
  

 
 

 

 

Dyna yw’r nod! Yma ceir nifer o weithgareddau sy’n rhoi’r cyfle i ddatblygu sgiliau eich  
disgyblion 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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Teitl Ffurf Sgiliau  Darllen Tudalen 

Siapiau Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5ff 4, 5 

Mae’r Byd, Fel Mae, Yn Well! Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5ff 6 

Amser Cinio Disgrifiad 3c, 5b, 5c 7, 8 

Buwch Goch Gota Testun Ffeithiol 3a, 3c, 4, 8 9, 10, 11 

Gwahoddiad ac Yr ateb Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5 12 

Gareth Lloyd James Cyfweliad 3c, 3d, 4, 5f, 7b 13, 14 

Llythyr Gwenno Mai Llythyr 3c, 4, 5ff, 7b 15, 16 

Ms Swyn Portread 3c, 4, 5c, 5d, 7b 17, 18 

Byrgers Pry Cop Pryfoclyd Rysait 3c, 4, 6, 7b 19, 20 

Talu’r Pris Stori 3c, 4, 5a, 5b, 5c 21, 22 

Rhodri Wyn ac Elen Mai Ffeil Ffeithiau 3a, 3b, 4, 8 23, 24 
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Ar hyd y flwyddyn  Hysbyseb 3a, 3b, 4, 8 32, 33 

Y Draenog Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5ff 34 

Misoedd y Flwyddyn Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5ff 35 

Y Beibl Tudalen Gynnwys 3b, 4, 6 36, 37, 38 

Llyfr HENO, HENO Tudalen Gynnwys 3b, 4, 6 39 

Y Pysgodyn Coch Clawr 3c, 4, 5ff 40, 41 

Pryfed Prysur Mynegai 3b, 4, 6 42 

Thesawrws Geiriadur 3a, 4, 6 43 

Geiriadur Gomer Geiriadur 3a, 4, 6 44 

Y Daith i Batagonia Dyddiadur 3c, 4, 5b, 5ff, 7b 45, 46 

Grace Darling Stori 3c, 4, 5b 47 



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Siapiau 

 

Rwy’n gorwedd yma’n dawel 
Ar y borfa las 

Yn syllu ar y cymylau 
Sy’n mynd heibio ar ras. 

 

Mae’r awyr yn llawn ohonynt— 
Yn wyn fel gwlân cotwm hardd, 
Ond mae eu siapiau yn rhyfedd 
Wrth edrych arnynt o’r ardd. 

 

Fan draw rwy’n gweld clown yn jyglo, 
Ac yn dilyn, mae cadno mawr slei, 

Oen bach ac wystrys mewn cragen, 
Ac Wncwl Jac yn clymu ei dei. 

 

Llond llwy o hufen iâ blasus  
Sy’n toddi yng ngwres yr haul, 

Cwningen, jiráff a draenog 
Yn chwarae pi-po am yn ail. 

 

Pwy fyddai wedi meddwl 
Y gallwn weld cymaint wrth edrych lan! 
Ond cofiwch, wrth edrych o’ch cwmpas, 

Fod siapiau i’w gweld ym mhob man! 
 

Siriol Ifan Thomas  

Siriol Ifan Thomas 
(Adran Emlyn) 

Cystadleuaeth Barddoniaeth 
Blynyddoedd 3 & 4  

 



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Siapiau 

gan  
Siriol Ifan Thomas 

 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Pwy yw’r bardd? 
 

2. Ble mae’r bardd a beth mae e’n ei wneud? 
 

3. Disgrifiwch unrhyw batrymau sydd yn y gerdd.  Gallwch sôn am y llinellau, 
 penillion ac unrhyw batrwm odli. 
 

4. Beth sy’n wyn fel gwlân cotwm hardd? 
 

5. Beth mae’r gwningen, jiráff a‘r draenog yn gwneud? 
 

6. Beth mae’r bardd yn dweud wrthon ni ar ddiwedd y gerdd? 
 

7. Pam rydych chi’n meddwl bod y gerdd yma wedi dod i’r brig yn Eisteddfod 
  Genedlaethol yr Urdd yn 2006? 
 

8. Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam? 
 

8. A oedd y gerdd 



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 

 
Mae’r Byd, Fel Mae, Yn Well! 

gan  
Mererid Hopwood 

 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Beth yw teitl y gerdd? 
 

2.  Pwy yw’r bardd? 
 

3. Beth aeth y bardd ati i’w wneud? 
 

4. Enwch y pethau a gafodd eu troi yn borffor. 
 

5.  Pa eiriau sy’n odli gyda Mam-gu? 
 

6. Beth ddigwyddodd i Mam-gu? 
 

7. Sut mae’r bardd yn teimlo ar ddiwedd y gerdd? 



  

Darllen a deall: Disgrifiad 
Amser Cinio 

 
 

 

Math Emyr 
(Ysgol Gynradd Llanrug, Arfon) 

