
 
 

 

 

“Dysgu sut i ddarllen yw’r sylfaen i ddyfodol addysgol llwyddiannus...” ESTYN 

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.  
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Cyfnod Allweddol 2: 
Rhaglen Astudio Darllen 



Teitl Ffurf Sgiliau Darllen Tudalen(nau) 

Ffrindiau Bach a Mawr Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5 4 

Twyllo Mam Barddoniaeth gyfoes 3c, 3ch, 3d, 4, 5, 7a 5 

Ifan Jones Evans Cyfweliad 3c, 3d, 4, 5f, 5ff, 7b, 9 6,7 

Meinir Gwilym Cyfweliad 3c, 3d, 4, 7a 8,9 

Cwmni Gwyliau Da Llythyr ffurfiol 3c,3d, 4, 5dd, 5f, 5ff, 7a 10,11 

Arthur Morris Portread 3c, 3d, 4, 5c, 5d, 7b 12,13 

Cebabs Cig Oen Cymru Rysait 3c, 4, 6, 7b 14,15 

Chwarae’n Troi’n Chwerw Stori 3c, 3d, 4, 4a, 5b, 5c 16,17,18 

Caer Chwedlau Testun ffeithiol 3c, 4, 8 19,20,21 

Nadolig o Gwmpas y Byd Testun ffeithiol 3c, 4, 8 22,23,24 

Y Llyfrgell Genedlaethol Testun ffeithiol 3c, 3d, 4, 5dd, 5f, 5ff 25, 26 

Dawns y Dail Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5dd, 5f, 5ff  27 

Sioni Wynwns Barddoniaeth draddodiadol 3c, 3d, 4, 5dd, 5f, 5ff 28 

Y Beibl Tudalen gynnwys 3b, 4, 6 29,30,31 

Heno, Heno Tudalen gynnwys 3b, 4, 6 32 

Blits Clawr 3b, 3d, 4, 5ff  33, 34 

Geiriadur Gomer I’r Ifanc Geiriadur 3a, 4, 6 35 

Byd Môr-ladron Mynegai 3b, 4, 6 36 

Dal Smyglwyr Dyddiadur 3c, 3d, 4, 5f 37 

Merched y Môr Stori 3c, 5d, 8 38 

Sbwriel! Siart 3d, 4, 5, 8 39 

Rhaglenni S4C Amserlen 3a, 3d, 4, 5 40,41 

Lliwiau Barddoniaeth gyfoes 3c, 3d, 4, 5dd, 7b 42,43 



Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
 

Ffrindiau Bach a Mawr 
gan  

Mererid Hopwood 
 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

1. Sawl pennill sydd i’r gerdd? 
 

2. A oes odl yma?  Beth yw’r patrwm?  
 

3. Chwiliwch am gymhariaeth.  
 

4. A fedrwch chi feddwl am eiriau eraill yn lle iach  yn chwarae’n iach? 
 

5. Pam byddai’r plant eisiau bod yn ffrindiau gyda Gwen neu Gwyn? 
 

6. Yn ôl y bardd, pryd mae angen ffrind? 
 

7.  Beth yw ystyr “bod yn ffrindiau mawr”? 
 

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



 Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
 

Twyllo Mam 
gan  

Tudur Dylan Jones 
 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
 

 
1. Beth fedrwch chi ei ddweud am y penillion? 
 

2. A oes odl yma?  Beth yw’r patrwm?  
 

3. Beth mae’r bardd yn ceisio ei wneud?  Pa eiriau sy’n cefnogi hyn? 
 

4. Sawl pennill sy’n sôn am yr hyn mae e’n mynd i wneud? 
 

5. Beth yw ystyr yr ymadroddion: 
     pen yn hollti;       lliain gwyn;       yn goch drybeilig? 
 

6. Ydych chi’n credu ei fod e’n dweud wrth Mam?  Pam? 
 

7. Pa fath o gerdd yw hon?  Pam rydych chi’n credu hyn? 
 

8. Sut mae teimladau’r bardd yn newid yn ystod y gerdd? 
 
 



Darllen a deall: Cyfweliad 

    Ifan Jones Evans 
 
 

 

Deunydd darllen: 
CIP 

Tachwedd 2007 



Darllen a deall: Cyfweliad 

 

Ifan Jones Evans 
 
 

