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Hanes Malala Yousafzai  (www.gweiddi.org)

Ddydd Mawrth, 9 Hydref 2012, roedd Malala Yousafzai, merch 15 oed, ar 
ei ffordd adref o’r ysgol yn ardal Swat yn Pakistan. Roedd hi wedi gwasgu 
i mewn gyda’i ffrindiau a’i hathrawon ar y lori heb gefn, neu’r ‘bws ysgol’. 
Doedd dim ffenestri, dim ond darnau o blastig melyn a’u hymylon yn curo 
yn y gwynt. Yn sydyn, daeth fflach o rywle. Fflach danbaid o ddryll. Cafodd 
Malala ei saethu yn ei phen a’i gwddf. 

Cafodd Malala ei saethu oherwydd iddi fynegi barn ar flog ar y we ac 
mewn cyfweliadau i’r wasg ac ar y teledu. Mynegodd farn o blaid rhoi 
addysg i ferched. Roedd yn chwyrn yn erbyn y Taliban a oedd yn gwrthod 
gadael i ferched gael addysg pan oedden nhw’n rheoli ardal Swat. 
Roedden nhw hyd yn oed wedi gosod bomiau i ffrwydro ysgolion i ferched. 
Mynegodd farn am y ffordd roedden nhw’n cyfyngu ar fywydau menywod. 
Doedd menywod ddim yn cael mynd allan i weithio neu i siopa a doedd 
neb yn cael gwylio’r teledu. Cafodd fwy a mwy o sylw, ac oherwydd hyn, 
daeth yn darged i’r Taliban. Roedden nhw eisiau ei lladd hi. Cyhoeddon 
nhw sawl bygythiad mewn papurau newydd, a’u gwthio nhw o dan ddrws 
ei chartref. 

Ac ar y dydd Mawrth hwnnw ym mis Hydref, penderfynodd y Taliban 
wireddu eu bygythiad i’w lladd. Ond methu wnaethon nhw. Goroesodd 
Malala, ac er iddi fod yn anymwybodol am gyfnod, gwellodd yn ddigon da 

Llun: Gobierno de Chile



i gael ei chludo i ysbyty yn Birmingham, Lloegr. Yno, cafodd lawdriniaeth i 
ail-greu ei phenglog a’i chlust. 

Erbyn mis Mawrth, 2013, roedd Malala wedi gwella’n ddigon da i fynd yn 
ôl i’r ysgol - y tro hwn i ysgol i ferched yn Birmingham, dafliad carreg o’r 
ysbyty lle cafodd driniaeth. 

Ym mis Hydref 2013, bydd Malala yn cyhoeddi ei hunangofiant: I am 
Malala. Ynddo, bydd hi’n sôn am ei bywyd, y saethu a hefyd yn adrodd 
stori’r 61 miliwn o blant eraill sy’n methu cael addysg yn y byd. Mae hi 
wedi dechrau ymgyrch i fynnu cael addysg i bob plentyn erbyn diwedd 
2015.



Rho gynnig arni

Ticiwch 3 pheth am y “bws ysgol”1

Bws mini oedd y bws ysgol.

Car heb ffenestri oedd y bws ysgol.

Lori heb gefn oedd y bws ysgol.

Doedd dim drws i’r bws ysgol.

Doedd dim ffenestri i’r bws ysgol.

Roedd darnau plastig gwyn arno.

Roedd athrawon a ffrindiau Malala ar y “bws”.

Dyddiad:
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3

4

Pa 3 pheth nad oedd merched yn cael eu gwneud yn Pakistan?

Nodwch 2 beth roedd Malala wedi mynegi barn amdanynt 
mewn blog a chyfweliadau.

Beth oedd teitl ei hunangofiant?
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Ticiwch 3



16 Gorffennaf 2013
‘Pam yn y byd y cytunais i redeg yn y Grand Canyon?’ 
meddyliais ar ôl dod allan o’r jîp a sylweddoli beth oedd o’m 
blaen. Roedd y daith draw i UDA wedi bod yn bleser pur, a 
Gareth, fy ffrind gorau, yn gwmni ardderchog, llawn hwyl.

Ond ar ôl cyrraedd y ceunant mawr, roeddwn yn teimlo’n 
hollol wahanol. Edrychai’r llwybr yn beryglus o serth, ac 
roedd meddwl am ddringo’r ochr arall wedyn bron yn drech 
na mi. A dweud y gwir, gallwn arogli fy ofn. Ond, addewid 
oedd addewid, ac roeddwn wedi addo rhedeg llwybr o 48 
milltir o un ymyl y Grand Canyon i’r llall gyda Gareth.

