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TASGAU ATEBION



Tasgau

Adroddiad

1. Cyfatebwch y dyfyniad o adroddiad a’r ffynhonnell. Wedyn yn 
 eich grŵp, trafodwch y rhesymau dros eich penderfyniadau. 2. Edrychwch ar y llun isod.  Ysgrifennwch adroddiad 

 papur  newydd i esbonio beth sy wedi digwydd.  
 Yna, addaswch yr adroddiad ar gyfer y teledu. 

3. Lluniwch fframwaith i ddysgwyr lunio adroddiad ar 
 ddigwyddiad  mewn ysgol, e.e. ffair Nadolig, 
 cyngerdd yr  Urdd.

Dyfyniad o adroddiad Ffynhonnell
Fel y gwelwch chi, mae’r dŵr brwnt wedi 
gwneud llanast ofnadwy yn y tŷ.

Adroddiad ar wefan.

Ar hyn o bryd, rwy’n eistedd mewn cwch 
yn y Stryd Fawr! Ddoe, roedd ceir yn 
teithio ar hyd y stryd hon.

Adroddiad papur newydd.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi 
ymchwilio i achos y llifogydd. Mae’r 
pennaeth yn cytuno bod gwersi i’w dysgu 
ac mae’n gwahodd ymateb ar 
www.asiantaethyramgylchedd.cymru  

Adroddiad ar y teledu.

Llifodd y dŵr i lawr ochr y mynydd gan 
fynd i mewn i’r tai drwy’r drws cefn ac 
allan drwy’r drws ffrynt.

Adroddiad ar y teledu.

Roedd y stadiwm yn orlawn fel y gwelwch 
chi o’r llun isod.

Adroddiad mewn papur bro.

Pan glywodd y rheolwr am y ddamwain 
penderfynodd ddychwelyd o’i wyliau yn 
gynnar.  Rydw i yma i gael gair gyda fe 
pan fydd yr awyren yn glanio.  

Adroddiad papur newydd.

Cafodd holl blant yr ysgol gynradd amser 
ardderchog yr wythnos diwethaf pan 
aethon nhw i weld y panto blynyddol.

Adroddiad radio.
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Atebion

Adroddiad

1. Cyfatebwch y dyfyniad o adroddiad a’r ffynhonnell. Wedyn yn 
 eich grŵp, trafodwch y rhesymau dros eich penderfyniadau.

2. Edrychwch ar y llun isod.  Ysgrifennwch adroddiad 
papur  newydd i esbonio beth sy wedi digwydd.  Yna, 
addaswch yr adroddiad ar gyfer y teledu. 

3. Lluniwch fframwaith i ddysgwyr lunio adroddiad ar 
 ddigwyddiad  mewn ysgol, e.e. ffair Nadolig, 
 cyngerdd yr  Urdd.

Dyfyniad o adroddiad Ffynhonnell
Fel y gwelwch chi, mae’r dŵr brwnt wedi 
gwneud llanast ofnadwy yn y tŷ.

Adroddiad papur newydd.

Ar hyn o bryd, rwy’n eistedd mewn cwch 
yn y Stryd Fawr! Ddoe, roedd ceir yn 
teithio ar hyd y stryd hon.

Adroddiad teledu.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi 
ymchwilio i achos y llifogydd. Mae’r 
pennaeth yn cytuno bod gwersi i’w dysgu 
ac mae’n gwahodd ymateb ar 
www.asiantaethyramgylchedd.cymru  

Adroddiad ar wefan.

Llifodd y dŵr i lawr ochr y mynydd gan 
fynd i mewn i’r tai drwy’r drws cefn ac 
allan drwy’r drws ffrynt.

Adroddiad papur newydd.

Roedd y stadiwm yn orlawn fel y gwelwch 
chi o’r llun isod.

Adroddiad mewn papur 
newydd.

Pan glywodd y rheolwr am y ddamwain 
penderfynodd ddychwelyd o’i wyliau yn 
gynnar.  Rydw i yma i gael gair gyda fe 
pan fydd yr awyren yn glanio.  

Adroddiad radio.

Cafodd holl blant yr ysgol gynradd amser 
ardderchog yr wythnos diwethaf pan 
aethon nhw i weld y panto blynyddol.

Adroddiad mewn papur bro.

Meini prawf
Ydych chi wedi cynnwys digon o fanylion

• Pwy?
• Beth?
• Ble?
• Pryd?
• Pam?
• Sut?

Ydych chi wedi 
• cynllunio’n ofalus
• dewis pennawd trawiadol 
• defnyddio is-benawdau
• defnyddio paragraff newydd i bob pwynt
• ysgrifennu adroddiad trefnus
• dweud beth sy wedi digwydd yn syml ac yn glir?
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Tasgau

Araith

1. Darllenwch y paragraffau. Rhestrwch y nodweddion araith 
 sydd i’w gweld ym mhob un ohonynt.  Pa baragraff yw’r 
 gorau?  Pam?  Trefnwch y paragraffau yn nhrefn teilyngdod.

Fechgyn a merched. Chi  yw dyfodol y gymuned yma. Rhaid i chi 
weithio’n galed er ei lles hi  ac anwybyddu’r bobl negyddol sy’n 
dweud nad oes diben ymdrechu.  Gweithiwch gyda’ch gilydd ac 
fe allwch chi wneud gwahaniaeth.

Ydych chi wedi ystyried erioed pam y mae’r byd yn y fath 
gyflwr?  Ydych chi’n meddwl weithiau am eich dyfodol ar y 
blaned yma? Wel dylech chi, achos mae’r dyfodol yn eich dwylo 
chi.  Chi yw dyfodol y blaned.

Y prif reswm dros wrthwynebu’r newidiadau yw’r effaith ar ein 
cymuned leol.  Yr ysgol yw calon y gymuned ac os bydd hi’n cau, 
nid yn unig bydd yn rhaid i’r plant deithio i  gael addysg ond 
fydd unman gyda ni i  gynnal gweithgareddau cymdeithasol.  
Mae’r gymdeithas sy gyda ni yn y pentref yn bwysig.  Heb 
amheuaeth bydd y gymdeithas honno’n sicr o ddiflannu ac mae 
perygl y bydd iaith naturiol yr ardal yn newid hefyd os na 
chaiff ei meithrin yn yr ysgol ac yn y gweithgareddau sy’n cael 
eu cynnal yn yr ysgol.

Rwy’n siwr eich bod yn cytuno bod gwaith mawr o’n blaenau os 
ydyn ni’n mynd i  achub y dydd.  Bydd hi’n frwydr hir a chaled. 
Bydd angen egni a dyfalbarhad ar bob un ohonom. Bydd angen 
cynllunio manwl, trylwyr a gofalus. Ond pwy all wrthod yr her? 
Gyda’n gilydd fe allwn ni lwyddo, heb os nac oni bai.

2. Ysgrifennwch araith i berswadio cynghorwyr lleol 
 bod angen adeilad newydd ar eich ysgol chi.

3. Lluniwch restr o gyfleoedd ar draws y cwricwlwm lle 
 gall dysgwyr ymarfer y defnydd o iaith perswâd.

4



Atebion

Araith

1. Darllenwch y paragraffau. Rhestrwch y nodweddion araith 
 sydd i’w gweld ym mhob un ohonynt.  Pa baragraff yw’r 
 gorau?  Pam?  Trefnwch y paragraffau yn nhrefn teilyngdod.

Fechgyn a merched. Chi  yw dyfodol y gymuned yma. Rhaid i chi 
weithio’n galed er ei lles hi  ac anwybyddu’r bobl negyddol sy’n 
dweud nad oes diben ymdrechu.  Gweithiwch gyda’ch gilydd ac 
fe allwch chi wneud gwahaniaeth.

Ydych chi wedi ystyried erioed pam y mae’r byd yn y fath 
gyflwr?  Ydych chi’n meddwl weithiau am eich dyfodol ar y 
blaned yma? Wel dylech chi, achos mae’r dyfodol yn eich dwylo 
chi.  Chi yw dyfodol y blaned.

