau 
    uchel  
Ffrindiau gorau:  Anwen a Mair 
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 Darllen a deall: Testun Ffeithiol  

Deunydd darllen Cip—Mehefin 2009 



    

  Darllen a Deall:Testun Ffeithiol - STAMINA 

Darllenwch y daflen wybodaeth ac yna atebwch y cwestiynau 
canlynol: 
 
1. Beth ydy enw cyflwynydd newydd y gyfres Stamina? 

2. Pryd  allwch chi wylio’r rhaglen? 

3. Nodwch ddau beth y gwyddoch chi am Nicky Robinson. 

4. Pwy sydd yn dysgu yn Ysgol Glantaf? 

5. Beth mae Nicky yn ei fwynhau? 

6. Ydych chi wedi gweld y rhaglen Stamina? 

7. Beth yw eich hoff raglen deledu?  

8. Ydych chi’n gwylio Stwnsh? 



        

 Darllen a deall: Barddoniaeth Draddodiadol 
  

Cwningod 
gan  

I.D.Hooson 
Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth yw teitl y gerdd? 

2.  Pwy yw’r bardd? 

3. Sawl cwningen sy’n eistedd ger y llwyn? 

4. Pa sŵn sydd i’w glywed? 

5. Beth ydy Mic? 

6. Beth mae Mic yn ei wneud? 

7. Beth ydy enw’r gwas? 

8. Ble buasech chi’n gweld cwningod? 

9. Ydych chi’n hoffi cwningod? Pam? 



        

  Darllen a Deall: Barddoniaeth Draddodiadol 

Y Bws Bach 
gan T. Llew Jones 

Y BWS BACH 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth yw teitl y gerdd? 

2. Pwy yw’r bardd? 

3. I ble mae’r bws yn mynd? 

4. Beth mae’n rhaid ei wneud wrth fynd rownd a rownd? 

5. Beth wnawn ni yn y dre’? 

6. Pa sŵn wna’r bws? 

7. Pryd down ni adre? 

8. Ydych chi’n hoffi mynd mewn bws? 

9. I ble’r ydych chi wedi bod ar fws? 



      

   Darllen a Deall: Clawr Llyfr 



        

 Darllen a Deall: Clawr Llyfr 

Darllenwch glawr ‘Gwil Bril a’r gath ddu’ ac atebwch y cwestiynau 
canlynol: 
 
1. Beth ydy teitl y llyfr? 

2. Beth ydy enw’r awdur? 
3. Pwy yw’r dyfeisiwr enwog? 

4. Beth mae e’n ddyfeisio? 

5. Beth ydy pwrpas y ddyfais? 
6. Pa eiriau sydd yn disgrifio’r cymeriad sydd yn sleifio i’r sied? 

7. Mae cwestiwn ar ddiwedd y broliant. Pam? 
8. A hoffech chi ddarllen y llyfr? Pam? 



        

 Darllen a Deall: Tudalen Gynnwys Llyfr Ar Hyd y Flwyddyn 

Edrychwch ar restr Cynnwys ‘Ar hyd y flwyddyn’. Mae 
bardd neu awdur yn gyfrifol am bob mis o’r flwyddyn. 
 

1. Pwy sydd wedi ysgrifennu cynnwys Mis Awst? 

2. Ar ba dudalen mae Mis Ebrill? 

3. Pwy sydd wedi ysgrifennu cynnwys Mis Mehefin? 

4. Ar ba dudalen mae Mis Tachwedd? 

5. Beth ydy enw’r pumed mis? 

6. Beth ydy enw’r nawfed mis? 

7. Ar ba dudalen mae Mis Gorffennaf? 

8. Pa fis yw dy hoff fis di? Pam? 



        

 Darllen a deall: Ail drefnu brawddegau 
 
 

Diwrnod Pen-blwydd 
 

Darllenwch y detholiad yma o ddyddiadur plentyn.  
Gosodwch y brawddegau yn y drefn gywir. 

Ar ôl cinio, es i i’r pwll nofio gyda fy ffrindiau. 

Cyn brecwast, agorais fy anrhegion. 

Ces i ddiwrnod gwych! 

Am weddill y bore, chwaraeais i gyda gêm newydd. 

Dihunais yn gynnar. Diwrnod pen-blwydd! 

Cyrhaeddon ni adre am wyth o’r gloch. 

Wedyn aethon ni i gael swper yn y caffi. 



        

  Darllen a deall: Ail drefnu brawddegau 
 

 
 
 
 
 
 

Darllenwch y darn sydd yn seiliedig ar stori Merched y Môr gan T. Llew Jones. 
 Gosodwch y brawddegau yn y drefn gywir. 

Daeth y merched yn ôl at eu tad fel gwylanod. 