Newydd wawrio roedd hi, ac roedd oriau ac oriau o redeg 
o’n blaenau. Gyda’r cerrig mân yn crensian o dan draed, 
mentrodd Gareth ar y llwybr am i lawr a minnau’n dynn wrth 
ei sodlau. 

Y bwriad oedd rhedeg y naw milltir i lawr y ceunant cyn aros 
am ychydig i gael cinio. Profiad hyfryd oedd gweld yr haul yn 
graddol godi dros y ceunant. Wyddwn i ddim o’ r blaen fod 
cymaint o arlliwiau o goch i’w cael.

Da o beth ein bod ni wedi hyfforddi cymaint. Yr holl oriau yng 
Nghymru, yn rhedeg pymtheg ac ugain milltir ar y tro drwy 
heulwen, gwynt a glaw. A’r nofio wedyn - nofio o un pen o’r 
pwll i’r llall heb dynnu anadl. Nawr roedd hynny’n talu ar ei 
ganfed a gallwn deimlo curiad fy nghalon yn aros yn gyson 
wrth i mi redeg. Ceisiais ganolbwyntio ar y golygfeydd o’m 
cwmpas a rhyfeddu at harddwch haenau’r creigiau.

Ar ôl ychydig o fwyd, i ffwrdd â ni eto. Er bod y llwybr yn 
wastad bellach ar hyd gwaelod y ceunant, roedd gen i 
boen yn fy mhen-glin erbyn hyn. Soniais i ddim am y peth 
wrth Gareth am filltiroedd, ond bu’n rhaid i mi yn y diwedd. 
A fyddai’n rhaid inni roi’r gorau i’r rhedeg? Na fyddai, 
diolch byth! Daeth Gareth i’r adwy ac ymateb yn llawn 
hwyliau, fel arfer. Dechreuodd adrodd straeon doniol wrtha 
i, a chwarddais gymaint nes bod cyhyrau fy mol yn fwy 
poenus na’r ben-glin!

Rhedeg y Crand Canyon  (www.gweiddi.org)



Rho gynnig arni

Ticiwch cywir neu anghywir ar gyfer pob brawddeg

1. Roedd y daith draw i UDA wedi bod yn bleser.

2. Edrychai’r llwybr yn hawdd a serth.

3. Roeddwn wedi addo rhedeg pedwar deg milltir.

4. Y bwriad oedd nofio naw milltir cyn aros am 
ginio.

5. Roeddwn yn chwerthin nes bod fy mol yn
boenus.

6. Roeddwn wedi rhedeg dros 13 awr.

Cywir    Anghywir

Edrychwch ar y frawddeg hon: ‘Roedd meddwl am ddringo’r ochr 
arall wedyn bron yn drech na mi.’ 
Beth yw ystyr y frawddeg? 

2

1

a)  Doedd meddwl am ddringo’r ochr arall
ddim yn broblem i Huw.

b)  Roedd Huw yn edrych ymlaen at
ddringo’r ochr arall.

c)  Doedd Huw ddim yn teimlo ei fod yn
gallu dringo’r ochr arall.

ch)  Roedd Huw yn meddwl ei fod bron â 
dringo’r ochr arall
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Bob tro byddi di’n 
defnyddio dy
ffôn bach, bydd dy 
glust yn cael
siot o amleddau radio 
neu belydriadau 
microdonfedd
(microwave radiation). 
Mae peth o’r 
pelydriadau’n cael eu

hamsugno i 
feinweoedd y corff. 
Allan nhw achosi 
cancr? Ar hyn o 
bryd, nid oes unrhyw 
dystiolaeth gadarn 
bod pelydriad gan 
amleddau radio yn 
amharu ar gelloedd 
nac yn achosi tyfiant 

yn yr ymennydd. Nid 
pawb sy’n derbyn bod 
y ffôn Iôn yn ddiogel, 
fodd bynnag. Mae 
tyfiannau yn yr 
ymennydd yn cymryd 
degawd i ddatblygu. 
Felly, tybed a yw hi’n 
rhy gynnar i asesu’r 
sefyllfa yn iawn?

Roedd y ffônau 
symudol cyntaf yn 
fawr - mor fawr ag 
esgid dy dad!
Ond os yw’r ffon ei 
hun wedi lleihau dros 
amser, nid felly’r 
amleddau radio y 
maent yn allyrru.