Y prif reswm dros wrthwynebu’r newidiadau yw’r effaith ar ein 
cymuned leol.  Yr ysgol yw calon y gymuned ac os bydd hi’n cau, 
nid yn unig bydd yn rhaid i’r plant deithio i  gael addysg ond 
fydd unman gyda ni i  gynnal gweithgareddau cymdeithasol.  
Mae’r gymdeithas sy gyda ni  yn y pentref yn bwysig. Heb 
amheuaeth bydd y gymdeithas honno’n sicr o ddiflannu ac mae 
perygl y bydd iaith naturiol yr ardal yn newid hefyd os na 
chaiff ei meithrin yn yr ysgol ac yn y gweithgareddau sy’n cael 
eu cynnal yn yr ysgol.

Rwy’n siwr eich bod yn cytuno bod gwaith mawr o’n blaenau os 
ydyn ni’n mynd i  achub y dydd.  Bydd hi’n frwydr hir a chaled. 
Bydd angen egni a dyfalbarhad ar bob un ohonom. Bydd angen 
cynllunio manwl, trylwyr a gofalus. Ond pwy all wrthod yr her? 
Gyda’n gilydd fe allwn ni lwyddo, heb os nac oni bai.

Nodweddion
• cyfarch y gynulleidfa
• cynnwys y gynulleidfa yn y ddadl
• tynnu sylw at ddadleuon y gwrthwynebwyr
• defnyddio iaith sydd yn annog

Nodweddion
• cynnwys cwestiynau rhethregol
• cynnwys y gynulleidfa yn y ddadl
• herio’r gynulleidfa
• defnyddio iaith sydd yn annog

Nodweddion
• nodi’r pwynt a rhoi rhesymau i gefnogi’r ddadl
• tynnu sylw at ddadleuon y gwrthwynebwyr

Nodweddion
• pentyrru ansoddeiriau
• cynnwys y gynulleidfa yn y ddadl
• defnyddio iaith sydd yn annog
• brawddegau byrion
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Atebion

Araith

Ydych chi wedi
• gofyn cwestiynau rhethregol
• rhoi digon o resymau a thystiolaeth i gefnogi’ch barn
• dangos y problemau gyda barn pobl sy’n anghytuno â chi
• gorliwio
• defnyddio ffeithiau ac ystadegau i gefnogi’r ddadl
• defnyddio sawl ansoddair yn dilyn ei gilydd
• apelio at deimladau ac emosiwn y gynulleidfa
• ailadrodd
• cynnwys brawddegau byrion
• apelio at y gynulleidfa a gofyn iddynt gytuno gyda chi
• defnyddio iaith sy’n cynhyrfu ac yn annog
• bod yn bendant – dim amheuaeth
• cyfarch y gynulleidfa
• nodi’r ddadl yn glir yn y paragraff cyntaf
• gosod pwynt i bob paragraff gyda dau neu dri rheswm neu ddarn o 

dystiolaeth i gefnogi’r ddadl
• rhoi dwy ochr y ddadl
• defnyddio ffeithiau i ddangos cryfderau un ochr y ddadl a gwendidau’r 

ochr arall
• gwneud i’r gynulleidfa feddwl 
• siarad yn uniongyrchol â’r gynulleidfa
• cynnwys y gynulleidfa – defnyddio ni, nid chi
• gorffen gyda pharagraff clo cryf?

3. Lluniwch restr o gyfleoedd ar draws y cwricwlwm lle 
 gall dysgwyr ymarfer y defnydd o iaith perswâd.

2. Ysgrifennwch araith i berswadio cynghorwyr lleol bod angen adeilad 
newydd ar eich ysgol chi.

Meini prawf
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Tasgau

Deialog

1. Mewn deialog, mae’n rhaid i gymeriadau ymateb i 
 sylwadau neu gwestiynau ei gilydd. Cyfatebwch y 
 sylwadau/cwestiynau a’r ymatebion isod.

 

2. Gwyliwch glipiau o raglenni teledu. Yn eich grŵp, 
 trafodwch ba mor naturiol oedd y sgwrsio. I ba 
 raddau roedd y cymeriadau’n ymateb i’w gilydd?  
 Fyddech chi’n gallu gwella rhai o’r sgriptiau? Sut?

3. Ysgrifennwch sgript addas i’w pherfformio mewn 
 dathliad Nadolig.

4. Lluniwch adnawdd i hyrwyddo defnydd dysgwyr o 
 ferfau ac adferfau wrth ysgrifennu deialog.

Sylw/cwestiwn Ymateb
1. Wyt ti wedi bod i’r siop? Ie.
2. Prynon ni gar newydd ddoe. Oeddwn.
3. Glywoch chi am y ddamwain? Fyddet ti?
4. Ym Mangor rwyt ti’n byw? Nac ydw. 
5. Dy frawd di sy wedi cael y swydd? Byddwch.
6. Roeddet ti’n hwyr heddiw eto! Nac ydy.
7. Oedd rhaid i ti fynd? Do fe?
8. Byddwn i wrth fy modd. Na ddylwn.
9. Fyddwn ni’n gorffen yn gynnar? Gwnaiff.
10. Ydy e’n meddwl dylai e adael? Do.
11. Ddarlleniff hi yn y gwasanaeth? Oedd.
12. Ddylet ti fynd? Nage.
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Atebion

Deialog

1. Mewn deialog, mae rhaid i gymeriadau ymateb i 
 sylwadau neu gwestiynau ei gilydd. Cyfatebwch y 
 sylwadau/cwestiynau a’r ymatebion isod.

2. Gwyliwch glipiau o raglenni teledu. Yn eich grŵp, 
 trafodwch ba mor naturiol oedd y sgwrsio. I ba 
 raddau roedd y cymeriadau’n ymateb i’w gilydd?  
 Fyddech chi’n gallu gwella rhai o’r sgriptiau? Sut?

3. Ysgrifennwch sgript addas i’w pherfformio mewn 
dathliad Nadolig.

4. Lluniwch adnawdd i hyrwyddo defnydd dysgwyr o 
 ferfau ac adferfau wrth ysgrifennu deialog.

Sylw/cwestiwn Ymateb

1. Wyt ti wedi bod i’r siop? Ie.

2. Prynon ni gar newydd ddoe. Oeddwn.

3. Glywoch chi am y ddamwain? Fyddet ti?

4. Ym Mangor rwyt ti’n byw? Nac ydw. 

5. Dy frawd di sy wedi cael y swydd? Byddwch.

6. Roeddet ti’n hwyr heddiw eto! Nac ydy.

7. Oedd rhaid i ti fynd? Do fe?

8. Byddwn i wrth fy modd. Na ddylwn.

9. Fyddwn ni’n gorffen yn gynnar? Gwnaiff.

10. Ydy e’n meddwl dylai e adael? Do.

11. Ddarlleniff hi yn y gwasanaeth? Oedd.

12. Ddylet ti fynd? Nage.

Ydych chi wedi
• cynllunio’n ofalus
• creu sgript naturiol, ystyrlon 
• gosod y sefyllfa cyn dechrau
• cynnwys cyfarwyddiadau llwyfan
• rhoi enwau’r bobl sy’n siarad ar y chwith a’r ddeialog 

wrth ochr yr enw
• defnyddio iaith addas?

Meini prawf
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Tasgau

Disgrifio a Chreu Awyrgylch

1. Meddyliwch am yr olygfa y tu allan i gapel neu eglwys:
• ar ddiwrnod priodas
• ar ddiwrnod angladd

 Gwnewch restr o eiriau ac ymadroddion i’w cynnwys 
 mewn disgrifiad o’r ddwy olygfa a’r awyrgylch ar y 
 ddau achlysur.

2. Darllenwch y brawddegau isod. Pa frawddeg sy 
 fwyaf effeithiol?  Rhowch resymau dros eich barn.

a. Ystafell fawr sgwâr oedd hi gyda ffenestri ar hyd un 
 ochr. Roedd soffa a dwy gadair esmwyth yno gyda 
 theledu yn y gornel a bwrdd coffi ar ganol y llawr a 
 orchuddiwyd gan garped coch.

b. Llifai’r golau i  mewn i’r ystafell drwy’r ffenestri  mawr. 
 Roedd y gadair esmwyth yn edrych mor gyffyrddus ac 
 roedd y carped coch yn gwneud i’r ystafell deimlo’n 
 gynnes braf.