Darllenwch y cyfweliad ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
  

  1. Beth fedrwch chi ei ddweud am gefndir Ifan?  Nodwch bedair ffaith. 
 

  2.  Nodwch bum ffaith am y peiriant Bucketwheat Excavator. 
 

  3. Ydy Ifan yn hoffi peiriannau?  Sut rydyn ni’n gwybod hyn? 
 

  4. Beth wyddoch chi am y Ferrari F430? 
 

  5. Beth yw eich barn chi am y daflen wybodaeth? Trafodwch y gosodiad, y cynnwys 
   a’r wybodaeth. 
 

  6. Pe baech chi’n cyfweld Ifan pa gwestiynau byddech chi am ofyn iddo? 
 
 



Darllen a deall: Cyfweliad 

 
 
 

 

Deunydd darllen: 
CIP 

Hydref 2006 



Darllen a deall: Cyfweliad 

 
Meinir Gwilym 

 
Darllenwch y cyfweliad ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
  

  1. Pwy yw Meinir Gwilym? 
 

  2.  Pa fath o berson yw hi?  Rhestrwch bum peth. 
 

  3. Sut mae hi’n mynd ati i gyfansoddi cân? 
 

  4. Pa gyngor sydd gan Meinir i berson ifanc? 
 

  5.  Beth ydych chi’n meddwl yw ystyr hunaniaeth? 
 

  6. Pe baech chi’n cyfweld Meinir pa gwestiynau byddech chi am ofyn iddi? 
 
 



Darllen a deall: Llythyr 

 

 
 
 

                  Llys-y-Wennol, 

                   Cwmafon, 

                    Aberystwyth, 

                     Ceredigion, 

                      SY23 3CM 

                  24 ain o Awst 

Cwmni Gwyliau Da, 

Y Stryd Fawr, 

Aberystwyth, 

Ceredigion, 

SY23 3EE 

 

Annwyl Syr / Fadam, 

 Ysgrifennaf atoch ynglŷn â’n gwyliau i Barc Coed Pren.  Roedd y gwyliau’n cael eu hysbysebu fel “gwyliau addas i deulu”, ond 

yn anffodus roedden ni fel teulu wedi cael siom enfawr. 

 Roedd y Caban Pren lle roedden ni’n aros yn frwnt ofnadwy ac yn oer.  Doedd dim un o’r gwresogyddion yn gweithio ac ar ôl cwyno 

ni ddaeth neb i’n gweld.  Ar un adeg bu’n rhaid i ni roi bwced ar lawr i ddal y dŵr a oedd yn gollwng drwy’r to.  Nid dyma’r math o le 

roedden ni wedi disgwyl ymlaen at gael aros ynddo. 

 Penderfynon ni fynd i’r pwll nofio a oedd yn cael ei hysbysebu fel “lle llawn hwyl i’r teulu cyfan”.  Ond nid oedd hyn yn wir o 

gwbl.  Roedd dŵr y pwll cyn oered â dŵr y môr.  Roedd y llithren ddŵr ar gau ac roedd y plant wedi cael siom ofnadwy. 

 Gyda’r nos fe benderfynon ni fynd i’r bwyty oedd ar y campws.  Dyna siom arall pan ddaeth y bwyd yn oer a di-flas i’r bwrdd. 

 Gymaint oedd ein siom fel i ni fynd yn ôl i’r caban a phacio ein bagiau a gyrru’r daith o ddwy awr a hanner adref i’n gwelyau clyd 

a chynnes.   

 Rwy’n gobeithio na fyddwch yn annog unrhyw deulu arall i dreulio eu gwyliau yn y Parc.  Carwn gael ad-daliad am bris y  

gwyliau  gan na wnaethon ni dreulio amser yno am fod y lle yn hollol anaddas i’n teulu ni. 

 Yr eiddoch yn gywir, 

  Meinir Jones 

(mam i ddau o blant siomedig iawn) 



Darllen a deall: Llythyr 

 

 

Cwmni Gwyliau Da 
 
Darllenwch y llythyr ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
  

 