Os ydynt yn ffordd 
chwim o gyfathrebu, 
maent hefyd yn . . .
esgus i osgoi sgwrs go 
iawn. Ffordd ddiog o 
gyfathrebu yw
anfon neges destun, 
ac mae gofidiau am 
iechyd defnyddwyr

cyson ar gynnydd 
gyda chwynion
am anhawster cysgu 
ac iselder ysbryd. 
Mae gofidiau gwaeth 
yn y gwifrau. Bellach, 
mae ein hawyr iach yn 
llawn signalau ffôn 
symudol.

Ffonau Symudol  (Crawc ar www.hwb.wales.gov.uk)



Rho gynnig arni

Dewiswch a chopïwch y gymhariaeth sydd yn disgrifio 
maint y ffonau symudol cyntaf. 

Yn y darn hwn mae’r awdur yn esbonio effaith ffonau symudol 
ar y corff ac iechyd. Copïwch ddau ymadrodd sydd yn 
cynnwys yr effeithiau. 

Faint o amser mae tyfiannau yn yr ymennydd yn cymryd i 
ddatblygu?

2
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a) dwy flynedd

b) pum mlynedd

c) deg mlynedd

Dyddiad:
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Mellt a tharanau  (www.gweiddi.org)  

Wyddoch chi?
Mae bron i 1800 storm o fellt a tharanau yn digwydd ar unrhyw un adeg ar 
draws y byd.
Mae mellt yn lladd o leiaf 1000 o bobl y flwyddyn ar draws y byd.
Mae mwy na hynny’n cael eu hanafu.
Mae mwy o bobl yn cael eu lladd gan fellt na chorwyntoedd a thornados.
Mae’r fellten a’r daran yn digwydd yr un pryd.

Beth sy’n achosi mellten?
Gwefr drydanol ydy mellten. Bydd darnau bach o rew yn taro yn erbyn ei 
gilydd mewn cwmwl ac yn creu gwefr drydanol, a waw! Dyna fellten!
Mae mellt yn chwilboeth - tua 30,000 °C (54,000 °F), sydd chwe gwaith yn 
boethach na’r haul!

Beth sy’n achosi taran?
Mae’r tymheredd uchel yn gwneud i’r aer ehangu’n ffyrnig. Yna mae’r aer 
yn ffrwydro ac yn creu seindonau. Rydyn ni’n clywed y rhain fel taran. Gan 
fod goleuni’n symud 900,000 gwaith yn gyflymach na sain rydyn ni’n gweld 
y fellten cyn clywed y daran.

Pa mor bell mae storm?
Gallwch weld mellten tua 100 milltir i ffwrdd. Mae taran i’w chlywed tua 
15 milltir i ffwrdd mewn ardal wledig dawel a thua 5 milltir mewn dinas 
swnllyd.
Gallwch ddweud pa mor bell ydy storm o fellt a tharanau trwy gyfrif yr 
eiliadau rhwng y fellten a’r daran a rhannu hynny gyda 5. Os ydych yn 
cyfrif 10 eiliad mae’r storm 2 filltir oddi wrthych.



Beth ydy mellten fforchog?
Llinellau igam ogam o olau sy’n saethu o un cwmwl i’r llall neu o gwmwl i’r 
aer neu i’r ddaear.

Beth ddylen ni ei wneud mewn storm o fellt a tharanau?

• Mae mynd ar eich pennau gliniau a’ch dwylo gan gadw eich pen i lawr 
yn llawer mwy diogel na gorwedd yn wastad. Mae gorwedd yn wastad 
yn rhoi gwell cyfle i fellten eich taro.

• Mae mynd yn agos at goed yn beryglus.

• Os ydych mewn grŵp o bobl mae’n syniad da i chi gadw tua 15 
troedfedd oddi wrth eich gilydd.

• Nid yw nofio neu snorclo yn ddiogel oherwydd mae dŵr yn ddargludydd 
trydan ardderchog.

• Mae pwll bach o ddŵr yn beryglus mewn storm o fellt a tharanau.

• Mae leiniau dillad a ffensys yn beryglus am eu bod wedi eu gwneud o 
fetel.

• Yn y tŷ, dylech osgoi dŵr a pheidio â chymryd cawod, golchi llestri, 
golchi dillad na’ch dwylo.

• Gall mellten daro gwifren ffôn, felly mae defnyddio ffôn y tŷ’n beryglus.

• Mae unrhyw offer trydanol fel cyfrifiadur yn beryglus hefyd.

• Dydy sefyll wrth ffenest ddim yn syniad da.

Cofiwch, os ydych yn clywed taran, ewch i’r tŷ neu i’r car ar unwaith, ac 
os ydych chi’n teimlo eich gwallt yn sefyll i fyny neu eich croen yn cosi 
efallai bod mellten ar fin taro...