3. Mae hi’n ddiwrnod olaf tymor yr haf. Dyma ddiwrnod 
 olaf Blwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd.  Ysgrifennwch 
 ddau ddisgrifiad byr:

a. yn y gwasanaeth ar y bore olaf

b. wrth i’r dysgwyr adael ar ddiwedd y dydd.

 Ceisiwch greu disgrifiadau byw sy’n cyfleu teimladau’r 
 plant ac yn disgrifio’r awyrgylch.

4. Lluniwch gyfres o frawddegau agoriadol stori y gellid 
 eu rhoi ar gardiau ysgogi Cyfnod Allweddol 2.

Diwrnod priodas Diwrnod angladd
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Atebion

Disgrifio a Chreu Awyrgylch

1. Meddyliwch am yr olygfa y tu allan i gapel neu eglwys:
• ar ddiwrnod priodas
• ar ddiwrnod angladd

 Gwnewch restr o eiriau ac ymadroddion i’w cynnwys 
 mewn disgrifiad o’r ddwy olygfa a’r awyrgylch ar y 
 ddau achlysur.

2. Darllenwch y brawddegau isod. Pa frawddeg sy 
 fwyaf effeithiol?  Rhowch resymau dros eich barn.

a. Ystafell fawr sgwâr oedd hi gyda ffenestri ar hyd un 
 ochr. Roedd soffa a dwy gadair esmwyth yno gyda 
 theledu yn y gornel a bwrdd coffi ar ganol y llawr a 
 orchuddiwyd gan garped coch.

b. Llifai’r golau i  mewn i’r ystafell drwy’r ffenestri  mawr. 
 Roedd y gadair esmwyth yn edrych mor gyffyrddus ac 
 roedd y carped coch yn gwneud i’r ystafell deimlo’n 
 gynnes braf.

Diwrnod priodas Diwrnod angladd
hapus trist
chwerthin crio
heulog bwrw glaw
cynnes oer
golau tywyll
siarad yn uchel sibrwd yn dawel
llongyfarch cydymdeimlo 
mor hapus â’r gog yn ddu fel bola buwch
blodau lliwgar blodau gwyn
dillad lliwgar dillad du / llwyd

Rhesymau posibl

• darn b ydy’r mwyaf effeithiol
• defnyddio cymariaethau yn hytrach na disgrifiad 

moel
• defnyddio byd natur i greu awyrgylch
• wedi llwyddo i wneud i’r ystafell ymddangos yn 

olau ac yn gynnes.
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Atebion

Disgrifio a Chreu Awyrgylch

3. Mae hi’n ddiwrnod olaf tymor yr haf. Dyma ddiwrnod 
 olaf Blwyddyn 6 yn yr ysgol gynradd.  Ysgrifennwch 
 ddau ddisgrifiad byr:

a. yn y gwasanaeth ar y bore olaf

b. wrth i’r dysgwyr adael ar ddiwedd y dydd.

 Ceisiwch greu disgrifiadau byw sy’n cyfleu teimladau’r 
 plant ac yn disgrifio’r awyrgylch.

4. Lluniwch gyfres o frawddegau agoriadol stori y gellid 
 eu rhoi ar gardiau ysgogi Cyfnod Allweddol 2.

Ydych chi wedi
• cynnwys digon o fanylion
• disgrifio teimladau’r plant
• disgrifio’r awyrgylch
• apelio at y synhwyrau
• defnyddio ansoddeiriau a chymariaethau?

Meini prawf
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Tasgau

Dyddiadur

1. Mewn dyddiadur rydyn ni’n defnyddio’r amser gorffennol i 
gofnodi digwyddiadau a’r amser presennol i ddisgrifio’n 
teimladau. Llenwch y bylchau yn y grid isod.

2. Dyma ddarn o stori Dafydd. Ysgrifennwch ei ddyddiadur 
 ar noson y digwyddiadau hyn.

O’r diwedd, cyrhaeddodd y diwrnod mawr. Roedd Dafydd wrth ei fodd ac roedd o 
mor gyffrous.  Heno, byddai’n cysgu yn ei gartref newydd am y tro cyntaf, ond rŵan, 
rhaid symud ei ddodrefn o gartref ei rieni i’r fflat newydd.   Roedd wedi trefnu 
popeth.  Roedd Dylan ei frawd, yn mynd i symud ei ddodrefn yn fan y cwmni.  Cariodd 
Dafydd a Dylan y cyfan i’r fan a dechreuon nhw ar eu taith fer, Dylan yn y fan a 
Dafydd yn ei gar bach coch.

Yna, dechreuodd pethau fynd go chwith! Rhedodd ci allan i’r ffordd o flaen fan 
Dylan. Wrth geisio osgoi’r ci, llithrodd yr olwynion ar y glaswellt meddal ac aeth 
Dylan a’r fan ar eu pennau i’r ffos. Gwelodd Dafydd y cyfan yn digwydd a suddodd ei 
galon.

Rhedodd at y fan. Roedd Dylan yn ymwybodol ac yn gallu siarad efo fo, ond roedd ei 
goes yn sownd.  Doedd o ddim yn gallu dod allan o’r fan.  Deialodd Dafydd 999 ar 
unwaith ac o fewn munudau, roedd yr ambiwlans a’r frigâd dân wedi cyrraedd.  Dau 
funud yn ddiweddarach, cyrhaeddodd yr heddlu hefyd.

Y peth cyntaf wnaethon nhw oedd torri Dylan yn rhydd. Diolch byth, doedd ei  goes 
o ddim wedi brifo’n ddrwg.  Ond doedd dim modd gyrru’r fan. Roedd y drws cefn 
wedi byrstio ar agor ac roedd hanner y dodrefn wedi syrthio allan ar hyd y ffordd.   
Roedd ei ddodrefn gwerthfawr wedi malu’n deilchion ac roedd yr heddlu wrthi’n 
ceisio clirio’r ffordd.  Doedd dim gobaith iddo symud i’r fflat nawr.  Byddai’n rhaid 
iddo fynd yn ôl  at ei rieni!   Am ddiwrnod!

3. Rydych wedi bod mewn noson rieni yn yr ysgol. 
 Ysgrifennwch eich dyddiadur y noson honno.

4. Lluniwch dasgau addas i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2 
 ymarfer y sgil o ysgrifennu dyddiadur.

Presennol Gorffennol
Heddiw

Roeddet ti
Doedd dim ots

Rwyf i
Gwelodd hi

Teimlaf
Doedd dim cywilydd arnaf.
Llynedd

Rwy wrth fy modd yma.
Mae’n hwyr.
Cewch chi
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Atebion

Dyddiadur

1. Mewn dyddiadur rydyn ni’n defnyddio’r amser gorffennol i 
gofnodi digwyddiadau a’r amser presennol i ddisgrifio’n 
teimladau. Llenwch y bylchau yn y grid isod.

2. Dyma ddarn o stori Dafydd. Ysgrifennwch ei ddyddiadur 
 ar noson y digwyddiadau hyn.

Am ddiwrnod! Teimlo mor gyffrous y bore ‘ma. Wedi bod yn disgwyl ymlaen at gysgu 
yn fy nghartref newydd am y tro cyntaf ers oesoedd. Daeth Dylan i helpu.  Roedd o 
wedi benthyca fan y cwmni.  Carion ni’n dodrefn i’r fan ac i ffwrdd â ni, fi yn y car 
bach coch a Dylan yn y fan.  

Yna, dechreuodd pethau fynd go chwith! Rhedodd ci allan i’r ffordd o flaen fan 
Dylan. Wrth geisio osgoi’r ci, llithrodd yr olwynion ar y glaswellt meddal ac aeth 
Dylan a’r fan ar eu pennau i’r ffos. Suddodd fy nghalon.

Rhedais at y fan. Roedd Dylan yn ymwybodol ac yn gallu siarad efo fi, ond roedd ei 
goes yn sownd. Doedd o ddim yn gallu dod allan o’r fan. Deialu 999 - o fewn 
munudau, roedd yr ambiwlans a’r frigâd dân wedi cyrraedd. Dau funud yn 
ddiweddarach, cyrhaeddodd yr heddlu hefyd.