1. Pa fath o destun sydd yma?  Trafodwch y ffurf, y cyflwyniad a ‘r arddull. 
 

2. Pwy sydd wedi ei ddanfon? 
 

3. Beth wyddoch chi amdani?  Rhestrwch dri pheth.  
 

4. Sut mae’r llythyrwr yn teimlo?  Pa eiriau mae’n eu defnyddio i gyfleu hyn? 
 

5. Beth oedd yn bod ar Barc Gwyliau Cabanau Pren?  Rhestrwch chwe pheth. 
 

6. Pa ddau beth mae’r llythyrwr yn erfyn ar y cwmni gwyliau i’w gwneud? 
 



Darllen a deall: Portread 

Arthur Morris 

 Er mai dyn bychan iawn o ran corff oedd Arthur Morris, roedd ganddo bersonoliaeth anferth.  
Roedd yn ffrind da i Mam-gu, a bu’n ffeind iawn wrthi ers iddi golli Tad-cu rai blynyddoedd yn ôl.  
Gŵr gweddw oedd yntau hefyd, a byddai’n galw i weld Mam-gu yn aml am baned a thipyn o  
gwmpeini, gan ddod ag ambell neges o’r siop a stori neu ddwy am hwn a’r llall gydag ef.  Roedd 
Megan yn siŵr fod Arthur Morris yn gant o leia ond, yn ôl Mam, roedd yr un oed yn union â  
Mam-gu—saith deg pump.  Roedd y bywyd caled a brofodd fel glöwr wedi gadael ôl arno, mae’n 
rhaid.  Wyneb main, esgyrnog oedd ganddo, a hwnnw’n frith o rychau yn cris-croesi ei gilydd.  Er 
hynny, roedd yn wyneb llawn caredigrwydd, a dawnsiai ei lygaid direidus fel dwy farblen loyw.  
Byddai wastad yn gwenu, gan ddangos gofod dudew ac ambell ddant pydredig, yn wir roedd yn 
hen bryd iddo gael dannedd gosod, meddyliodd Megan.  Er na welodd ef erioed heb ei gap stabl, 
dychmygai mai pen moel oedd ganddo, oni bai am y ddau dusw bach o wallt arian, fel padiau Brillo 
garw, uwchben ei glustiau.  Roedd ei gefn yn crymanu ychydig erbyn hyn oherwydd y cryd  
cymalau, ond roedd ei gerddediad yn sionc o hyd, ac yn ôl Mam-gu, roedd yn ‘fythol ifanc’. 
 Gwisgai’r un dillad bob amser, neu wahanol fersiynau o’r un dillad—trowser rib tywyll, a bresys 
yn eu dal i fyny, dros grys brethyn sgwarog, esgidiau trymion am ei draed, a’r hen gap stabl am ei 
ben.  Ond yr hyn a gyfareddai Megan yn fwy na dim am Arthur Morris oedd ei ddwylo—dwylo ac ôl 
gwaith caled arnynt a chroen garw dros yr esgyrn brau, a’r gwythiennau fel nentydd dyfnion,  
croyw.  Erbyn hyn roedd haenen drwchus o bridd wedi ymgartrefu’n barhaol o dan ei ewinedd—
prawf pendant o’i hoffter o arddio, a theyrnged i’w holl waith caled dros y blynyddoedd yng ngardd 
ei gartref drws nesaf. 
  

Detholiad allan o’r nofel  
Aderyn Brau  

(Cyfres yr Onnen) 



Darllen a deall: Portread 

 
Arthur Morris 

 
Darllenwch y portread ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 

1. Beth oedd gwaith Arthur Morris cyn iddo ymddeol? 
 

2.  Sut rydych chi’n gwybod bod Arthur Morris yn gymydog da i Mam-gu? 
 

3. Beth rydych chi’n ei wybod am Arthur Morris? 
 

4. Disgrifiwch y cymeriad. 
 

5. Beth yw ei ddiddordeb?  Sut rydych chi’n gwybod hyn? 
 

6. A fyddech chi’n hoffi cael Arthur Morris yn gymydog i chi?  Pam? 



Darllen a deall: Rysait 

 
             

Deunydd darllen: 
CIP 

Rhagfyr 2009 



Darllen a deall: Rysait 

 

Cibabs Cig Oen Cymru 
 

Darllenwch y rysait ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

  1. Pa bum cynhwysyn sydd yn y marinad? 
 

  2. Pa fath o gig sy’n ddelfrydol ar gyfer gwneud y cibabs? 
 

  3. Ar ôl cymysgu’r cynhwysion i wneud y marinad beth dylid ei wneud nesaf? 
 

  4. Sut y gellir coginio’r cibabs?  (Enwch ddwy ffordd) 
 

  5. Pam mae’r rysait wedi cael ei gyhoeddi mewn cyfrol o’r enw Cŵl i Goginio?   
   Beth sy’n gwneud i chi feddwl hyn? 
 

  6. At bwy mae’r gyfrol wedi cael ei hanelu?  Pam rydych chi’n meddwl hyn? 



Darllen a deall: Stori 

 
  
  
  
       

Deunydd darllen: 
Chwarae’n Troi’n Chwerw 

Papur TASau 2005 



             