Mae rhai o’r ffeithiau hyn yn gywir a rhai yn anghywir. 
Ticiwch cywir neu anghywir ar gyfer pob brawddeg.

1

Mae mwy o bobl yn cael eu hanafu na’u lladd 
gan fellten.

Mae mwy o bobl yn cael eu lladd gan gorwynt 
na mellten.

Mae tua 1800 o stormydd mellt a tharanau bob 
dydd.

Mae’r fellten a’r daran yn digwydd yr un pryd.

Mae golau’n teithio’n gyflymach na sain.

Gallwch weld mellten tua 100 milltir i ffwrdd.

Sŵn yr aer yn ffrwydro ydy taran.

Os oes 40 eiliad rhwng y fellten a’r daran, mae’r 
storm 8 milltir i ffwrdd.

Mae’r haul yn boethach na mellten.

Llinellau igam ogam ydy mellten fforchog.

    Cywir          Anghywir
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Rhys a Meinir, Nant Gwrtheyrn 
(www.gweiddi.org)

Roedd Rhys a Meinir yn Nant Gwrtheyrn. Roedden nhw’n ffrindiau er pan 
oedden nhw’n blant. Bydden nhw’n treulio llawer o amser yn sgwrsio o dan 
hen dderwen. Cyn hir, penderfynon nhw briodi.

Y diwrnod cyn y briodas yn Eglwys Clynnog Fawr, daeth llawer o 
gymdogion i roi anrhegion i’r pâr ifanc. Roedd pawb yn edrych ymlaen at 
ddathliad hapus.

Roedd hen draddodiad yn Nant Gwrtheyrn - y Chwilfa Briodas. Byddai’r 
briodferch yn mynd i guddio ar fore’r briodas a’r priodfab a’i ffrindiau’n 
chwilio amdani cyn mynd â hi i’r eglwys.

Aeth Meinir i guddio, ac ar ôl tipyn, aeth Rhys a’i ffrindiau i chwilio amdani. 
Ond yn ofer. Doedd dim sôn amdani yn unrhyw le. Ddim y diwrnod hwnnw, 
a ddim am ddiwrnodau wedyn.

O dipyn i beth, anghofiodd pawb am Meinir, heblaw am Rhys. Aeth allan 
bob dydd am fisoedd. Yna, un noson stormus, pan oedd allan yn chwilio, 
aeth Rhys i gysgodi o dan y dderwen lle byddai’r ddau gariad yn arfer 
sgwrsio. Yn ystod y storm, daeth mellten i daro’r goeden a hollti’r boncyff 
yn ei hanner.

Wrth i ddau hanner y boncyff agor, gwelodd Rhys ysgerbwd mewn ffrog 
briodas! Cafodd Rhys drawiad ar ei galon a bu farw yn y fan a’r lle, wrth 
ochr ei gariad.



Rho gynnig arni

Copiwch y frawddeg sy’n dangos nad oedd Rhys wedi 
rhoi’r gorau i chwilio am Meinir.

Ticiwch cywir neu anghywir ar gyfer pob brawddeg. 

Mae un wedi ei wneud yn barod i chi.     

2

1

Dyddiad:

Roedd Rhys a Meinir wedi bod yn 
ffrindiau ers eu bod yn blant.

Roedd traddodiad yn Nant Gwrtheyrn  
bod y briodferch yn mynd i guddio y 
noson cyn y briodas.

Aeth Rhys i gysgodi o dan y dderwen.

Bu farw Rhys ar lan yr afon.

Cywir            Anghywir
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I mewn… neu… allan?  (www.gweiddi.org)

Mae Eirian Jones yn dyfarnu mewn gemau tenis yn Wimbledon.

Oedd gennych chi ddiddordeb arbennig mewn chwaraeon pan 
oeddech chi yn yr ysgol?
Roeddwn i’n casáu cymryd rhan mewn chwaraeon yn yr ysgol! Yr unig 
opsiynau oedd chwarae gemau tîm fel hoci a phêl-rwyd. Doedd dim cyfle i 
wneud unrhyw fath o chwaraeon eraill ond roedd gen i ddiddordeb mewn 
gwylio tenis, a phan es i i’r brifysgol, ces i gyfle i brofi mathau eraill o 
chwaraeon fel cleddyfa, rhedeg traws gwlad a chwarae tenis, wrth gwrs! 
Yna, dechreuais i gymryd rhan mewn chwaraeon er mwyn cadw’n heini ac, 
yn ystod y deng mlynedd diwethaf, dw i wedi cwblhau pedwar marathon 
(gan gynnwys Llundain ac Efrog Newydd), saith hanner marathon a dau 
driathlon.