Cystadleuaeth Rhyddiaith Blynyddoedd 1 & 2  

 Dydw i ddim yn hoffi amser cinio oherwydd mae o’n difetha amser chwarae.  Mae cinio bob amser yn barod 
pan fydda i allan ar gefn fy meic neu’n siglo i fyny ac i lawr ar y siglen neu ar ganol chwarae gêm FIFA 2004 ar 
Play Station 2 a bron â sgorio gôl ‘run fath â Robert Earnshaw i Gymru. 
 I ginio, fy hoff fwyd i yw pitsa caws a thomato a sglodion ond dwi hefyd yn hoffi selsig, cawl coch efo byn-
sen fawr o fara, bysedd pysgod a chwstard Nain Glasfryn ond mae’n gas gen i bys melyn a ffa pob a dydw i ddim 
yn hoffi llysiau eraill chwaith, dim ond tatws a moron.  Dwi’n casáu pys gwyrdd go iawn. 
 Bob amser cinio yn tŷ ni fi sy’n cael fy mwyd gyntaf gan mam gan fy mod i’n araf fel malwen yn bwyta.  Mae 
Siôn fy mrawd mawr yn sglaffio ei fwyd fel mochyn ac yn bwyta’n flêr er ei fod yn ddeuddeg oed ac mae o wedi 
gorffen cyn i Mam ddechrau yn aml iawn.  Mae Llio fy chwaer yn wyth oed ac yn bwyta’n daclus ac yn gyflym ac 
yn ddistaw iawn ond mae mam yn siarad llawer ac yn dweud wrthym ni am fod yn ddistaw.  Mae Siôn yn bwyta 
mwy na Mam. 
 Os byddwn ni yn gadael sbarion ar ein platiau, mi fydd Fflei, fy nghi bach i sydd yn un oed, yn bwyta’r sbari-
on.  Mae hi yn bwyta ei chinio yn syth heb ddim lol ac yn llyfu’r ddesgil yn lân. 
 Does neb yn cael gadael y bwrdd cinio yn tŷ ni nes bod pawb wedi gorffen ac mae Siôn a Llio yn flin efo fi 
oherwydd fy mod i mor araf yn bwyta.  Maen nhw’n methu deall sut fy mod i’n olaf yn gorffen bob tro a  
finnau wedi cael fy mwyd yn gyntaf.  Weithiau mae’r ddau ohonyn nhw yn amseru faint mor araf ydw i yn bwyta 
a dydw i ddim yn hoffi hynny o gwbl. 
 Ond dydi o ddim bwys a dweud y gwir achos amser brecwast ydw i yn hoffi fwyaf.  Cornfflêcs  
ydi’r bwyd gorau yn y byd a fi sy’n gorffen gyntaf bob tro er fy mod i’n cael llond dwy fowlen  
weithiau.  Tasa Mam yn gadael i mi gael cornfflêcs i ginio bob dydd, mi faswn i yn eu llowcio nhw i  
gyd ac yn gorffen o flaen pawb.  Dyna fyddai’r amser cinio gorau un. 
  
  



  

Darllen a deall: Disgrifiad 
Amser Cinio 

gan  
Math Emyr 

 
 

Darllenwch y disgrifiad ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Beth fedrwch chi ddweud am yr awdur?  Rhestrwch bum peth. 
 

2. Pam nad yw’r awdur yn hoffi amser cinio?  Nodwch dri pheth. 
 

3. Beth mae Nain Glasfryn yn ei goginio’n dda? 
 

4. Chwiliwch am gymhariaeth. 
 

5. A fedrwch chi feddwl am eiriau eraill sydd â’r un ystyr â: 
  difetha  malwen  blêr  lol ? 
 

6. Beth ydych chi’n ei wybod am Siôn?  Rhestrwch bedwar peth. 
 

7. Beth fyddai’n gwneud ei amser cinio yn un da? 
 

8. Ydych chi’n hoffi’r disgrifiad yma?  Pam? 
 



Darllen a deall: Testun ffeithiol 
 

Darllenwch y darn 

Buwch Goch Gota 
sydd ar dudalen 20 

yn y gyfrol Bwystfilod Bychain 
gan Huw John Hughes 

Gwasg y Dref Wen 
(ISBN: 9781855966659 (1855966654)) 



  

Darllen a deall: Testun ffeithiol 
Buwch Goch Gota 

 
Darllenwch y wybodaeth ac yna dewisiwch yr ateb cywir: 
 

1.  Mae’r rhan fwyaf o’r pryfed hyn yn mynd i gysgu dros y … Gwanwyn  

 Haf  

 Gaeaf  

2.  Mae wyau’r fuwch goch gota yn deor mewn … 6 diwrnod  

 8 diwrnod  

 10 diwrnod  

3.  Mae’r fenyw yn dodwy clwstwr o wyau, sef rhwng … 10 a 15 ar y tro  

 3 a 50 ar y tro  

 25 a 50 ar y tro  

4.  Mae’r fuwch goch gota yn dihuno o’i thrwmgwsg yn y  Gwanwyn  

 Haf  

 Gaeaf  



  

6.  Nid yw pob math o fuwch goch gota yn goch.  Mae un math yn … las  

 felyn  

 ddu  

7.  Mae gan y fuwch goch gota … bedair coes  

 chwe choes  

 wyth coes  

8.  Sawl rhan sydd i gorff y fuwch goch gota? 1 rhan  

 2 rhan  

 3 rhan  

5.  Sawl gwahanol fath o fuchod coch cwta sydd ym Mhrydain? 24  

 240  

 42  



  

Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 

 
Gwahoddiad ac Yr ateb 

gan  
Non ap Emlyn 

 
Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

 

1. Beth sy’n arbennig am batrwm y gerdd? 
 

2. Beth rydych chi yn ei wybod am Ceri? 
 

3. Pwy sy’n cael gwahoddiad? 
 

4. Chwiliwch am dri phâr o eiriau sy’n odli. 
 

5. Beth fydd yn digwydd yn ôl yn y tŷ? 
 

6. A fyddech chi eisiau mynd i’r parti? 
 

7. Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam? 