Torron nhw Dylan yn rhydd. Diolch byth, doedd ei goes o ddim wedi brifo’n ddrwg.  
Ond roedd y fan mewn gwaeth cyflwr – dim modd ei gyrru, drws cefn wedi byrstio 
ar agor,  hanner y dodrefn wedi syrthio allan ar hyd y ffordd.   Ar ben y cyfan, yr 
heddlu wrthi’n ceisio clirio’r ffordd.  Doedd dim gobaith symud i’r fflat nawr. 

A dyna pam, ddyddiadur annwyl, dw i ‘nôl yn fy hen stafell wely yng nghartref fy 
rhieni heno eto.  Am siom!

Presennol Gorffennol

Heddiw Ddoe 

Rwyt ti Roeddet ti

Does dim ots Doedd dim ots

Rwyf i Roeddwn i

Gwelaf Gwelais i

Teimlaf Teimlais

Does dim cywilydd arnaf. Doedd dim cywilydd arnaf.

Eleni Llynedd

Rwy wrth fy modd yma. Roeddwn i wrth fy modd yma.

Mae’n hwyr. Roedd hi’n hwyr.

Cewch chi Cawsoch chi
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Atebion

Dyddiadur

3. Rydych wedi bod mewn noson rieni yn yr ysgol. 
 Ysgrifennwch eich dyddiadur y noson honno.

4. Lluniwch dasgau addas i ddysgwyr Cyfnod Allweddol 2 
 ymarfer y sgil o ysgrifennu dyddiadur.

Meini prawf
Ydych chi wedi 

• cynllunio’n ofalus
• cynnwys digon o fanylion
• ysgrifennu’r dyddiad ar y dechrau 
• ysgrifennu am y pethau ddigwyddodd yn y noson rieni
• cynnwys eich teimladau a’ch barn
• cynnwys y prif bwyntiau heb fanylu gormod
• defnyddio paragraff newydd i bob pwynt
• defnyddio person cyntaf y ferf neu’r ferfenw
• defnyddio iaith bob dydd 
• defnyddio brawddegau syml?
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Tasgau

Llythyr Anffurfiol

1. Mewn llythyr anffurfiol, rydym fel arfer yn defnyddio 
 iaith lafar, agos atoch.  Rhowch y ffurfiau llafar ar 
 gyfer y canlynol. 

2. Dyma lythyr mae dysgwr yn eich dosbarth wedi ei 
 ysgrifennu at ffrind post newydd. Pa adborth 
 byddech chi’n ei roi i’r dysgwr?  Trafodwch yn eich 
 grŵp.  Yna, atebwch y llythyr.

3. Mae dirprwy’r ysgol wedi cael swydd newydd. Rydych 
chi’n ystyried cynnig am y swydd. Ysgrifennwch lythyr 
at eich ffrind i ddweud hyn ac i ofyn am gyngor, e.e. 
a ddylech chi gynnig am y swydd, beth fyddai’r 
manteision ac anfanteision. 

4. Lluniwch dasgau addas a dilys i ddysgwyr Cyfnod 
 Allweddol 2 ymarfer ysgrifennu llythyron anffurfiol.

Ffurfiau ffurfiol Ffurfiau llafar
Yr wyf i.
Ni fuom.
Euthum.
Maent yn hwyr.
Ni chefais wybod.
Bûm yno.
Yr ydym yn mynd.
Nid oeddwn ...
Sut ydych chi?
Ni phrynais lyfr.
Gwelsom ...
Ni fwynheais.
A glywaist ti?
Ni chaiff wahoddiad.
Talais am y bwyd.

Annwyl Paul,
Dafydd ydw i  a fi  ydy dy ffrind post newydd di. Rwy’n byw yn 
Nhalybont gyda fy nheulu i.  Mae pedwar o bobl yn fy nheulu i 
ac mae ci  o’r enw Smot gyda ni  hefyd.  Rwy’n hoffi  anifeiliaid 
yn fawr iawn a hoffwn i gael cath hefyd.
Wythnos nesa rwy’n mynd ar drip i’r sinema. Rwy’n edrych 
ymlaen yn fawr achos rwy’n hoffi  mynd i’r sinema ond does 
dim sinema yn Nhalybont yn anffodus.
Nawr, mae’n rhaid i  fi fynd i  wneud gwaith cartref. Rydyn ni’n 
cael llawer o waith cartref yn yr ysgol, felly does dim llawer o 
amser hamdden gyda fi.
Cofia ysgrifennu yn ôl yn fuan.
Hwyl
Dafydd
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Atebion

Llythyr Anffurfiol

1. Mewn llythyr anffurfiol, rydym fel arfer yn defnyddio 
 iaith lafar, agos atoch.  Rhowch y ffurfiau llafar ar 
 gyfer y canlynol. 

2. Dyma lythyr mae dysgwr yn eich dosbarth wedi ei 
 ysgrifennu at ffrind post newydd.  Pa adborth 
 byddech chi’n ei roi i’r dysgwr?  Trafodwch yn eich 
 grŵp.  Yna, atebwch y llythyr.

Annwyl Paul,
Dafydd ydw i  a fi  ydy dy ffrind post newydd di. Rwy’n byw yn 
Nhalybont gyda fy nheulu i.  Mae pedwar o bobl yn fy nheulu i 
ac mae ci  o’r enw Smot gyda ni  hefyd.  Rwy’n hoffi  anifeiliaid 
yn fawr iawn a hoffwn i gael cath hefyd.
Wythnos nesa rwy’n mynd ar drip i’r sinema. Rwy’n edrych 
ymlaen yn fawr achos rwy’n hoffi  mynd i’r sinema ond does 
dim sinema yn Nhalybont yn anffodus.
Nawr, mae’n rhaid i  fi fynd i  wneud gwaith cartref. Rydyn ni’n 
cael llawer o waith cartref yn yr ysgol, felly does dim llawer o 
amser hamdden gyda fi.
Cofia ysgrifennu yn ôl yn fuan.
Hwyl
Dafydd

Ffurfiau ffurfiol Ffurfiau llafar

Yr wyf i. Dw i.

Ni fuom. Fuon ni ddim.

Euthum. Es i.

Maent yn hwyr. Maen nhw’n hwyr.

Ni chefais wybod. Ches i ddim gwybod.

Bûm yno. Bues i yno.

Yr ydym yn mynd. Rydyn ni’n mynd.

Nid oeddwn ... Doeddwn i ddim ...

Sut ydych chi? Shwmae?

Ni phrynais lyfr. Phrynais i ddim llyfr.

Gwelsom ... Gwelon ni ...

Ni fwynheais. Fwynheais i ddim.

A glywaist ti? Glywest ti?

Ni chaiff wahoddiad. Chaiff e / hi ddim gwahoddiad.

Talais am y bwyd. Tales i am y bwyd.

Adborth posibl
• angen cyfeiriad Dafydd a’r dyddiad
• dechrau a gorffen yn briodol 
• cyflwyno newyddion personol ond heb ofyn am 

wybodaeth gan Paul – angen gofyn cwestiynau

16



Atebion

Llythyr Anffurfiol

3. Mae dirprwy’r ysgol wedi cael swydd newydd. Rydych 
chi’n ystyried cynnig am y swydd. Ysgrifennwch lythyr 
at eich ffrind i ddweud hyn ac i ofyn am gyngor, e.e. 
a ddylech chi gynnig am y swydd, beth fyddai’r 
manteision ac anfanteision. 

4. L lun iwch dasgau addas a d i lys i ddysgwyr 
Cyfnod Allweddol 2 ymarfer ysgrifennu llythyron 
anffurfiol.

     Ydych chi wedi 
• cynnwys digon o fanylion
• ysgrifennu llythyr trefnus
• gosod eich cyfeiriad ar y dde
• rhoi’r dyddiad o dan y cyfeiriad
• dechrau gyda chyfarchiad
• gorffen drwy ffarwelio
• cyflwyno’r wybodaeth angenrheidiol
• defnyddio iaith anffurfiol, fywiog
• gofyn cwestiynau / gofyn am gyngor?

Meini prawf
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Tasgau

Llythyr Ffurfiol

1. Darllenwch yr ymadroddion isod. Pa rai sy’n addas i’w 
 cynnwys mewn llythyr ffurfiol?  Trafodwch sut i newid 
 y rhai anaddas er mwyn eu cynnwys mewn llythyr 
 ffurfiol.