Sut daethoch chi i gael swydd dyfarnwr yn Wimbledon?
Roeddwn i’n byw yng nghanolbarth Lloegr ar y pryd. Es i i Wimbledon 
un flwyddyn a gwelais i hysbyseb yn gofyn am ddyfarnwyr tenis. Felly, 
dyma ymuno â’r British Tennis Umpires Association (ABTO erbyn hyn) a 
dechrau dyfarnu mewn twrnameintiau bach mewn clybiau lleol, yna mewn 
rhai proffesiynol ac yna daeth yr alwad i ddyfarnu yn Wimbledon am y tro 
cyntaf yn 1998.



Erbyn hyn, dw i wedi dyfarnu mewn 13 Wimbledon - felly dw i wedi treulio 
hanner blwyddyn gyfan o’m hoes yno!

Pa fath o hyfforddiant gawsoch chi?
Bu’n rhaid mynychu sawl cwrs er mwyn dysgu rheolau tenis cyn mynd 
i Wimbledon, ac wedyn cael cryn dipyn o brofiad o ddyfarnu mewn 
twrnameintiau - dyna’r hyfforddiant gorau.

Beth yn union rydych chi’n ei wneud fel dyfarnwr yn Wimbledon?
Er fy mod i’n eistedd yng nghadair uchel y dyfarnwr mewn twrnameintiau 
eraill, yn Wimbledon dw i’n gweithio mewn tîm o ddeg fel dyfarnwr llinell. 
Mae yna ddyfarnwr yn gwylio pob llinell ac yn penderfynu a yw’r bêl i 
mewn neu allan ar eu llinell nhw. Dw i’n gweithio ar un cwrt bob dydd ac 
mewn shifftiau o awr a chwarter ar y tro.

Ydych chi wedi cyfarfod â llawer o chwaraewyr tenis enwog?
Dw i wedi bod yn ffodus tu hwnt ac wedi dyfarnu yng ngemau’r 
chwaraewyr tenis enwog i gyd. Un flwyddyn bues i’n lwcus i gael dyfarnu 
mewn tair o gemau Roger Federer yn Wimbledon.

Beth fyddai’ch cyngor chi i rywun sydd eisiau cael gyrfa yn y byd 
chwaraeon?
Mae angen cryn dipyn o ddyfalbarhad ac amynedd i lwyddo. Mae’r ffordd 
tuag at lwyddiant yn un hir dros ben. Rhaid cymryd yr amserau da gyda’r 
amserau drwg. Eleni, bydda i’n gweithio yn Wimbledon am y tro olaf ac yn 
dyfarnu mewn cystadlaethau tenis yn y Gemau Olympaidd. Dw i’n edrych 
ymlaen yn fawr iawn at fod yn rhan o’r cyfan!



Rho gynnig arni

Pa fath o hyfforddiant a gafodd Eirian Jones? (2 beth)

Ticiwch cywir neu anghywir ar gyfer pob brawddeg. 

Mae un wedi ei wneud yn barod i chi.     

2

1

Dyddiad:

Yr unig opsiynau yn yr ysgol oedd chwarae 
gemau tîm fel criced a phêl-rwyd.

Yn y deng mlynedd diwethaf, mae Eirian 
Jones wedi cwblhau pedwar marathon, 
saith hanner marathon a thri triathlon.

‘Dw i wedi dyfarnu mwy nag 12 Wimbledon’.

Un flwyddyn fe fu Eirian Jones yn lwcus 
i gael dyfarnu mewn tair o gemau Andre 
Agassi yn Wimbledon.

Mae angen cryn dipyn o o ddyfalbarhad ac 
amynedd i lwyddo.

   Cywir         Anghywir
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Masnach Deg  (www.gweiddi.org)

Ydych chi’n adnabod y label neu’r logo hwn? Ie, un Masnach 
Deg ydy e. Mae e’n golygu pethau gwahanol i wahanol bobl. I rai, 
parot ydy e, i eraill deilen werdd. Mae rhai yn gweld y tro du yn y 
canol fel ffordd yn arwain at ddyfodol gwell. Yr eglurhad mwyaf 
poblogaidd ydy mai’r bobl yng nghanol y system Masnach Deg 
sy’n cael eu cynrychioli - ffermwr yn dangos ei gynnyrch, siopwr 
yn prynu neu rywun sy’n brwydro dros ffermwyr sy’n dioddef.

Beth yw Masnach Deg?
Mae ‘Masnach Deg’ yn golygu bod ffermwyr mewn gwledydd 
tlotach yn cael pris teg am eu nwyddau. Mae hyn yn golygu bod y 
ffermwyr yn cael o leiaf 60% o’r elw.