Deunydd darllen: 
Chwarae’n Troi’n Chwerw 

Papur TASau 2005 



Darllen a deall: Stori 

 
Chwarae’n Troi’n Chwerw 

 
 
Darllenwch y stori ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

  1. Beth wyddoch chi am Emyr?  Nodwch bum ffaith. 
 

  2. Pa fath o berson yw mam Emyr?  Beth sy’n gwneud i chi feddwl hyn?  
 

  3. Sut mae perthynas y ddau ffrind yn newid yn ystod y stori? 
 

  4. A ddylai Emyr fod wedi mynd i Bant-Du?  Defnyddiwch y wybodaeth o’r testun. 
 

  5. Ydy ‘Chwarae’n Troi’n Chwerw’ yn deitl da i’r stori?  Pam? 
 

  6. Beth sy’n gwneud ffrind da?  Meddyliwch am bum peth. 



Darllen a deall: Testun ffeithiol 

Deunydd darllen: 
Cip 

Ebrill 2007 



  
 
 
 
    

     
1. Mae hen adeiladau fferm Cefn Cwrt sydd ar dir y gwersyll 

wedi cael eu newid i fod yn Gaer Chwedlau. 
2. Ymaelododd y plentyn cyntaf â’r Urdd yn 1922. 
3. Mae straeon am smyglwyr a chymeriadau diddorol i’w gweld 
 a’u clywed yng Nghaer Chwedlau. 
4. Syniad T Llew Jones oedd dechrau Urdd Gobaith Cymru. 
5. Ym mhentref Llanuwchllyn ger y Bala mae cerflun o Syr Ifan 

a’i dad. 
6. Mae ystafelloedd moethus en-suite yn y gwersyll heddiw. 
7. Ar ddechrau’r gwersylloedd roedd y plant yn cysgu mewn 
 ystafelloedd moethus. 
8. Heddiw, mae 3,000 o blant a phobl ifainc yn dod i gystadlu yn 
 yr Eisteddfod bob blwyddyn. 
9. Mae Gwersyll yr Urdd Llangrannog ger  Gwersyll yr Urdd 
 Glan-llyn. 
10. Mae plant yn medru gwibgartio a syrffio’r We yn Llangrannog 
 heddiw. 
11. Un o smyglwyr yr ardal oedd Siôn Cwilt. 
12. Does dim llawer o aelodau gan Urdd Gobaith Cymru. 

Deunydd darllen: 
Cip 

Ebrill 2007 
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Mae hen adeiladau 

fferm Cefn Cwrt sydd 
ar dir y gwersyll wedi 
cael eu newid i fod yn 

Gaer Chwedlau. 

 
Ymaelododd y plentyn 
cyntaf â’r Urdd ym 

1922. 

Mae straeon am 
smyglwyr a  

chymeriadau diddorol 
i’w gweld a’u clywed 

yng Nghaer Chwedlau. 

Syniad T Llew Jones 
oedd dechrau Urdd 

Gobaith Cymru. 

 
Ym mhentref 

Llanuwchllyn ger y 
Bala mae cerflun o 
Syr Ifan a’i dad. 

 
Mae ystafelloedd 

moethus en-suite yn y 
gwersyll heddiw. 

Ar ddechrau’r  
gwersylloedd roedd y 
plant yn cysgu mewn 
ystafelloedd moethus. 

 
Heddiw mae 3000 o 

blant a phobl ifainc yn 
dod i gystadlu yn yr 

Eisteddfod bob 
blwyddyn. 

 
Mae Gwersyll yr Urdd 

Llangrannog ger 
Gwersyll yr Urdd  

Glan-llyn. 

 
Mae plant yn medru 
gwibgartio a syrffio’r 
we yn Llangrannog 

heddiw. 

 
Un o smyglwyr yr  

ardal oedd Siôn Cwilt. 
 

Does dim llawer o ae-
lodau gan Urdd  
Gobaith Cymru. 