  

Darllen a deall: Cyfweliad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deunydd darllen: 
CIP 

Rhagfyr 2009 



  

Darllen a deall: Cyfweliad 

 
 

            Gareth Lloyd James  
 
 
 

Darllenwch y cyfweliad ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
   1. Pwy yw’r awdur? 
 

   2.  Pwy yw’r prif gymeriadau yn ei nofelau? 
 

   3. Sawl nofel sydd yn y gyfres? 
 

   4.  O ble mae’r awdur yn cael ei ysbrydoliaeth? 
 

   5. Beth sy’n gwneud stori dda? Rhestrwch dri pheth. 
 

   6. Ydych chi eisiau darllen y nofelau yma?  Pam? 
 



  

Darllen a deall: Llythyr 

 
 

                 Rhosalaw, 
                  Llandeifi, 
                   Llanbedr Pont Steffan, 
                    Ceredigion, 
                     SA46 6HJ 
                 15fed o Fai 
 

Annwyl Mari, 
 Sut wyt ti? 
 Diolch am ateb fy llythyr.  Roedd hi’n braf clywed am dy deulu ac am ddinas Caerdydd.  Mae 
Caerdydd yn swnio’n wahanol iawn i fy mywyd i yma yng nghefn gwlad Ceredigion.   
 Rydw i newydd fod am benwythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog.  Wyt ti ti wedi bod 
yna? Wel, dyna beth oedd sbort! 
 Roedd wyth ohonon ni’n rhannu caban ac yng nghanol nos roedden ni’n dweud straeon wrth 
ein gilydd ac yn bwyta pob math o sothach!  Fe fyddai Mam wedi cael haint pe byddai hi’n  
gwybod. 
 Mae digon o bethau i’w gwneud yma yn ystod y dydd hefyd.  Fe fuon ni’n marchogaeth y  
ceffylau, yn sgïo, yn llafnrolio, nofio a chwarae ar y cwrs antur.  Yn anffodus, fe syrthiodd Ffion oddi 
ar y rhaffau ac fe fu’n rhaid iddi fynd i’r ysbyty.  Roedd ei Mam wedi ffonio i ddweud ei bod wedi 
torri ei braich.  Druan â hi. 
 Rydw i’n gobeithio cael mynd yn ôl i’r gwersyll eto’r flwyddyn nesaf. 
 Pob hwyl am y tro, 
   Gwenno Mai  
    xx 



  

Darllen a deall: Llythyr 
 

Llythyr 
 

Darllenwch y llythyr ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 
 

1. Pwy sydd wedi danfon y llythyr? 
 

2.  Ble mae hi’n byw? 
 

3. Ble mae hi newydd fod? 
 

4. A oedd hi wedi mwynhau yno?  Beth sy’n gwneud i chi feddwl hyn? 
 

5. Beth ddigwyddodd i Ffion? 
 

6. A fyddech chi eisiau mynd i’r gwersyll?  Pam? 



  

Darllen a deall: Portread 

 

 O’r eiliad y camodd eu hathrawes newydd i mewn i’r stafell ddosbarth ar  
ddiwrnod cynta’r tymor, synhwyrodd criw Blwyddyn 5 bod hon yn wahanol rywsut, 
yn wahanol i bob athrawes roedden nhw wedi’i chael yn y gorffennol.  Roedd hi’n 
weddol dal gyda llygaid gwyrdd gloyw a gwallt hir, du.  Gwisgai fodrwyau mawr 
ar ei bysedd ac roedd paent du ar ei hewinedd.  A dweud y gwir, roedd hi’n  
debycach i rywun ar gychwyn i ddisgo nag i athrawes ysgol. 
 Ac er gwaetha’r ffaith mai nhw oedd y criw mwyaf anystywallt ac anodd eu 
trin yn yr ysgol gyfan, doedd hi ddim yn nerfus o gwbl.  Roedd Miss Jones, eu hath-
rawes ddiwethaf, wedi gadael yr ysgol yn eu dagrau.  Ond doedd dim byd i’w 
weld yn poeni’r athrawes newydd. 
 “Miss Wyn ydw i,” cyflwynodd ei hun mewn llais tawel ond cadarn. “Felly, beth 
fyddwch chi’n ddeud wrtha i bob bore?” 
 “Bore da, Miss Wyn,” atebodd Blwyddyn 5 yn ddigyffro. 
 “Nage,” meddai llais yr athrawes ar ei hunion a’i llygaid gwyrdd yn gloywi.  
“Dyma fyddwch chi’n ddeud, “S’mai, Ms Swyn!” 

Detholiad allan o’r nofel  
Croeso, Ms Swyn!  

(Cyfres Cled) 



  

Darllen a deall: Portread 

 
Ms Swyn 

 
Darllenwch y portread ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Beth yw gwaith y cymeriad? 
 