Coffi Cydweithredol Gumutindo
Mae gan Goffi Cydweithredol Gumutindo gyswllt agos â Chymru 
- mae’n ardal yn Uganda sydd wedi gefeillio â Rhondda Cynon 
Taf yn ne Cymru. Mae rhai o Gymru wedi bod i weld y ffermydd 
coffi yn Gumutindo a rhai o ffermwyr Gumutindo wedi ymweld â 
Chymru. Mae 3034 ffermwr yn rhan o’r ymgyrch gydweithredol. 



Mae mwyafrif y ffermwyr yn ffermio tua 0.2 hectar o goffi ac maen 
nhw i gyd bron yn ffermwyr organig. Mae nifer o ffermwyr eraill 
yn yr ardal yn gweithio i wella safon eu cynnyrch fel eu bod nhw 
hefyd yn gallu bod yn rhan o’r fenter.
 
Pam ffermio yma?
Yn nwyrain Uganda mae Coffi Cydweithredol Gumutindo wedi’i 
leoli, ar lethrau deheuol Mynydd Elgon.  Mae’r pridd folcanig 
ffrwythlon a’r hinsawdd i’r dim ar gyfer tyfu coffi o safon uchel.  
Yr enw ar y ffermydd bychain sydd gan y ffermwyr ydy Shambas. 

Cadw’r tir yn ffrwythlon
Maen nhw’n plannu’r coffi am yn ail â chnydau bwyd eraill fel 
cassafa, ffa, bananas, tatws melys ac afocado. Mae’r cnydau 
yma i gyd yn tyfu yr un pryd. Mae hyn yn gwella’r pridd, ac yn 
rhoi cysgod i’r coed coffi. 

Sut mae coffi’n cael ei ffermio?
Wrth gynaeafu mae’r ffermwyr yn casglu’r ceirios coch aeddfed 
o’r coed coffi. Mae’r ceirios yn cael eu mwydo mewn dŵr cyn eu 
bwydo â llaw drwy beiriant pwlpio. Mae hyn yn gwahanu’r ffa a’r 
pwlp allanol. Mae’r ffa yna yn cael eu gadael ar raciau i sychu 
yn yr haul. Enw’r ffa nawr ydy coffi memrwn (parchment coffee) 
oherwydd ei olwg sych fel papur. Mae wedyn yn cael ei anfon i 
warws Gumutindo i gael ei brosesu.



Rho gynnig arni

Beth yw ‘Masnach Deg’?

Gydag ardal o ba wlad y mae Rhondda Cynon Taf yn ne 
Cymru wedi gyfeillio? Ticiwch y bocs cywir.   

Tynnwch linell i gysyllu un o flychau’r chwith â bocs ar y dde.
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Dyddiad:

Ethiopia

Y Gambia

America

Ffrainc

Malaysia

Uganda

3034 ffermwr

lleoliad Coffi 
Cydweithredol Gumutindo

plannu coffi

enw ar ffermydd bychain

wrth gynaeafu

Shambas

yn rhan o ymgyrch 
gydweithredol Gumutindo

mae’r ffermwyr yn casglu 
ceirios coch aeddfed

llethrau deheuol Mynydd 
Elgon

am yn ail â chnydau bwyd 
eraill

1m

2

1m

3

1m

1



Hir pob aros  (www.gweiddi.org)

Bore rhewllyd arall. Cerddodd Non 
yn araf ar hyd y palmant. Roedd ei 
hanadl fel cwmwl o fwg o’i blaen. 

Bob bore, byddai hi’n gadael y tŷ 
gyda’i rhieni am chwarter i wyth. 
Ond doedd y bws ysgol ddim yn 
dod tan chwarter wedi wyth. Doedd 
dim angen brysio. Byddai hi’n 
cerdded fel malwoden, ond hyd yn 
oed wedyn, roedd oesoedd cyn i’r 
bws gyrraedd.

Roedd Non yn casáu’r holl aros. 
Beth oedd y ddihareb ‘na? Hir 
pob aros. Hyd yn oed gyda 

cherddoriaeth yr iPod yn ei chlustiau, roedd pob munud fel awr. 
Roedd yn rhaid iddi aros ar ei phen ei hun am oesoedd.
Ffion o Flwyddyn 10 oedd yn glanio gyntaf, fel arfer. Doedd Non 
byth yn siarad â hi, ond byddai’r ddwy’n rhoi gwên fach sydyn i’w 
gilydd.