Deunydd darllen: 
Cip 

Ebrill 2007 
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Darllen a deall: Testun ffeithiol 

Deunydd darllen: 
Cip 

Rhagfyr 2006 



  
 
 
 
    

     
1. Yn Ethiopia maen nhw’n dathlu’r Nadolig ar Ionawr y 

7fed. 
2. Rydyn ni’n dathlu’r Nadolig ar Ragfyr y 24ain. 
3. Yn Nenmarc maen nhw’n bwyta gwledd y Nadolig ar 

noswyl Nadolig. 
4. Dydy pobl Mecsico ddim yn rhoi anrhegion i’w gilydd. 
5. Bob blwyddyn mae 35 o goed Nadolig yn cael eu  
 haddurno ar draws y Byd. 
6. Crëwyd y cerdyn Nadolig cyntaf gan Syr Henry Cole ym 

1843. 
7. Yn Armenia mae’r plant yn rhoi orennau yn anrhegion i’w 

gilydd. 
8. Mae gŵyl y flwyddyn newydd yn ŵyl gyffrous iawn ym 

Mecsico. 
9. Dim ond saith Nadolig gwyn a gafodd Cymru yn ystod yr 

ugeinfed ganrif. 
10. Mae plant bach Mecsico yn danfon eu llythyron at y Ma-

gi—sy’n debyg i’n Siôn Corn ni.  
11. Yng Nghymru mae pobl yn dathlu’r Nadolig ar y traeth. 
12. Dydy pobl Armenia ddim yn hoffi canhwyllau. 

Deunydd darllen: 
Cip 

Rhagfyr 2006 
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Yn Ethiopia maen 

nhw’n dathlu’r Nadolig 
ar Ionawr y 7fed. 

 
 

Rydyn ni’n dathlu’r 
Nadolig ar Ragfyr y 

24ain. 
 

 
Yn Nenmarc maen 

nhw’n bwyta gwledd y 
Nadolig ar noswyl 

Nadolig. 

Dydy pobl  
Mecsico ddim yn rhoi 
anrhegion i’w gilydd. 

 
Bob blwyddyn mae 35 

o goed Nadolig yn 
cael eu haddurno ar 

draws y Byd. 

 
 

Crëwyd y cerdyn 
Nadolig cyntaf gan 
Syr Henry Cole yn 

1843. 
 

 
Yn Armenia mae’r 

plant yn rhoi orennau 
yn anrhegion i’w gi-

lydd. 

 
 

Mae gŵyl y flwyddyn 
newydd yn ŵyl  

gyffrous iawn ym 
Mecsico. 

 

 
 

Dim ond saith Nadolig 
gwyn a gafodd Cymru 
yn ystod yr ugeinfed 

ganrif. 
 

 
 

Mae plant bach  
Mecsico yn danfon eu 
llythyron at y Magi—
sy’n debyg i’n Siôn 

Corn. 
 

 
Yng Nghymru mae 
pobl yn dathlu’r 

Nadolig ar y traeth. 
 

Dydy pobl Armenia 
ddim yn hoffi canhw-

yllau. 

Deunydd darllen: 
Cip 

Rhagfyr 2006 
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  Darllen a deall: Testun Ffeithiol 

 

Deunydd darllen Cip — Hydref 2007  



 

  Darllen a deall: Testun Ffeithiol 
 

Y Llyfrgell Genedlaethol 

Darllenwch y daflen wybodaeth ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Mae’r llyfrgell yn llawn trysorau o bob math. Nodwch bum peth. 
 

2. Beth wyddoch chi am arddangosfa o brif drysorau Cymru yn ystod canmlwyddiant y 
 Llyfrgell? 
 

3. Beth rydych chi’n credu sydd wedi ehangu’r defnydd o’r Llyfrgell Genedlaethol? 
 

4. Rhowch gyfarwyddiadau sut mae chwarae’r gêm gyfrifiadurol Antur Fawr Nanw. 
 

5. Nodwch rai o’r ffeithiau diddorol am y Llyfrgell. 
 

6. Sut byddech chi’n cysylltu â’r Llyfrgell? 
 

7. Yn eich barn chi, sut adeilad yw’r Llyfrgell? 
  

8. Beth yw eich barn chi am y daflen wybodaeth? Trafodwch y gosodiad, y cynnwys 
 a’r wybodaeth. 



      

  Darllen a deall: Barddoniaeth Draddodiadol 

Dawns y Dail 
gan  

T. Llew Jones 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth rydych chi’n credu yw’r dawnswyr? 

2. O ble y daw’r dawnswyr? 

3. Nodwch bum peth y mae’r bardd yn ei wneud? 

4. Beth wyddoch chi am wynt yr hydref? 

5. Eglurwch sut mae’r llinellau a’r penillion wedi eu gosod. 

6. Pa eiriau yn y gerdd sy’n cyfleu pethau sydd i’w clywed? 

7. Ydych chi’n credu bod y teitl yn un da? Pam? 

8. Beth yw eich barn am y gerdd? 



      

  Darllen a deall: Barddoniaeth Draddodiadol 

Sioni Wynwns 
gan  

Dic Jones 
 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydych chi’n ei wybod am Sioni Wynwns?  Chwiliwch am nifer o ffeithiau. 