Cododd storm a daeth Dylan, brenin y môr, i gipio’r merched. 

 Roedd Branwen, Gwenllian a Llio yn byw gyda’u tad yng Nghei Newydd. 

Roedd y merched yn drist iawn ym mhlas Dylan o dan y môr. 



        

  Darllen a deall: Siart 
 
 

Rhagolygon y Tywydd 
 

 

Dydd 
Llun 

Dydd 
Mawrth 

Dydd 
Mercher 

Dydd 
Iau 

Dydd 
Gwener 

Dydd 
Sadwrn 

Dydd 
Sul 

Diwrnod 
heulog. 
Gwynt  

ysgafn yn y 
dwyrain. 

 

Bore sych a 
braf. 

Cawodydd 
yn y  

prynhawn. 

Cawodydd o 
law mân. 

Yn gymylog 
yn y  

gorllewin. 
 

Gwlyb a 
gwyntog yn 

ystod y 
bore. 

Cyfnodau 
heulog yn y 
prynhawn. 

Niwlog yn 
gynnar yn y 

bore. 
Yn gymylog 
am weddill y 

dydd. 

Yn gymylog 
yn y bore. 
Cyfnodau 
heulog am 
weddill y 

dydd. 

Diwrnod 
braf ar 
draws y 

wlad. Posi-
blrwydd o 
gawodydd 
yn y de yn 
hwyrach. 

Tymheredd 
 

Uchaf 
16° 
Isaf 
8° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
15° 
Isaf 
6° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
12° 
Isaf 
4° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
13° 
Isaf 
4° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
11° 

Isaf 
3° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
14° 
Isaf 
5° 

Tymheredd 
 

Uchaf 
12° 
Isaf 
4° 



        

  Darllen a deall: Siart 
 
 
 

Rhagolygon y Tywydd 
 

Edrychwch ar y siart ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 

 
1. Beth ydy rhagolygon y tywydd ar gyfer dydd Sadwrn? 

2. Ar ba ddiwrnod bydd gwynt ysgafn yn chwythu yn y dwyrain? 

3. Ar ba ddiwrnod bydd y tymheredd yn uwch na 15°? 

4. Ar ba ddiwrnod bydd posibilrwydd o gawodydd yn y de? 

5. Ar ba ddiwrnod bydd y tymheredd yn is na 4°? 

6. Pa ddiwrnod dybiwch chi fydd orau o ran tywydd braf? 

7. Fe fydd hi’n niwlog ar un o’r diwrnodau. Pa ddiwrnod? 

8. Cymharwch y tymheredd ar ddydd Llun a dydd Mawrth. 



   

  

     
 
 

1. Mae 22 o beli i’w chwarae ar fwrdd snwcer. 
2. Coch yw 12 o’r peli. 
3. Wyth poced sydd yn y bwrdd snwcer. 
4. Mae Matthew Stevens yn byw ger Caerdydd. 
5. 21 oed yw Matthew. 
6. Mae Matthew yn siarad Cymraeg. 
7. Mark Williams enillodd Dlws Benson & Hedg-

es yn 2000. 
8. Yn 2000, roedd dau Sais yn rownd derfynol 

Cwpan y Byd. 
9. Y sgôr uchaf mewn gêm snwcer ydy 147. 
10. Mark Williams a Matthew Stevens oedd yn 

rownd derfynol Cwpan y Byd yn 2000. 
11. Rhaid cael bwrdd mawr i chwarae snwcer. 
12. Ffon fer yw’r ciw sydd ei angen i chwarae’r 

gêm. 

Deunydd  darllen —Snwcer—Llyfr TASau 2001 
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Mae 22 o beli 
i’w chwarae ar 
fwrdd snwcer. 

Coch yw 12 o’r 
peli. 

Wyth poced 
sydd yn y 

bwrdd snwcer. 

Mae Matthew  
Stevens yn byw 
ger Caerdydd. 

21 oed yw  
Matthew Stevens. 

Mae Matthew  
Stevens yn siarad 

Cymraeg. 

Mark Williams 
enillodd Dlws  

Benson & Hedges 
yn 2000. 

Yn 2000, roedd 
dau Sais yn rownd 
derfynol Cwpan y 

Byd. 

Y sgôr uchaf 
mewn gêm 
snwcer ydy 

147. 

 

Mark Williams a 
Matthew Stevens 
oedd yn rownd  

derfynol Cwpan y 
Byd yn 2000. 

Rhaid cael 
bwrdd mawr i 

chwarae 
snwcer. 

Ffon fer yw’r 
ciw sydd ei  

angen i 
chwarae’r gêm. 

Deunydd  darllen —Snwcer—Llyfr TASau 2001 
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