2. Ail-ysgrifennwch y llythyr isod at rieni yn y cywair 
 priodol.

Ysgol y Cwm

Helo Rieni

Ni  wedi  penderfynu cael BBQ i  rieni  Ysgol y Cwm a’u ffrindiau wsnos 
nesa.  Bydd y BBQ ar gae’r ysgol nos Wener am 7.  Sdim ots os bydd 
hi’n bwrw glaw achos ni’n gallu iwsio’r neuadd.

Ni  eisiau codi  lot o arian i’r ysgol i’r plant gael trip neis cyn diwedd y 
tymor felly bydd ni’n gwerthu ticedi  ymlaen llaw. Bydd pob ticed yn 
costi £10.   

Marian, yr ysgrifenyddes fydd yn casglu’r arian. Rhowch yr arian i’ch 
plant heno achos mae ishe’r arian yn gloi i ni gael siopa bwyd.  

Diolch yn fawr

Tom  Smith

3. Mae ymwelydd wedi bod i’r ysgol i siarad â’r plant. 
 Ysgrifennwch lythyr i ddiolch iddo/iddi.

4. Meddyliwch am gyd-destunau addas i gynnig cyfleoedd dilys 
 i ddysgwyr ysgrifennu llythyr ffurfiol.

Ymadrodd Addas Anaddas
Shwd mae byt?
Annwyl Syr
Yr eiddoch yn gywir
Rwy’n sgwennu atat ti  i gonan am y 
traffig.
Credaf y dylech ddelio â’r mater ar 
unwaith.
Twll o le o’dd rysgol.
Mae’r twpsyn wedi dweud wrth y 
bos am hyn ddo’.
Rydym yn ddiolchgar iawn i  chi  am 
eich gwaith diflino. 
Mae’r nyrs yn rêl ast.
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Atebion

Llythyr Ffurfiol

1. Darllenwch yr ymadroddion isod. Pa rai sy’n addas i’w 
cynnwys mewn llythyr ffurfiol? Trafodwch sut i newid y 
rhai anaddas er mwyn eu cynnwys mewn llythyr ffurfiol.

2. Ail-ysgrifennwch y llythyr isod at rieni yn y cywair 
 priodol.

Ysgol y Cwm

Annwyl Riant

Cynhelir barbeciw  i  rieni  Ysgol y Cwm a’u ffrindiau wythnos  nesa.  
Bydd y barbeciw  ar gae’r ysgol nos Wener am saith o’r gloch.  Os 
bydd hi’n bwrw glaw byddwn yn defnyddio’r neuadd.

Hoffem godi llawer o arian fel bod y plant yn gallu mynd ar daith 
ddiwedd y tymor.  Gellir prynu tocynnau, pris £10 ymlaen llaw oddi 
wrth yr ysgrifenyddes.  

Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cefnogaeth.

Yr eiddoch yn gywir

Tom  Smith

(Pennaeth)

Ymadrodd Addas Anaddas

Shwd mae byt? x 

Annwyl Syr 

Yr eiddoch yn gywir 

Rwy’n sgwennu atat ti i gonan am y 
traffig.

x

Credaf y dylech ddelio â’r mater ar 
unwaith.



Twll o le o’dd rysgol. x

Mae’r twpsyn wedi dweud wrth y bos 
am hyn ddo’.

x

Rydym yn ddiolchgar iawn i chi am 
eich gwaith diflino. 



Mae’r nyrs yn rêl ast. x
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Atebion

Llythyr Ffurfiol

3. Mae ymwelydd wedi bod i’r ysgol i siarad â’r plant. 
Ysgrifennwch lythyr i ddiolch iddo/iddi.

4. Meddyliwch am gyd-destunau addas i gynnig cyfleoedd dilys 
 i ddysgwyr ysgrifennu llythyr ffurfiol.

Meini prawf
Ydych chi wedi

• cynnwys cyfeiriad y person sy’n derbyn y llythyr ar 
y chwith

• cynnwys y dyddiad
• cyfarch yr ymwelydd yn briodol
• gorffen y llythyr yn briodol
• cynnwys teitl eich swydd o dan eich enw
• defnyddio iaith ffurfiol?
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Tasgau

Portread

1. Mewn portread, mae’n rhaid i ni ddefnyddio llawer o’r 
 trydydd person unigol.  Newidiwch yr ymadroddion canlynol 
 i’r trydydd person.

2. Darllenwch y portread isod.  Yn eich grŵp, trafodwch y 
 cryfderau ac awgrymwch sut y gellid ei wella.

  

3. Ysgrifennwch bortread o rywun sy wedi creu argraff 
 arnoch chi.

4. Cwblhewch y grid isod a chrëwch gridiau tebyg yn ganllaw 
 i blant lunio portreadau.

Berf Enw Ansoddair Cymhariaeth
Roedd ganddi wallt golau fel aur.

3ydd gwr. 3ydd ben.

fy nhad-cu i

clywais am y plant

rhedoch chi

eisteddon nhw

ein teulu ni

roedden ni

rhaid i chi

ces i fy ngeni

cest ti dy fagu

gennym ni

Fy arwr i yw Gwyn Jones.  Rwy wedi  dewis Gwyn achos mae e’n 
helpu llawer o bobl.  Doctor yw e ond mae e hefyd yn hyfforddi’r 
tîm hoci dan un ar ddeg.  

Mae Gwyn wedi teithio llawer ac mae llawer o ddiddordebau 
ganddo.  Mae car gyda fe ond mae e’n cerdded i’r gwaith yn y bore.  

Mae dau anifail anwes gyda Gwyn. Daeth e â nhw  i’r ysgol. Roedden 
nhw’n hyfryd.  Hoffwn i gael anifeiliaid anwes hefyd.

Yn fy marn i, mae Gwyn Jones yn berson da iawn i fod yn arwr.  
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Atebion

Portread

1. Mewn portread, mae’n rhaid i ni ddefnyddio llawer o’r 
 trydydd person unigol.  Newidiwch yr ymadroddion canlynol 
 i’r trydydd person.

2. Darllenwch y portread isod.  Yn eich grŵp, trafodwch y 
 cryfderau ac awgrymwch sut y gellid ei wella.

  

Fy arwr i yw Gwyn Jones.  Rwy wedi  dewis Gwyn achos mae e’n 
helpu llawer o bobl.  Doctor yw e ond mae e hefyd yn hyfforddi’r 
tîm hoci dan un ar ddeg.  

Mae Gwyn wedi teithio llawer ac mae llawer o ddiddordebau 
ganddo.  Mae car gyda fe ond mae e’n cerdded i’r gwaith yn y bore.  

Mae dau anifail anwes gyda Gwyn. Daeth e â nhw  i’r ysgol. Roedden 
nhw’n hyfryd.  Hoffwn i gael anifeiliaid anwes hefyd.

Yn fy marn i, mae Gwyn Jones yn berson da iawn i fod yn arwr.  

3ydd gwr. 3ydd ben.

fy nhad-cu i ei dad-cu e ei thad-cu hi

clywais am y plant clywodd am y plant clywodd am y plant

rhedoch chi rhedodd e rhedodd hi

eisteddon nhw eisteddodd e eisteddodd hi

ein teulu ni ei deulu e ei theulu hi

roedden ni roedd e roedd hi

rhaid i chi rhaid iddo fe rhaid iddi hi

ces i fy ngeni cafodd e ei eni cafodd hi ei geni

cest ti dy fagu cafodd e ei fagu cafodd hi ei magu

gennym ni ganddo fe ganddi hi

Cryfderau

• cyflwyno’r person
• cynnwys manylion, e.e. pam mae e’n arwr, gwaith, 

diddordebau
•  portread trefnus yn dangos ôl cynllunio

Gwelliannau
• disgrifio pryd a gwedd y person
• sôn am gymeriad y person
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Atebion

Portread

3. Ysgrifennwch bortread o rywun sy wedi creu argraff 
arnoch chi.

4. Cwblhewch y grid isod a chrëwch gridiau tebyg yn ganllaw 
 i blant lunio portreadau.

Berf Enw Ansoddair Cymhariaeth
Roedd ganddi wallt golau fel aur.