2. Beth sydd yn digwydd ym mhennill ola’r gerdd?  

3. Eglurwch pam mae’r bardd yn dweud bod ei ‘iaith yn od’. 

4. Eglurwch sut mae’r llinellau a’r penillion wedi eu gosod. 

5. Ydych chi’n credu bod ‘Sioni Wynwns’ yn enw da i’r  

 cymeriad? Pam? 

6. Beth rydych chi’n credu yw ‘tam’? 

7. Beth yw eich barn am y gerdd? 



        

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 y rhestr ‘Cynnwys - 
Y Testament Newydd ac atebwch y  
cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy’r ail lyfr yn y Testament 

Newydd? 
2. Ysgrifennodd Paul nifer o lythyrau. At 

bwy? 
3. Pa lyfr sydd ar dudalen 230? 
4. Beth ydy cynnwys y mwyafrif o’r llyfrau? 
5. Sawl llyfr sydd yn y Testament newydd? 
6. Heblaw am Paul, enwch bedwar person arall 

a ysgrifennodd lythyrau. 
7. Pwy sy’n debygol o ddarllen y Beibl? 
8. Ydych chi’n gwybod rhai o storiau’r Beibl? 

Darllenwch y rhestr ‘Cynnwys - Yr Hen  
Destament’ ac atebwch y cwestiynau can-
lynol: 
1. Beth ydy’r degfed llyfr yn yr  Hen      

Destament? 
2. Enwch bedwar llyfr sy’n dilyn Llyfr y Di-

arhebion. 
3. Pa lyfr sydd ar dudalen 309? 
4. Beth ydy’r llyfr olaf yn yr Hen           

Destament? 
5. Pa lyfr ydy’r llyfr mwyaf yn yr Hen     

Destament? 
6. Sawl tudalen ydy’r llyfr mwyaf? 
7. Mae nifer o lyfrau wedi eu henwi ar ôl 

cymeriadau’r Hen Destament. Enwch rai 
sydd yn gyfarwydd i chi. 

8. Ydych chi’n credu bod y Beibl yn llyfr 
pwysig? Pam? 



          

 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 restr Cynnwys Llyfr HENO, 
HENO....   ac atebwch y cwestiynau 
canlynol: 
 

1. Beth rydych chi’n feddwl yw pwrpas y 
rhestr ‘Cynnwys’?          

2. Nodwch bum stori sy’n ymwneud â byd 
natur? 

3. Beth sy’n gwneud ‘Deiniol y Dewin Diog’ yn 
deitl da? 

4. Pwy sydd yn berchen ar octopws? 
5. Pwy ydy Siân Lewis? 
6. Pa stori sy’n apelio fwyaf atoch?    Pam? 
7. Esboniwch sut mae gwahaniaethu rhwng 

teitl y stori a’r awdur. 
8. Beth rydych chi’n credu yw arwyddocâd 

teitl y gyfrol? 
9. Ydych chi’n credu bod y storiau i gyd yn 

addas fel straeon amser gwely? Pam? 



    

 Darllen a deall: Clawr Llyfr 



    

 Darllen a deall: Clawr Llyfr 

  Edrych ar glawr llyfr 
 
Darllenwch glawr ‘Blits’ ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy ffurf y nofel hon?          

2. Beth ydy’r dyddiad ar ben y broliant? 

3. Ble roedd Edie Benson yn byw yn ystod y Blits? 

4. Ar ôl darllen y detholiad o’r dyddiadur,  esboniwch beth ddigwyddodd 

tua naw o’r gloch. 

5. Ble roedd y plant yn cuddio? 

6. Sut le oedd hwn? 

7. Roedd Shirl yn oer. Sut rydyn ni’n gwybod? 

8. Fyddech chi’n hoffi darllen y llyfr? Pam? 



  
    

Darllen a deall:  Geiriadur Gomer 
 
 
 

               Darllenwch dudalen 529 o ‘Geiriadur Gomer 
              i’r Ifanc’ ac atebwch y cwestiynau  
              canlynol: 

1. Eglurwch beth ydy arwyddocâd y geiriau 
ar ben y dudalen. 

2. Disgrifiwch osodiad y llyfr gan gyfeirio at 
bethau penodol ar y dudalen. 

3. Mae byrfoddau yn cael eu defnyddio 
mewn geiriadur. Eglurwch beth ydy ystyr 
rhai ohonynt, e.e.  eb, eg, be 

4. Chwiliwch y gair tagell. Eglurwch pam 
mae rhifau 1 a 2 yn ei ddilyn. 

5. Chwiliwch am dri enw benywaidd ar y    
dudalen. 

6. Eglurwch beth ydy’r geiriau mewn         
priflythrennau. 

7. Eglurwch beth ydy pwrpas geiriadur gan 
nodi o leiaf dri pheth. 



    