2.  Disgrifiwch ei phryd a’i gwedd. 
 

3. Beth rydych chi’n wybod am ddisgyblion Blwyddyn 5? 
 

4. Beth oedd wedi digwydd i Miss Jones? 
 

5. Beth rydych chi’n meddwl yw ystyr y geiriau: 
  synhwyrodd         ac       anystywallt ? 
 

6. Pam rydych chi’n meddwl ei bod am gael ei galw’n Ms Swyn ac nid Miss Wyn? 
 

7. A fyddech chi eisiau bod yn ddisgybl yn y dosbarth hwn?  Pam? 
 



  

Darllen a deall: Rysait 

 
 

Deunydd darllen: 
CIP 

Medi 2008 



  

Darllen a deall: Rysait 

 
Byrgers Pry Cop Pryfoclyd 

 

 
Darllenwch y rysait ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
  

   1. Beth rydych chi’n mynd i goginio? 
 

   2. Oes gair arall am nionyn? 
 

   3. Mae angen 2 lwy fwrdd o rywbeth, ond beth? 
 

   4. Sawl byrger y gellir ei wneud o’r cynhwysion? 
 

   5. Mae’r rysait yn sôn am dair ffordd o’u coginio.  Beth ydyn nhw? 
 

   6. Sut mae troi y byrger yn bry copyn? 
 

   7. Ydych chi’n hoffi coginio?  Disgrifiwch beth yw eich hoff rysait. 
 
 



  

 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. Pwy oedd perchennog y siop? 
 

   2. Pa fath o siop oedd hon? 
 

   3. Eglurwch sut roedd y perchennog yn trin Elin a Bethan yn wahanol.    
    (Chwiliwch am 3 enghraifft.) 
 

   4. Beth yw ystyr: “Aeth Elin allan o’r siop yn torri ei chalon.”?  
 

   5. Beth yw neges y stori? 
 

   6. Yn eich barn chi, beth sy’n gwneud ffrind da? 
 
    
 
 



  

  

    
  
1. Mae Rhodri Wyn yn naw oed ac yn dathlu 

ei ben-blwydd ar y 15fed o Chwefror. 
2. Mae Elen Mai yn 14 oed. 
3. Ffrindiau gorau Elen yw Gethin a Thomas. 
4. Mae Rhodri yn hoffi llafnrolio. 
5. Dydy Rhodri ddim yn hoffi brechdan gaws. 
6. Hoff fwyd Elen yw bwyd Tsieinëaidd. 
7. Mae Rhodri yn unig blentyn. 
8. Mae gan Elen ddau frawd ac un chwaer. 
9. Sudd oren yw hoff ddiod Rhodri. 
10. Llygaid gwyrdd sydd gan Rhodri. 
11. Llygaid brown sydd gan Elen. 
12. Dydy Elen ddim yn hoffi sudd afal a man-

go. 

Enw:   Rhodri Wyn 

Oed:   9  

Pen-blwydd:   15 Chwefror 

Teulu:     1 brawd ac 1 chwaer 

Cartref:  Llanbedr Pont Steffan 

Ysgol: Ysgol Gynradd Ffynnonbedr 

Diddordebau:   llafnrolio 

Hoff fwyd:    brechdan gaws 

Hoff ddiod: sudd oren 

Edrychiad:      gwallt brown, byr a lly-
gaid gwyrdd  

Enw:   Elen Mai 

Oed:   14   

Pen-blwydd:   12 Mai 

Teulu:     1 brawd a 2 chwaer 

Cartref:  Llanbedr Pont Steffan 

Ysgol: Ysgol Gyfun Llambed 

Diddordebau:   chwarae hoci a mynd 
    i’r sinema 
Hoff fwyd:    bwyd Tsieinëaidd 

Hoff ddiod: sudd afal a mango 

Edrychiad:      gwallt hir du a llygaid brown 

Ffrindiau gorau:  Catrin, Lucy a Seren 
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Mae Rhodri Wyn yn 

naw oed ac yn 
dathlu ei  

ben-blwydd ar y 
15fed o Chwefror. 

Mae Elen Mai 
yn 14 oed. 

Ffrindiau gorau 
Elen yw Gethin 

a Thomas. 

Mae Rhodri yn 
hoffi llafnrolio. 

Dydy Rhodri 
ddim yn hoffi 

brechdan gaws. 

Hoff fwyd Elen 
yw bwyd  

Tsieinëaidd. 

Mae Rhodri yn 
unig blentyn. 

Mae gan Elen 
ddau frawd ac 
un chwaer. 

Sudd oren yw 
hoff ddiod 
Rhodri. 

Llygaid gwyrdd 
sydd gan  
Rhodri. 

Llygaid brown 
sydd gan Elen. 

Dydy Elen ddim 
yn hoffi sudd 
afal a mango. 

Enw:   Rhodri Wyn 

Oed:   9  

Pen-blwydd:   15 Chwefror 

Teulu:     1 brawd ac 1 chwaer 

Cartref:  Llanbedr Pont Steffan 

Ysgol: Ysgol Gynradd Ffynnonbedr 

Diddordebau:   llafnrolio 

Hoff fwyd:    brechdan caws 

Hoff ddiod: sudd oren 

Edrychiad:      gwallt brown, byr a lly-
gaid gwyrdd  

Enw:   Elen Mai 

Oed:   14   

Pen-blwydd:   12 Mai 

Teulu:     1 brawd a 2 chwaer 

Cartref:  Llanbedr Pont Steffan 

Ysgol: Ysgol Gyfun Llambed 

Diddordebau:   chwarae hoci a mynd 
    i’r sinema 
Hoff fwyd:    bwyd Tsieinëaidd 