Ychydig funudau wedyn, byddai car yn stopio a Jac a Rhys yn 
neidio allan ohono. Dau frawd oedden nhw. Roedd Jac ddwy 
flynedd yn hŷn na Rhys. Bydden nhw’n dadlau fel ci a chath bob 
amser, ond doedd dim gwahaniaeth gan Non. Tair munud arall, a 
byddai’r bws yn dod.

Roedd y tair munud olaf yn llusgo. Roedden nhw’n teimlo fel 
canrif. Roedd hi mor oer, ond doedd gwisgo cot ddim yn cŵl. 
Roedd hi’n well gan Non rewi’n gorn na gwisgo cot.
Pan oedd y bws yn dod i’r golwg, byddai Dylan yn rhedeg atyn 
nhw, fel milgi. Roedd e’n cael neges destun oddi wrth ei ffrind 
bob bore i ddweud bod y bws ar y ffordd. Felly roedd e’n gallu 
aros yn y tŷ cynnes tan yr eiliad olaf. Y gwalch lwcus!



Rho gynnig arni

Darllenwch baragraff pump eto.
Dewiswch a chopïwch y geiriau o’r darn sy’n dangos bod 
Non wedi diflasu yn aros am y bws.

Rhowch y plant yn y drefn maen nhw’n cyrraedd yr arosfan bws. 
Nodwch y rhifau o 1 i 4.

2

1

Jac a Rhys

Dylan

Ffion

Non

Dyddiad:

1m

2

1m

1



Ffarwelio  (www.gweiddi.org)

Oddi wrth: mari@hafan.org
Anfonwyd: 22 Gorffennaf 2011 17:32
At: endaf@dimensiwn4.com
Testun: diwrnod olaf

Haia Endaf

Dw i ddim yn meddwl y galla i gysgu o gwbwl heno. Beth amdanat ti? Mae 
digwyddiadau’r diwrnod - wel - yr holl wythnosau diwetha’ ‘ma’n mynd trwy 
fy mhen fel chwyrligwgan. Dw i ddim yn gwybod yn iawn sut dw i’n teimlo. 
Roeddwn i wedi edrych ymlaen at heddiw ers cymaint o amser, ond be wnes i? 
Crio! Ie, llefain - fel y bydd Mam-gu yn ei ddweud - a llefain y glaw!

Roedd gadael Ysgol Gynradd Rhosforgan yn drist. Wedi’r cyfan, rydw i wedi 
bod yno y rhan fwyaf o fy mywyd ac wedi cael amser da. Mi fydd yn rhaid i fi 
dyfu i fyny rŵan (neu tyfu lan i Mam-gu!) a chaf i ddim gwneud rhai o’r pethau 
roeddwn i’n eu mwynhau ers talwm. Dydy disgyblion ysgol uwchradd ddim i 
fod i chwarae cuddio a chwarae tic!

Mi wnes i fodelau clai pan oeddwn yn y dosbarth derbyn a dw i wedi eu cadw 
nhw. Mae’n anodd credu mai cath a chi ydyn nhw i fod, ond maen nhw’n 
drysorau i mi.

Mi fydda i’n trysori’r llyfrau ges i heddiw gan athrawon yr ysgol hefyd. Pob un 
wedi ei lofnodi gyda geiriau caredig: Pob dymuniad da i ti yn Ysgol y Ddraig, 
Mrs Williams; Cofia’r hwyl gefaist yn Nosbarth 4! Mr Frank Hughes; Ymlaen 
fo’r nod! Lowri Gwyn.

Do, fe gawson ni hwyl gyda Mr Frank Hughes. Wyt ti’n cofio fy nghlywed 
i’n sôn amdano? Frankenstein mae o’n cael ei alw! Un diwrnod Ffŵl Ebrill fe 
ddywedodd ei fod wedi gweld dafad gyda chwe choes! A typical o Dafydd 
Fferm y Waen ‘de, fe ofynnodd ble’r oedd y ddafad er mwyn i’w dad gael holi’r 
ffermwr o ble’r oedd wedi ei chael. ‘Chwe leg of lamb yn lle pedair yn talu’n 
dda!’ meddai. Ha ha!

Wnes i sôn wrthot ti am Lowri Gwyn? Wel, jyst fel hi i sgwennu Cymraeg posh! 
Ond roedd hi’n gwneud llawer o bethau da, fel mynd â ni i Langrannog a Glan 
Llyn ac i gystadlu yn eisteddfodau’r Urdd. Un tro, ar ôl i Gymru ennill gêm 
rygbi, fe ddaeth hi i’r ysgol mewn gwisg draig goch a het siâp cennin Pedr!