   Darllen a deall:Mynegai 
 

             Darllenwch y Mynegai ar dudalen 62 o lyfr  
             ‘Byd Môr-ladron’ ac atebwch y cwestiynau  
             canlynol: 

1. Enwch dri pheth a welir ar dudalen 12. 
2. Ble yn y llyfr y gwelir hanes Victor 

Hughes? 
3. O dan ba ran o’r mynegai y daethoch o 

hyd i Victor Hughes? Eglurwch y 
rheswm am y lleoliad. 

4. Eglurwch pam mae mwy nag un rhif        
gyferbyn â ‘Groegiaid’. 

5. Oes rhywbeth yn y Mynegai yn apelio 
atoch? Pam? 

6. Beth wyddoch chi am fôr-ladron? 
7. Beth ydy’ch barn chi ar sut y mae’r 

mynegai wedi cael ei gyflwyno yn y 
llyfr hwn? 



    

 Darllen a deall: Dyddiadur 

Darllenwch ddyddiadur y gohebydd papur 
newydd ac atebwch y cwestiynau canlynol: 
 
1. Beth ydy prif ddyletswyddau Dafydd Evans, 

swyddog tollau yn y maes awyr? 
2. Beth rydych chi’n credu sy’n gwneud y swydd yn 

ddiddorol? 
3. Nodwch bum peth sydd yn ddiflas am y swydd. 
4. Ydych chi’n credu bod gosodiad y dyddiadur yn 

ei wneud yn hawdd i’w ddarllen? Pam? 
5. Beth yw eich barn chi am swydd Dafydd Evans? 

Pam? 
6. Pa fath o berson yw Dafydd Evans? Pam rydych 

chi’n meddwl hyn? 
7. Ym maes awyr Caerdydd mae Dafydd Evans yn 

gweithio. Sut mae ei swydd yn wahanol i 
swyddog sydd yn gweithio ym maes awyr  

 Heathrow, Llundain? 
8. Mae swyddog tollau yn gweithio ym mhorthladd  
 Abergwaun hefyd. Eglurwch sut mae’r swydd  
 yn gwahaniaethu yno. 



    

Darllen a deall: Aildrefnu brawddegau 

              
Trefnwch y brawddegau canlynol i adrodd stori Branwen, Gwenllian a Llio. 

Mae’r darn yn seiliedig ar stori Merched y Môr gan T. Llew Jones 
 
 

Yna, clywodd Dylan, Brenin y Môr, am y merched.      

Unwaith, roedd hen ŵr yn byw mewn plas ger Ceinewydd. 

Byddai bechgyn yn dod o bob man i weld Branwen, Gwenllian a Llio. 

Penderfynodd Dylan ei fod eisiau’r merched ddod ato i fyw o dan y môr. 

Wrth i’r hen ŵr gerdded ar y traeth, daeth tair gwylan ato – roedd ei ferched 
wedi dychwelyd. 

Cododd storm enfawr a chipio’r merched i ffwrdd. 

Roedd gan yr hen ŵr dair o ferched, yr harddaf yn y byd! 

Yn feunyddiol, byddai’r hen ŵr yn crwydro’r traeth yn galw ar ei ferched. 



    

   Darllen a deall:Siart 
 
 
 

 
Darllenwch y siart ac atebwch y  
cwestiynau canlynol: 
 
1. Enwch bum peth yn y bin sydd yn llai na deg 

y cant? 
 

2. Esboniwch beth ydy sbwriel o’r ardd. 
 

3. Beth rydych chi’n credu yw sbwriel cegin? 
 

4. Beth gallwn ni ei wneud gyda’r mwyafrif o’r 
 sbwriel hwn? 
 

5. Pa fath o sbwriel yw’r canran mwyaf yn y 
 bin? 
 

6. Yn eich barn chi, ydy ailgylchu’r sbwriel yn 
 bwysig? Pam? 
 

7. Ydych chi’n ailgylchu? Pam? 

Mae’r siart yma yn dangos y math o 
sbwriel sydd yn ein biniau. 

Siart o lyfr ‘Gwastraff’ gan Rhiannon Packer (Gwasg Gomer) 

Sbwriel! 