Meini prawf
Ydych chi wedi

• cynnwys digon o fanylion 
• cynllunio’n ofalus
• cyflwyno’r person, e.e. enw, oed
• disgrifio pryd a gwedd y person
• disgrifio cymeriad y person
• dweud beth sy’n arbennig am y person?
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Tasgau

1. Beth yw ffurfiau gorffennol yr ymadroddion isod?  Mae’r 
un cyntaf wedi ei wneud i chi.

2. Brawddegau cyntaf storïau yw’r brawddegau isod. Pa rai sy’n 
 effeithiol ym marn eich grŵp chi? Trafodwch sut i wella’r 
 brawddegau gwannaf.

• Cerddodd Ben adref o’r siopau. Roedd hi wedi  bod yn 
ddiwrnod hir.

• Cerddai’n hamddenol i lawr y stryd pan glywodd sgrech y 
teiars yn rhuthro rownd y gornel.

• Bore braf o haf oedd hi.

• ‘Paid â bod yn ffŵl,’ rhuodd arnaf.

• Oes yna’r fath beth ag ysbrydion, tybed?

• ‘Dere i mewn.  Gest ti fe?  Ateb fi!’

• Y tro cyntaf i fi ei weld oedd ...

3. Ysgrifennwch stori addas i’w darllen gan ddysgwyr eich dosbarth 
 chi.

4. Lluniwch daflen gymorth i ddysgwyr ysgrifennu stori wyddonias.

Stori

Gorffennol

Mae e’n canu. Canodd e.

Mae hi’n meddwl.

Maen nhw’n mwynhau.

Dydy hi ddim yn gadael.

Mae e’n marw.

Dydy hi ddim yn cerdded.

Ydyn nhw’n prynu car?

Dydyn ni ddim yn cysgu.

Dydy e ddim yn hoffi’r bwyd.

Mae hi’n byw yma.

Dydy hi ddim yn talu.

Bydd e’n cysylltu â chi.
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Atebion

1. Beth yw ffurfiau gorffennol yr ymadroddion isod?  Mae’r 
un cyntaf wedi ei wneud i chi.

2. Brawddegau cyntaf storïau yw’r brawddegau isod.  Pa rai sy’n 
 effeithiol ym marn eich grŵp chi? Trafodwch sut i wella’r 
 brawddegau gwannaf.

• Cerddodd Ben adref o’r siopau. Roedd hi wedi  bod yn 
ddiwrnod hir.

• Cerddai’n hamddenol i lawr y stryd pan glywodd sgrech y 
teiars yn rhuthro rownd y gornel.

• Bore braf o haf oedd hi.

• ‘Paid â bod yn ffŵl,’ rhuodd arnaf.

• Oes yna’r fath beth ag ysbrydion, tybed?

• ‘Dere i mewn.  Gest ti fe?  Ateb fi!’

• Y tro cyntaf i fi ei weld oedd ...

Stori

Gorffennol

Mae e’n canu. Canodd e.

Mae hi’n meddwl. Meddyliodd hi.

Maen nhw’n mwynhau. Mwynhaon  nhw.

Dydy hi ddim yn gadael. Adawodd hi ddim.

Mae e’n marw. Bu farw.

Dydy hi ddim yn cerdded. Cherddodd hi ddim.

Ydyn nhw’n prynu car? Brynon nhw gar?

Dydyn ni ddim yn cysgu. Chysgon ni ddim.

Dydy e ddim yn hoffi’r bwyd. Hoffodd e mo’r bwyd.

Mae hi’n byw yma. Roedd hi’n byw yma. / Bu 

hi’n byw yma.
Dydy hi ddim yn talu. Thalodd hi ddim.

Bydd e’n cysylltu â chi. Cysylltodd e â chi.
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Atebion

3. Ysgrifennwch stori addas i’w darllen gan ddysgwyr eich dosbarth 
 chi.

4. Lluniwch daflen gymorth i ddysgwyr ysgrifennu stori wyddonias.

Stori

Meini prawf
Ydych chi wedi

• cynllunio’n ofalus
• cynnwys digon o fanylion a disgrifiadau
• cynnwys dechrau, canol a diwedd
• creu cymeriadau diddorol
• creu agoriad fydd yn dal sylw’r dysgwyr
• defnyddio paragraffau
• cynnwys deialog?
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Tasgau

Trafod Barddoniaeth

1. Darllenwch y gerdd ‘Y prawf gyrru’ gan Robat Powell.  
 Trafodwch y gerdd yn eich grŵp gan roi sylw i’r cwestiynau isod.

• Ble mae’r bardd yn y pennill cyntaf? Pam rydych chi’n dweud hyn?
• Am beth mae e’n meddwl yn y pennill cyntaf?
• Sut mae’r bardd yn gyrru ym marn ei rieni?
• Ym marn y bardd, sut mae e’n gyrru yn y ddau bennill cyntaf?
• Sut mae’r bardd yn teimlo erbyn pennill 3?  Pam rydych chi’n dweud 

hyn?
• Beth sy’n digwydd yn y trydydd pennill?
• Beth yw’r trosiadau yn y trydydd pennill?  Pa fath o ddarlun maen 

nhw’n ei greu?  Ydy’r trosiadau’n effeithiol? Pam rydych chi’n dweud 
hyn?

• Pam mae’r bardd yn dweud fod ei ddwylo’n sownd wrth lyw’r car?
• Ydych chi’n meddwl bod y bardd wedi gyrru’n dda erbyn diwedd y 

gerdd? Rhowch resymau.
• Sut bydd y bardd yn newid os bydd e’n llwyddo yn y prawf?
• Atebwch y cwestiwn yn llinell olaf y gerdd.  Beth yw’ch rhesymau?
• Beth yw patrwm odl y gerdd hon?
• Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam?

2. Dewiswch  gerdd  addas  i’w  hastudio  gyda’ch  dosbarth  yn  yr 
 ysgol.  Paratowch restr o gwestiynau addas i’w gofyn i’r dysgwyr 
 mewn  trafodaeth.

3. P’un ydych hoff gerdd chi? Ysgrifennwch werthfawrogiad ohoni.
Diolch i  Robat Powell a Chanolfan Peniarth am 
ganiatâd i gyhoeddi’r gerdd. 27



Atebion

Trafod Barddoniaeth

1. Darllenwch y gerdd ‘Y prawf gyrru’ gan Robat Powell.  
 Trafodwch y gerdd yn eich grŵp gan roi sylw i’r cwestiynau 
 isod.

• Ble mae’r bardd yn y pennill cyntaf? Pam rydych chi’n dweud hyn? 
Yn y car achos mae e’n dweud ei fod y tu ôl i’r llyw.

• Am beth mae e’n meddwl yn y pennill cyntaf? Mae e’n 
breuddwydio’i fod yn gyrru car pwerus mewn ras F1.  Mae e’n 
breuddwydio mai fe yw Jensen Button.

• Sut mae’r bardd yn gyrru ym marn ei rieni?  Mae ei fam yn 
meddwl ei fod yn gyrru’n rhy gyflym ac mae ei dad yn credu nad 
yw’n troi’r car yn gywir.

• Ym marn y bardd, sut mae e’n gyrru yn y ddau bennill cyntaf?  
Mae e’n hyderus ac yn gyflym.

• Sut mae’r bardd yn teimlo erbyn pennill 3?  Pam rydych chi’n 
dweud hyn? Mae e’n nerfus. Rwy’n gwybod achos mae e’n chwysu, 
mae ei goesau’n crynu, mae ei stumog yn troi ac mae ei ddwylo fel 
petaent wedi glynu wrth y llyw.

• Beth sy’n digwydd yn y trydydd pennill? Mae e’n sefyll ei brawf 
gyrru.

• Beth yw’r trosiadau yn y trydydd pennill?  Pa fath o ddarlun 
maen nhw’n ei greu?  Ydy’r trosiadau’n effeithiol? Pam rydych 
chi’n dweud hyn?  Y trosiadau yw ‘draig o ddyn’, ‘deilen grin’.  Mae 
galw’r arholwr yn ddraig yn creu darlun cas a bygythiol ohono.  
Mae hyn yn effeithiol iawn.

• Pam mae’r bardd yn dweud fod ei ddwylo’n sownd wrth lyw’r car?  
Achos mae e’n chwysu ac yn teimlo’n nerfus iawn.