Beth fuost ti’n ei wneud heddiw? Mae’n braf cael cefnder yr un oed â fi mewn 
ysgol wahanol. Dw i’n teimlo’n well ar ôl ysgrifennu’r e-bost yma. Ateba i 
ddweud sut aeth dy ddiwrnod olaf di yn yr ysgol gynradd ...  Hwyl am y tro!

Mari



Rho gynnig arni

Pa bethau cafodd Mari’r cyfle i wneud yn yr ysgol 
gynradd?

Tynnwch linell i ddangos ystyr y geiriau hyn:

Pa eiriau o’r de sy’n cyfateb i’r geiriau gogleddol canlynol?
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gwneud modelau clai

creu collage

gwrando ar stori

cystadlu yn yr eisteddfod

peintio

Dyddiad:

llefain y glaw   llawer o amser yn ôl 

holi     crio llawer iawn

ers talwm    pethau arbennig

trysorau    gofyn

crio

i fyny

rŵan

1m

2

1m

3

1m

1

Ticiwch 2



Smotiau  (www.gweiddi.org)

Mae’r darn hwn yn dod o ddechrau’r nofel Smotiau, (Gwasg Gomer) 
gan Bill Ridgeway.
Blwyddyn: 2075
Aberbae, Rhanbarth 1

Daeth dau ddyn i mewn i’r ystafell. Roedd gwisgoedd, menig ac 
esgidiau gwyn amdanyn nhw. Roedd masgiau gwyn yn cuddio eu 
hwynebau. Roedd tyllau llygaid llwyd yn y masgiau. Roedd piben 
awyr fer yn dod allan ohonyn nhw.
Roedd Morffus yn eistedd wrth ddrws. Roedd dagrau yn ei lygaid. 
Roedd y dynion yn cario stretsier. Gwthiodd Morffus y drws. Agorodd 
led y pen. Aeth y dynion i mewn.
Roedd gwely yn yr ystafell. Roedd menyw’n gorwedd arno. Roedd 
hi’n gwisgo gŵn. Roedd ei mynwes yn codi a disgyn yn araf. Roedd 
hi’n edrych fel petai hi’n cysgu. Roedd brech goch dros un o’i 
breichiau i gyd.
Edrychodd y dynion o gwmpas yr ystafell. Ar sil y ffenest roedd 
ychydig o Smotiau. Roedden nhw’n edrych fel pentwr bach o dywod 
du. Gwnaeth un o’r dynion yn siŵr fod y ffenest ar gau. Yna crafodd 
y Smotiau i diwben. Rhoddodd y diwben ym mhoced ei wisg.
Pwyntiodd y dyn arall at y fenyw. Roedd rhywbeth yn digwydd 
iddi. Roedd ei hwyneb yn newid. Roedd y frech goch ar ei braich 
yn diflannu. Dechreuodd gwythiennau glas ddod i’r golwg drwy ei 
chroen. Aeth ei hwyneb yn glir, fel gwydr. Newidiodd ei gwallt golau 
yn ddarnau o wydr pigog.
Newidiodd ei llygaid glas yn wyn. Nawr roedden nhw’n edrych fel 
peli o rwber clir.
Roedd y dynion yn gallu gweld pen y gwely drwy ei chorff. Roedd 
gwythiennau’n rhedeg fel brigau o dan y croen tryloyw. Roedden 
nhw’n gallu gweld ei chalon, yn curo fel cysgod llwyd. Ac wrth iddyn 
nhw wylio, dyma’r galon yn stopio curo. Doedd y fenyw ddim yn 
edrych fel bod dynol bellach. Roedd hi’n edrych fel doli wydr.
Dyma’r dynion yn codi’r fenyw, ei rhoi mewn bag, a chau’r sip ...



Rho gynnig arni

Pa air sy’n disgrifio golwg croen y fenyw ar ôl y newid?

Mae sawl newid yn digwydd i’r fenyw. Rhowch nhw yn eu trefn o 
1 i 5.

Tynnwch linell i gysylltu bocs ar y chwith â bocs ar y dde.
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Newidiodd ei llygaid glas yn wyn.

Diflannodd y frech goch ar ei braich.

Dechreuodd gwythiennau glas ymddangos ar ei hwyneb.

Stopiodd ei chalon guro.

Newidiodd ei gwallt golau yn ddarnau o wydr pigog.

Dyddiad:

sil y ffenest

Morffus

menyw

masgiau

dau ddyn

brech goch dros un o’i breichiau

cau sip y bag

ychydig o Smotiau

gwthiodd y drws

piben awyr fer
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3

1m

1
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