 Darllen a deall: Amserlen 
Dyma amserlen rhaglenni S4C 

     

DYDD IAU DYDD GWENER 
07:00 Cyw 

12:00 Igi, Tigi, Bip a Bop - Dydd Iau 

12:30 Cyw 

13:30 Y Tywydd 

13:32 Wedi 7 

14:00 Ar y Lein - Kenya 

14:30 Pobol y Cwm 

14:58 Y Tywydd 

15:00 Wedi 3 

16:00 Planed Plant 

18:00 Mosgito 

18:30 Rownd a Rownd 

19:00 Wedi 7 

19:30 Newyddion 

19:58 Y Tywydd 

20:00 Pobol y Cwm 

20:25 Pawb a'i Farn - Gerddi Botaneg 

21:25 Y Tywydd 

21:27 Penawdau Newyddion 

21:30 Con Passionate 

22:35 Bandit 

23:05 Hacio 

23:23 Y Tywydd 

07:00 Cyw 

12:00 Igi, Tigi, Bip a Bop - Dydd Gwener 

12:30 Cyw 

13:30 Y Tywydd 

13:40 Wedi 7 

14:05 Lle Aeth Pawb? -Tim Peldroed Ysgol Pontygwaith 

14:30 Pobol y Cwm 

14:58 Y Tywydd 

15:00 Wedi 3 

16:00 Planed Plant 

18:00 Uned 5 

19:00 Ralio 

19:30 Newyddion 

19:58 Y Tywydd 

20:05 Pobol y Cwm 

20:30 Cefn Gwlad - Rhychio Llanerchaeron 

21:00 Y Tywydd 

21:02 Penawdau Newyddion 

21:05 Ista'nbwl 

21:35 2 Dŷ a Ni 

22:05 Cwpan Heineken 

23:12 Y Pris 

23:55 Ralio 

00:25 Bandit 

00:53 Y Tywydd 
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  Darllen a deall: Amserlen 
 

Amserlen Rhaglenni S4C 
 

Edrychwch ar yr amserlen ac atebwch y cwestiynau.  
 

1. Beth yw’r rhaglen gyntaf ar ddydd Gwener? 

2. Beth yw’r rhaglen olaf ar ddydd Iau? 

3. Pa raglen sydd ar ddydd Iau am wyth o’r gloch yr hwyr?  

4. Pa raglen sydd ar ddydd Gwener am chwech o’r gloch yr hwyr?  

5. Nodwch bum cyfnod y gallwch weld rhagolygon y tywydd ar ddydd Iau. 

6. Mae’r newyddion am hanner awr wedi saith yr hwyr. Yn eich barn chi, ydy 

hyn yn amser addas? Pam? 

7. Pa raglen byddech chi’n dewis ei gwylio? Pam?  

8. Ydych chi’n hoffi gwylio’r teledu? Rhowch resymau am eich dewis. 



Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Lliwiau 

 

Palet amryliw 
ar y ddesg o’m blaen. 

 
Esgid o saffir mewn awyr glir 

yw’r Eidal. 
Awstrlia fel darn o’r haul melyn wedi rhedeg 

ar dywod aur. 
Gwlad yr Iâ yn berl wen yn y môr 
a’r Affrig fel pen eliffant bron 

gyda stribedi ifori. 
 

Yn y gornel 
Welingtonsen ddu a’i phen i waered 

yw Seland Newydd, 
ac mae Iwerddon yn emrallt i gyd. 

 
Ond mae un smotyn bach 

fel ceg draig goch yn agor, 
A’i liw megis gwaed— 

Dyma Gymru. 
 

Mae’r rhyfeddodau hyn i gyd 
Yn fy Atlas lliwgar i. 

 
Ifan Gwilym 

Ifan Gwilym 
(Adran Llanbedr Pont Steffan) 
Cystadleuaeth Barddoniaeth 

Blynyddoedd 3 & 4  
 



Darllen a deall: Barddoniaeth gyfoes 
Lliwiau 

gan  
Ifan Gwilym 

 

Darllenwch y gerdd ac yna atebwch y cwestiynau canlynol: 
  
 

1. Beth wyddoch chi am y bardd?  Nodwch dri pheth. 
 

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

3. Sawl gwlad sy’n cael eu henwi? 
 

4. Mae’r bardd yn creu delweddau i ddisgrifio’r gwahanol wledydd.  Pa un yw  
 eich hoff ddelwedd chi?  Pam? 
 

5. Ble mae’r smotyn bach? 
 

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 1996? 
 

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

8. A oedd y gerdd 