• Ydych chi’n meddwl bod y bardd wedi gyrru’n dda erbyn diwedd y 
gerdd? Rhowch resymau.  Nac ydw, achos mae e’n dweud ei fod 

wedi anghofio am bob rheol gyrru.  Hefyd, mae e’n addo peidio 
ag ymffrostio os caiff e lwyddo sy’n awgrymu ei fod yn credu 
nad yw wedi gyrru’n dda.

• Sut bydd y bardd yn newid os bydd e’n llwyddo yn y prawf?  
Fydd e ddim yn ymffrostio.

• Atebwch y cwestiwn yn llinell olaf y gerdd. Beth yw’ch 
rhesymau?  

• Beth yw patrwm odl y gerdd hon?  Patrwm yr odl yw a a, b b, cc.
• Ydych chi’n hoffi’r gerdd?  Pam?

2. Dewiswch gerdd addas i’w hastudio gyda’ch dosbarth yn yr 
 ysgol. Paratowch restr o gwestiynau addas i’w gofyn i’r 
 dysgwyr mewn trafodaeth.

     Mae nifer o gwestiynau defnyddiol fel man cychwyn ar dudalen                   
         flaen y mat.

3. P’un ydych hoff gerdd chi? Ysgrifennwch werthfawrogiad 
 ohoni.

Meini prawf
Ydych chi wedi

• nodi enw’r gerdd a’r bardd
• trafod teimladau’r bardd
• esbonio neges y gerdd
• dweud pam rydych chi’n hoffi’r gerdd yma
• trafod ieithwedd y bardd gan gynnwys ansoddeiriau, 

berfau, ymadroddion
• dweud pa mor effeithiol yw’r dyfeisiau barddonol
• trafod mesur y gerdd, yr odl a chynghanedd? 28



Tasgau

Trafod Ffuglen

1. Mae aelod o’ch dosbarth chi wedi cyflwyno’r adolygiad 
 isod i chi. Yn eich grŵp trafodwch yr adborth y byddech 
 yn ei roi i’r dysgwr.

2. Dewiswch lyfr addas i’w ddarllen gyda’ch dosbarth yn yr 
 ysgol.  Paratowch restr o gwestiynau addas i’w gofyn i’r 
 dysgwyr mewn trafodaeth. Meddyliwch hefyd am bum 
 gweithgaredd ysgogol i gyd-fynd â’r llyfr.

3. P’un ydych hoff nofel Gymraeg chi? Ysgrifennwch 
 werthfawrogiad ohoni.

4. Lluniwch fframweithiau gwahaniaethol i alluogi dysgwyr i 
 lunio adolygiad o ffuglen.

Adolygiad o Bachgen yn y Môr

Dw i wedi darllen Bachgen yn y Môr.  Mae Jamal yn byw yn 
Afghanistan ac mae e eisiau chwarae pêl-droed yng 
Nghwpan y Byd.  Mae Bibi, ei chwaer fach hefyd yn hoffi 
chwarae pêl-droed ond mae hyn yn anodd achos merch ydy 
hi.  Rydyn ni’n cwrdd â rhieni a ffrindiau Jamal yn y nofel.  
Mae rhai yn ffrindiau da ond mae rhai yn bobl gas.

Mae teulu Jamal eisiau symud o Afghanistan ac mae llawer 
o bethau’n digwydd iddyn nhw ar y ffordd.  Mae llawer o 
lefydd yn y llyfr hefyd ac mae hyn yn ddryslyd achos dw i 
ddim yn gwybod ble maen nhw.

Mae llawer o berygl yn y stori ac weithiau mae hyn yn 
arwain at greu tensiwn a llawer o gyffro.  Dw i’n hoffi hyn 
achos wedyn dw i eisiau darllen ymlaen i weld beth sy’n 
digwydd.

Llyfr Saesneg oedd hwn ond nawr, mae e wedi ei gyfieithu 
i’r Gymraeg.
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Atebion

Trafod Ffuglen

1. Mae aelod o’ch dosbarth chi wedi cyflwyno’r 
 adolygiad isod i chi.  Yn eich grŵp trafodwch yr 
 adborth y byddech yn ei roi i’r dysgwr.

Adolygiad o Bachgen yn y Môr

Dw i wedi darllen Bachgen yn y Môr.  Mae Jamal yn byw yn 
Afghanistan ac mae e eisiau chwarae pêl-droed yng 
Nghwpan y Byd.  Mae Bibi, ei chwaer fach hefyd yn hoffi 
chwarae pêl-droed ond mae hyn yn anodd achos merch ydy 
hi.  Rydyn ni’n cwrdd â rhieni a ffrindiau Jamal yn y nofel.  
Mae rhai yn ffrindiau da ond mae rhai yn bobl gas.

Mae teulu Jamal eisiau symud o Afghanistan ac mae llawer 
o bethau’n digwydd iddyn nhw ar y ffordd.  Mae llawer o 
lefydd yn y llyfr hefyd ac mae hyn yn ddryslyd achos dw i 
ddim yn gwybod ble maen nhw.

Mae llawer o berygl yn y stori ac weithiau mae hyn yn 
arwain at greu tensiwn a llawer o gyffro.  Dw i’n hoffi hyn 
achos wedyn dw i eisiau darllen ymlaen i weld beth sy’n 
digwydd.

Llyfr Saesneg oedd hwn ond nawr, mae e wedi ei gyfieithu 
i’r Gymraeg.

2. Dewiswch lyfr addas i’w ddarllen gyda’ch dosbarth yn yr 
 ysgol.  Paratowch restr o gwestiynau addas i’w gofyn i’r 
 dysgwyr mewn trafodaeth.  Meddyliwch hefyd am bum 
 gweithgaredd ysgogol i gyd-fynd â’r llyfr.

3. P’un ydych hoff nofel Gymraeg chi? Ysgrifennwch 
 werthfawrogiad ohoni.

4. Lluniwch fframweithiau gwahaniaethol i alluogi dysgwyr i 
 lunio adolygiad o ffuglen.

Adborth posibl
• wedi rhoi enw’r llyfr ond heb gynnwys enw’r awdur
• heb ddweud pa fath o lyfr yw e
• wedi cyfeirio at y cymeriadau a’r prif thema, sef symud o 

Afghanistan
• heb fanylu ar ddigwyddiadau
• wedi mynegi barn
• wedi cyfeirio at sut mae tensiwn yn cael ei greu.

Meini prawf
Mae’r rhestr ar dudalen flaen y mat yn fan cychwyn da.

Meini prawf
Ydych chi wedi

• sôn am y teitl a’r awdur
• nodi pa fath o lyfr yw e
• cyfeirio at y thema a’r plot
• cyfeirio at y cymeriadau
• cyfeirio at y dyluniad neu’r arlunwaith
• mynegi barn?
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Tasgau

Trafod Testun Ffeithiol

1. Beth yw ffurfiau amhersonol y berfau hyn?  Mae’r un 
 cyntaf wedi ei wneud i chi. 

2. Rydych chi am baratoi gwers ar y tywydd mewn gwahanol 
 wledydd. Chwiliwch am lyfrau, erthyglau, dogfennau a 
 gwefannau addas i’w defnyddio gyda’ch dosbarth. Yn eich 
 grŵp, trafodwch gryfderau a gwendidau’r deunyddiau, 
 e.e. Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn glir iawn.  
 Mae’r data ar y wefan hon yn help i ddangos sut mae’r 
 tywydd yn amrywio.

3. Dewiswch werslyfr sydd newydd ei gyhoeddi.  Paratowch 
 adolygiad ar gyfer cylchlythyr i athrawon. 

4. Lluniwch daflen wybodaeth am bwnc penodol wedi’i anelu 
 at ddysgwyr blwyddyn 5/6 er mwyn modelu’r ffurf.

Maen nhw’n credu ... Credir ...

Dywedaist ti ...

Roedden nhw’n honni ...

Maen nhw wedi penderfynu ...

Clywais i ...

Maen nhw newydd ddatgan ...

Maen nhw’n trefnu ...

Maen nhw wedi galw’r heddlu.

Mae hi’n darlledu’r ffilm ...

Maen nhw wedi cytuno ...