Hoff ddiod: sudd afal a mango 

Edrychiad:      gwallt du  a llygaid brown 

Ffrindiau gorau:  Catrin, Lucy a Seren 
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1. Mae’r ysgol yn cau am chwech wythnos o wyliau 

dros y Pasg. 
2. Mr Evans yw gofalwr yr ysgol. 
3. Mae Mr Huws yn ymddeol o’i waith. 
4. Mrs Daniels yw’r gogyddes. 
5. Mae Mr Huws wedi bod yn gweithio yn yr ysgol 

am 30 o flynyddoedd. 
6. Mae plant yr ysgol wedi casglu arian i brynu cloc 

yn anrheg i Mr Huws. 
7. Dydy Mr Huws ddim yn hoffi dweud jôcs. 
8. Mae ganddo lawer o ffrindiau yn yr ysgol. 
9. Mae Mrs Jones wedi ysgrifennu cân iddo. 
10. Maen nhw’n mynd i gynnal gwasanaseth arbennig 

i ddiolch i Mr Huws. 
11. Mae Mrs Daniels yn bennaeth ar Ysgol Efail 

Goch ers chwe blynedd. 
12. Mae Mr Huws yn edrych ymlaen at gael ymddeol.  
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Mae’r ysgol yn cau 

am chwech  
wythnos o wyliau 

Pasg. 

 
Mr Evans yw  
gofalwr yr  

ysgol. 

 
Mae Mr Huws yn 
ymddeol o’i waith. 

Mrs Daniels yw’r 
gogyddes. 

 
Mae Mrs Huws 

wedi bod yn gwei-
thio yn yr  

ysgol am 30 o 
flynyddoedd. 

 
Mae plant yr ysgol 
wedi bod yn casglu 
arian i brynu cloc 
yn anrheg i Mr 

Huws. 

 
Dydy Mr Huws 
ddim yn hoffi 
dweud jôcs. 

 
Mae ganddo lawer 
o ffrindiau yn yr 

ysgol. 

 
Mae Mrs Jones 
wedi ysgrifennu 

cân iddo. 

 
Maen nhw’n mynd i 

gynnal  
gwasanaeth  

arbennig i ddiolch 
i Mr Huws. 

 
Mae Mrs Daniels 
yn bennaeth ar 
Ysgol Efail Goch 

ers chwe blynedd. 

Mae Mr Huws yn 
edrych ymlaen at 

ymddeol. 
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Darllen a Deall: Testun Ffeithiol 
FYNY, FYNY, FYNY... ! 

Deunydd darllen Cip—Mai 2007 



  

  Darllen a Deall: Testun Ffeithiol 
 

FYNY, FYNY, FYNY... ! 

Darllenwch y daflen wybodaeth ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 
1. Beth ydy’r gweithgaredd newydd yng Ngwersyll Glan-llyn? 

2. Pwy oedd un o’r bobl gyntaf i roi cynnig ar y gweithgaredd? 

3. Nodwch ddwy agwedd o’r gweithgaredd a’u disgrifio. 

4. Beth oedd Lewis Diamond wedi ei fwynhau yn y Gwersyll? 

5. Beth ydych chi’n gwybod am Rory Gray? Chwiliwch am nifer o ffeithiau. 

6. Sut roedd Hannah Taylor yn teimlo wrth roi cynnig ar y cwrs rhaffau?  

7. A fyddech chi eisiau rhoi cynnig ar y cwrs rhaffau? Pam? 

8. Ydych chi’n credu bod teitl y daflen yn addas? Pam? 



   

   Darllen a Deall: Testun Ffeithiol — FYNY, FYNY, FYNY... ! 
 

     
1. Mae Hannah yn mynd i Ysgol Drury. 
2. Mae’r cwrs rhaffau uchel yng Ngwersyll yr 

Urdd Llangrannog. 
3. Roedd Lewis yn hoffi mynd ar y llyn. 
4. Roedd Lewis yn credu bod cerdded ar hyd 

y llinell denau yn hawdd. 
5. Mae Rory yn mynd i Ysgol Santes  

Gwenffrew. 
6. Roedd Lewis yn hoffi neidio lawr y wal 

uchel. 
7. I Hannah, profiad ofnus oedd cael mynd ar 

y cwrs rhaffau.  
8. Aeth Rory i’r gwersyll gyda’i frodyr. 
9. Rhif ffôn Gwersyll yr Urdd Glan-llyn yw 

01678 541000. 
10. Mae Lewis yn mynd i Ysgol Westwood. 
11. Buodd Lewis yn hwylio ar y llyn. 
12. Cyngor Hannah i rai sydd eisiau tro ar y 

cwrs rhaffau yw -”Daliwch yn dynn!” 

Deunydd darllen Cip—Mai 2007 
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 Darllen a Deall: Testun Ffeithiol — FYNY, FYNY, FYNY... ! 
 

Mae Hannah yn 
mynd i Ysgol 

Drury. 

Mae’r cwrs  
rhaffau uchel yng 
Ngwersyll yr Urdd 

Llangrannog. 

 

Roedd Lewis yn 
hoffi mynd ar y 

llyn. 

Roedd Lewis yn 
hoffi mynd ar y 

llyn. 

Roedd Lewis yn 
credu bod cerdded 

ar hyd y llinell 
denau yn hawdd. 

Mae Rory yn 
mynd i  

Ysgol Santes   
Gwenffrew. 

 

I Hannah, profi-
ad ofnus oedd 
cael mynd ar y  
cwrs rhaffau. 

Aeth Rory i’r 
gwersyll gyda’i 

frodyr. 

Rhif ffôn  
Gwersyll yr Urdd 

Glan-llyn yw 
01678 541000. 

 

Mae Lewis yn 
mynd i Ysgol 
Westwood. 

Buodd Lewis  
yn hwylio ar y 

llyn. 

 

Cyngor Hannah i 
rai sydd eisiau tro 
ar y cwrs rhaffau 
yw -”Daliwch yn 

dynn!” 

Deunydd darllen Cip—Mai 2007 
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Dyma wybodaeth am lyfr 
arbennig sy’n sôn am 
fisoedd y flwyddyn. 

     
1. Mae blwyddyn naid yn digwydd bob dwy     
      flynedd. 
2. Mae’r llyfr yn cynnwys cerddi doniol yn unig. 
3. Caryl Lewis yw un o’r awduron sydd wedi  
      cyfrannu at y llyfr. 
4. Ceri Wyn Jones yw un o’r beirdd sydd wedi      
      cyfrannu at y llyfr. 
5. Mae’r llyfr yn cynnwys straeon yn unig. 
6. Mae lluniau’r llyfr wedi eu disgrifio fel lluniau     
      llachar. 
7. Fran Evans sydd wedi creu’r lluniau i’r llyfr. 
8. 30 niwrnod sydd ym mis Awst. 
9. 365 o ddiwrnodau sydd mewn blwyddyn gyfan. 
10. 31 niwrnod sydd ym mis Hydref. 
11. Gwasg Carreg Gwalch sydd wedi cyhoeddi’r 

llyfr. 
12. Mae Gwyn Morgan wedi bod yn brysur yn    

ysgrifennu cerddi a straeon.  

Deunydd darllen Cip—Mehefin 2007 
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Mae blwyddyn 
naid yn digwydd  

bob dwy 
flynedd. 

Mae’r llyfr yn 
cynnwys cerddi 
doniol yn unig. 

 
Caryl Lewis yw 
un o’r awduron 

sydd wedi  
cyfrannu at y 

llyfr. 

 
 
 

Ceri Wyn Jones 
yw un o’r beirdd 

sydd wedi  
cyfrannu at y 

llyfr. 

Mae’r llyfr yn 
cynnwys strae-

on yn unig. 

 
 

Mae lluniau’r 
llyfr wedi eu 
disgrifio fel 

lluniau llachar. 

 
Fran Evans 
sydd wedi 

creu’r lluniau i’r 
llyfr. 

30 niwrnod 
sydd ym mis 

Awst. 

365 o  
ddiwrnodau sydd 
mewn blwyddyn 

gyfan. 

 

31 niwrnod 
sydd ym mis 

Hydref. 

 
 

Gwasg Carreg 
Gwalch sydd 

wedi cyhoeddi’r 
llyfr. 

 
 

Mae Gwyn  
Morgan wedi bod 

yn brysur yn  
ysgrifennu cerddi 

a straeon.  

 
 

Dyma wybodaeth am lyfr 
arbennig sy’n sôn am 
fisoedd y flwyddyn. 

Deunydd darllen Cip—Mehefin 2007 
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 Darllen a deall: Barddoniaeth Draddodiadol 

 Y Draenog 
gan  

J.Eirian Davies 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1.  Pwy sy’n mynd am dro? 

2. I ble mae’r bardd yn mynd? 

3. Beth mae’r bardd yn ei weld wrth fynd am dro? 

4. Nodwch dri phâr o eiriau sydd yn odli. 

5. Eglurwch sut mae’r draenog yn newid.  

6. Chwiliwch am dri ansoddair sydd yn disgrifio’r draenog. 

7. A fyddech chi’n hoffi cyffwrdd â draenog?  Pam? 

8. I ble’r ewch chi am dro? 



      

 Darllen a Deall: Barddoniaeth Draddodiadol 

 Misoedd y Flwyddyn 
gan  

T.Llew Jones 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Mae deuddeg pennill i’r gerdd. Pam? 

2. Beth yw patrwm y gerdd? 

3. Beth mae’r bardd yn ei weld ym mis Mawrth? 

4. Nodwch dri phâr o eiriau sydd yn odli. 

5. Eglurwch beth sydd yn digwydd ym mis Awst. 

6. Chwiliwch am dri ansoddair yn y gerdd. 

7. Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam? 

8. Pa fis sydd orau gennych? Pam? 



    

Darllen a deall: Tudalen Gynnwys Y Beibl  

                             Cynnwys — Yr Hen Destament 

Enw’r Llyfr Tudalen 

Llyfr Genesis 1 

Llyfr Exodus 45 

Llyfr Lefiticus 82 

Llyfr Numeri 109 

Llyfr Deuteronomium 147 

Llyfr Josua 180 

Llyfr y Barnwyr 201 

Llyfr Ruth 223 

Llyfr Cyntaf Samuel 226  

Ail Lyfr Samuel 256 

Llyfr Cyntaf y Brenhinoedd 281 

Ail Lyfr y Brenhinoedd 309 

Llyfr Cyntaf y Cronicl 336 

Ail Lyfr y Cronicl 361 

Llyfr Esra 392 

Llyfr Nehemia 400 

Llyfr Esther 413 

Llyfr Job 420 

Llyfr y Salmau 448 

 Llyfr y Diarhebion 527 

Llyfr y Pregethwr 553 

Caniad Solomon 560 

Llyfr Eseia 565 

Llyfr Jeremiah 623 

Llyfr Galarnad 679 

Llyfr Eseciel 685 

Llyfr Daniel 731 

Llyfr Hosea 744 

Llyfr Joel 753 

Llyfr Amos 757 

Llyfr Obadeia 764 

Llyfr Jona 765 

Llyfr Micha 767 

Llyfr Nahum 772 

Llyfr Habacuc 775 

Llyfr Seffaneia 778 

Llyfr Haggai 781 

Llyfr Sechareia 783 

Llyfr Malachi 791 

 Y BEIBL 



    