Mae e’n cynnal cynhadledd ...

Mae e wedi dangos y lluniau ...

Roeddwn i’n holi ...

Rydyn ni wedi atgoffa ...

Roedd e’n mynnu bod ...
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Atebion

Trafod Testun Ffeithiol

1. Beth yw ffurfiau amhersonol y berfau hyn?  Mae’r un 
 cyntaf wedi ei wneud i chi. 

2. Rydych chi am baratoi gwers ar y tywydd mewn gwahanol 
 wledydd. Chwiliwch am lyfrau, erthyglau, dogfennau a 
 gwefannau addas i’w defnyddio gyda’ch dosbarth. Yn eich 
 grŵp, trafodwch gryfderau a gwendidau’r deunyddiau, 
 e.e. Mae’r wybodaeth ar y dudalen hon yn glir iawn.  
 Mae’r data ar y wefan hon yn help i ddangos sut mae’r 
 tywydd yn amrywio.

3. Dewiswch werslyfr sydd newydd ei gyhoeddi.  Paratowch 
 adolygiad ar gyfer cylchlythyr i athrawon. 

4. Lluniwch daflen wybodaeth am bwnc penodol wedi’i anelu 
 at ddysgwyr blwyddyn 5/6 er mwyn modelu’r ffurf.

Maen nhw’n credu ... Credir ...

Dywedaist ti ... Dywedir ...

Roedden nhw’n honni ... Honnwyd ...

Maen nhw wedi penderfynu ... Penderfynwyd ...

Clywais i ... Clywyd ...

Maen nhw newydd ddatgan ... Datganwyd ...

Maen nhw’n trefnu ... Trefnir ...

Maen nhw wedi galw’r heddlu Galwyd yr heddlu.

Mae hi’n darlledu’r ffilm ... Darlledir y ffilm...

Maen nhw wedi cytuno ... Cytunwyd ...

Mae e’n cynnal cynhadledd ... Cynhelir cynhadledd ...

Mae e wedi dangos y lluniau ... Dangoswyd y lluniau ...

Roeddwn i’n holi ... Holwyd ...

Rydyn ni wedi atgoffa ... Atgoffwyd ...

Roedd e’n mynnu bod ... Mynnwyd bod ... 

Meini prawf
Ydych chi wedi 

• mynegi barn yn glir
• cyfeirio at deitl ac awdur y llyfr
• cyfeirio at bwnc y gwerslyfr
• nodi beth yw’r ffurf a chyfeirio at addasrwydd y 

delweddau
• cyfeirio at eglurder y testun
• cyfeirio at fwriad yr awdur
• trafod yr iaith?
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Tasgau

Ymson

1. Rydyn ni’n defnyddio person cyntaf y ferf yn aml mewn 
 ymson.  Beth ydy person cyntaf y berfau isod?

2. Crëwch ymson drwy ailysgrifennu’r darn isod yn y person 
 cyntaf.

Am unwaith, cafodd e ddiwrnod gwych yn yr ysgol.  Roedd e wedi ennill ei 
gwpan cyntaf am ei  waith celf. Roedd e’n teimlo fel canu, neidio a chwerthin 
wrth frysio adre. Doedd e ddim wedi teimlo fel hyn erioed o’r blaen!

Roedd cymaint wedi digwydd iddo mewn diwrnod. Pan gododd e, roedd ofn 
mynd i’r ysgol arno fe.  Yn ddiweddar, roedd y plant i  gyd wedi  bod yn pigo 
arno fe ac yn chwerthin am ei  ben. Doedden nhw ddim yn fodlon iddo fe 
chwarae gyda nhw achos doedd e ddim yn gallu rhedeg yn gyflym iawn.  Er ei 
bod yn well ganddo fe dynnu lluniau a pheintio na chicio hen bêl ddwl o 
gwmpas y buarth, roedd cael ei wrthod fel hyn yn brifo.

Ond, erbyn diwedd y dydd heddiw, roedd pawb eisiau bod yn ffrindiau â fe.  
Nid yn unig roedd e wedi  ennill y gystadleuaeth ond roedd e hefyd wedi 
ennill gwerth pum can punt o nwyddau celf i’r ysgol ac ym mis Mai, roedd e, 
ei rieni  a thri o’i  ffrindiau yn cael mynd i’r seremoni wobrwyo yng 
Nghanolfan y Mileniwm.  

Doedd neb yn gas iddo fe nawr.  Roedd pawb eisiau ei groesawu i chwarae yn 
eu grŵp nhw.  Rhyfedd sut mae llwyddiant yn newid pobl!

3. Mae’r pennaeth yn clywed bod yr ysgol yn mynd i gael 
 arolwg.  Ysgrifennwch ymson y pennaeth.

4. Lluniwch weithgareddau fydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr 
 Cyfnod Allweddol 2 ymarfer hanfodion ymson.

Berf Person cyntaf
Byddwn ni
Roeddet ti
Ddylech chi ddim
Hoffen nhw
Gwelodd hi
Fyddan nhw wedi?
Hoffen ni ddim
Maen nhw
Oeddech chi?
Fuon nhw ddim
Cewch chi
Dwyt ti ddim

33



Atebion

Ymson

1. Rydyn ni’n defnyddio person cyntaf y ferf yn aml mewn 
 ymson.  Beth ydy person cyntaf y berfau isod?

2. Crëwch ymson drwy ailysgrifennu’r darn isod yn y person 
 cyntaf. Dyma ateb enghreifftiol.

Diwrnod gwych yn yr ysgol, am unwaith!  Ennill fy nghwpan cyntaf am fy 
ngwaith celf.  Ro’n i’n teimlo fel canu, neidio a chwerthin wrth frysio adre. 
Do’n i ddim wedi teimlo fel hyn erioed o’r blaen!

Mae cymaint wedi  digwydd mewn diwrnod. Pan godais i  ro’dd ofn mynd i’r 
ysgol arna i  – y plant i  gyd wedi bod yn pigo arna i’n ddiweddar, ac yn 
chwerthin am fy mhen. Do’n nhw ddim yn fodlon i  fi  chwarae gyda nhw achos 
do’n i  ddim yn gallu rhedeg yn gyflym iawn. Rwy’n gwybod, mae’n well ‘da fi  
dynnu lluniau a pheintio na chicio hen bêl ddwl o gwmpas y buarth, ond o’dd 
cael fy ngwrthod fel hyn yn brifo.

Ond, erbyn diwedd y dydd heddi’, o’dd pawb eisiau bod yn ffrindiau â fi.  O’n 
i  wedi  ennill y gystadleuaeth! O’n i wedi ennill gwerth pum can punt o 
nwyddau celf i’r ysgol.  Hefyd ym mis Mai, dw i, fy rhieni a thri  ffrind yn 
cael mynd i’r seremoni wobrwyo yng Nghanolfan y Mileniwm.  

‘Sneb yn gas i  fi  nawr - pawb eisiau nghroesawu i  chwarae yn eu grŵp nhw.  
Rhyfedd sut mae llwyddiant yn newid pobl!

Berf Person cyntaf
Byddwn ni Byddaf i
Roeddet ti Roeddwn i
Ddylech chi ddim Ddylwn i ddim
Hoffen nhw Hoffwn i
Gwelodd hi Gwelais i
Fyddan nhw wedi? Fydda i wedi?
Hoffen ni ddim Hoffwn i ddim
Maen nhw Rwyf i/Rydw i/Dw i
Oeddech chi? Oeddwn i?
Fuon nhw ddim Fues i ddim/Fûm i ddim
Cewch chi Caf i
Dwyt ti ddim Dw i ddim
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Atebion

Ymson

3. Mae’r pennaeth yn clywed bod yr ysgol yn mynd i gael 
arolwg.  Ysgrifennwch ymson y pennaeth.

4. Lluniwch weithgareddau fydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr 
 Cyfnod Allweddol 2 ymarfer hanfodion ymson.

Meini prawf
Ydych chi wedi 

• cynllunio’n ofalus
• cynnwys digon o fanylion
• dweud sut rydych chi’n teimlo
• dweud beth sy’n mynd drwy’ch meddwl chi
• defnyddio person cyntaf y ferf
• defnyddio paragraff newydd i bob pwynt
• defnyddio iaith bob dydd?
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