Darllen a deall: Tudalen Gynnwys Y Beibl  
  

                          Cynnwys— Y Testament Newydd 
 Enw’r Llyfr Tudalen 

Yr Efengyl yn ôl Mathew 1 

Yr Efengyl yn ôl Marc 34 

Yr Efengyl yn ôl Luc 55 

Yr Efengyl yn ôl Ioan 91 

Actau’r Apostolion 118 

Llythyr Paul at y Rhufeiniaid 150 

Llythyr Cyntaf Paul at y Corinthiaid 165 

Ail Lythyr Paul at y Corinthiaid 179 

Llythyr Paul at y Galatiaid 188  

Llythyr Paul at yr Effesiaid 193 

Llythyr Paul at y Philipiaid 198 

Llythyr Paul at Y Colosiaid 201 

Llythyr Cyntaf Paul at Y Thesaloniaid 205 

Ail Lythyr Paul at y Thesaloniaid 208 

Llythyr Cyntaf Paul at Timotheus 210 

Ail Lythyr Paul at Timotheus 214 

Llythyr Paul at Titus 217 

Llythyr Paul at Philemon 219 

 

Y Llythyr at yr Hebreaid 220 

Llythyr Iago 230 

Llythyr Cyntaf Pedr 234 

Ail Lythyr Pedr 238 

Llythyr Cyntaf Ioan 241 

Ail Lythyr Ioan 245 

Trydydd Llythyr Ioan 246 

Llythyr Jwdas 247 

Datguddiad Ioan 248 



    

 Darllen a deall: Tudalen Gynnwys Y Beibl  

Darllenwch restr ynnwys y Testament Newydd 
ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r llyfr olaf yn y Testament 

Newydd? 
2. Ysgrifennodd Paul nifer o lythyrau. At 

bwy? 
3. Pa lyfr a welir ar dudalen 150? 
4. Beth ydy cynnwys y mwyafrif o’r 

llyfrau? 
5. Enwch y pedwar llyfr cyntaf. 
6. Heblaw am Paul, pwy ysgrifennodd dri 

llythyr? 
7. Ble buasech chi’n gallu darllen copi o’r 

Testament Newydd? 
8. Ydych chi wedi darllen rhai o’r llyfrau? 
9. Ydych chi’n gwybod rhai o storiau’r 

Beibl? 

Darllenwch y rhestr, Cynnwys yr Hen  
Destament ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r llyfr cyntaf yn yr Hen  
 Destament 
2. Enwch bedwar llyfr o’r Hen Destament. 
3. Pa lyfr a welir ar dudalen 560? 
4. Beth ydy’r llyfr olaf yn yr Hen  
 Destament? 
6. Pa lyfr yw’r llyfr lleiaf yn yr Hen  
 Destament? 
7. Sawl tudalen yw’r llyfr lleiaf? 
8. Enwch dri llyfr sy’n dechrau gyda’r lly-
thyren ‘J’. 
9. Mae nifer o lyfrau wedi eu henwi ar ôl 
 cymeriadau’r Hen Destament. Ydych chi’n 
 gyfarwydd â rhai ohonyn nhw? 



    

 Darllen a deall: Tudalen Gynnwys Llyfr HENO, HENO   

         Llyfr HENO, HENO ..... 
Casgliad o Straeon Amser Gwely 

Cynnwys 
 
 

 

Nel y Sbel Gwyn Thomas 1 

Yr Anghenfil ych-a-fi  
          Ruth Ainsworth, addaswyd Eluned Ellis Jones 

 
4 

Ben Bantam a’r wasgod goch  Ray Evans 9 

Bresychen fawr Mistar Medra  Mair Wynn Hughes 12 

Y blaidd a’r saith myn gafr adroddwyd gan T.Llew Jones 16 

Pitar y deryn du  Elfyn Pritchard 18 

Sioni ganolig Moira Miller, addaswyd gan Tegwyn Jones 22 

Deiniol y dewin diog Loreen Williams 25 

Y ras fawr addaswyd gan Gwenno Hywyn 28 

Dafydd a’r seren wib Alys Jones 32 

Bob bob-lliw Malcolm Carrick, addaswyd gan Jini Owen 36 

Igo-Igi a’r fideo Rhiannon Ifans 38 

Gwe’r pry’ copyn adroddwyd gan D.J.Williams 42 

Dan y broga  Ray Evans 44 

Octopws Gwenno    Siân Lewis 48 

Y pedwerydd brenin  adroddwyd gan T.Llew Jones 51 

Darllenwch dudalen gynnwys llyfr HENO, 
HENO.... ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r stori olaf yn y rhestr?          
2. Enwch ddwy stori yn y rhestr. 
3. Pa lyfr a welir ar dudalen 32? 
4. Beth ydy enw’r broga? 
5. Pwy sydd yn berchen ar octopws? 
6. Pwy yw awdur Nel y Sbel? 
7. Ydych chi wedi darllen rhai o’r stor-

iau? 
8. Pa stori yr hoffech chi ei darllen?    

Pam? 
9. Ydych chi’n credu bod y stori               

‘Yr Anghenfil ych-a-fi’ yn addas fel 
stori amser gwely? Pam? 



    

Darllen a deall: Clawr Llyfr  



    

  Darllen a deall: Clawr Llyfr 

Darllenwch glawr ‘Y Pysgodyn Coch’ ac atebwch y cwestiynau canlynol: 

1. Beth ydy teitl y llyfr? 

2. Beth ydy enw’r awdur? 

3. Sawl stori sydd yn y llyfr? 

4. Disgrifiwch ddwy o’r storiau. 

5. Pa un byddech chi’n hoffi ei darllen? Pam? 

6. Beth wyddoch chi am yr awdur? 

7. Nodwch dri llyfr arall gan yr awdur. 

8. O ba wlad, dybiwch chi, mae’r stori sy’n cael ei phortreadu ar y clawr?  

Esboniwch.  



    

Darllen a deall: Tudalen Mynegai  

Darllenwch y Mynegai o lyfr ‘ Pryfed Prysur’ ac at-
ebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Eglurwch sut mae’r mynegai wedi ei osod i     

hwyluso defnydd o’r llyfr. 
2. Beth sydd ar dudalen 8? 

3. Ble yn y llyfr mae hanes y Chwilen Herciwles? 

4. Esboniwch pam mae mwy nag un rhif gyferbyn â‘r 
gair ‘llygaid’. 

5. Ble yn y llyfr mae gwybodaeth am nythod? 

6. Oes rhywbeth yn y Mynegai sydd yn apelio 
atoch? Pam? 

7. Enwch dri math o ‘Bryfed Prysur’. 

8. Esboniwch pam nad oes priflythyren E yn y 
rhestr. 



        

 Darllen a deall: Tudalen o’r Thesawrws Cymraeg 

Darllenwch y detholiad yma o’r ‘Thesawrws Cymraeg ‘ac 
atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r gair cyntaf ar y dudalen? 
2. Pa eiriau sy’n gyfystyr â’r gair ‘od’? 

3. Pa fath o air ydy ‘oedfa’? 

4. Mae geiriau croes eu hystyr wedi eu cyflwyno mewn 
ffont gwahanol. Beth ydy gair croes oedrannus? 

5. Ydych chi’n defnyddio Thesawrws? Pam? 
6. Mae’r byrfodd ‘ans’ yn golygu ansoddair. Chwiliwch am 

dri ansoddair. 

7. Eglurwch sut mae’r geiriau wedi eu gosod ar y dudalen. 
Beth ydy’r rheswm am hyn? 



        

 Darllen a deall: Tudalen Geiriadur Gomer 

Darllenwch y detholiad yma o ‘Geiriadur 
Gomer’ ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r gair olaf ar y dudalen hon? 
2. Beth sydd ar ochr y dudalen i’ch helpu i 

ddod o hyd i’r geiriau yn y llyfr? 
3. Beth sy’n arbennig am ffordd mae’r llyfr 

wedi cael ei osod? Sut mae hyn yn eich 
helpu? 

4. Mae’r wasg wedi defnyddio inc coch, du 
a glas ar y dudalen. Eglurwch pam. 

5. Chwiliwch am dri ansoddair a thri ber-
fenw ar y dudalen. 

6. Eglurwch beth ydy pwrpas geiriadur. 
7. Mae rhai geiriau mewn cromfachau.    

Beth ydy’r geiriau hyn? 
8. Eglurwch beth yw’r geiriau sydd mewn            

priflythrennau. 



        

 Darllen a deall: Detholiad o Ddyddiadur  

 
Dyma ddyddiadur un ferch fach ar y daith o Gymru i Batagonia: 

Deunydd darllen TASau — 1997 



        

 Darllen a deall: Detholiad o Ddyddiadur  

Darllenwch y detholiad o ddyddiadur merch fach ar y daith i Batagonia ac 
atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Chwiliwch am y pethau da a’r pethau drwg a ddigwyddodd ar y daith. 

2. Beth oedd y dyddiad pan gyrhaeddodd y llong y môr agored? 

3. Eglurwch pam roedd yr ail o Fehefin yn ddiwrnod hapus. 

4. Disgrifiwch y llong. 

5. A fyddech chi eisiau mynd ar fordaith  debyg? Pam? 

6. Mae’r ferch  yn dweud y byddai’n well ganddi foddi! Pam? 

7. Mae’r ferch wedi gadael Cymru am byth. Sut buasech chi yn teimlo yn yr un 

sefyllfa? Pam? 



        

  Darllen a deall: Ail drefnu brawddegau 
 
 
 
 

Darllenwch y darn sydd yn seiliedig ar stori Grace Darling, merch ddewr iawn. 
 Gosodwch y brawddegau yn y drefn gywir. 

Bwrodd llong yn erbyn y graig a thorri yn ei hanner. 

Fe rwyfon nhw nôl i’r goleudy lle roedd mam Grace yn barod i ofalu amdanynt. 

Amser maith yn ôl, roedd merch o’r enw Grace Darling yn byw mewn goleudy gyda’i rhieni. 

Aeth Grace gyda’i thad allan yn y cwch mawr trwm i achub y bobl. 

Un noson, ym mis Medi 1838, cododd storm fawr allan ar y môr. 

Yn gynnar yn y bore, clywodd Grace leisiau yn gweiddi, “Help!” 


