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1: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy odl?  

 Gair sydd yn disgrifio enw 

 Geiriau sydd yn swnio yn debyg 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

2: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy trosiad? 

 Dweud bod rhywbeth yn rhywbeth arall 

 Cerdd siap pili-pala 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

3: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy cymhariaeth? 

 Geiriau sydd yn swnio yn debyg 

 Hen gerdd draddodiadol 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

4: Geiriau sy'n swnio'n debyg i'w gilydd ydy odl. Darllenwch y pennill nesaf.  

Y patrwm odli ydy a/b/a/b. Dewiswch y geiriau sy'n odli o'r rhestr i gwblhau'r gerdd. 

Dŵr dwfn yn disgleirio'n  mawr / las / ras / llawr 

Haul yn gwenu ar y tonnau  mawr / las / ras / llawr 

Cychod yn mynd ar  mawr / las / ras / llawr 

Lliwiau disglair o'r awyr i'r mawr / las / ras / llawr 
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5: Darllenwch y llinellau nesaf o farddoniaeth.  

Mae cymhariaeth neu drosiad ym mhob llinell. Dewiswch yr un cywir.  

C - cymhariaeth  

T - trosiad 

   

    Y lleuad yn bel llachar yn y duwch  

  Fel dafad golledig yn crwydro'n unig  

  Yr haul yn dân poeth ar fy nghroen  

  A'r hen ddrws yn gwichian fel llygoden  

  Y coed yn filwyr tal a balch 
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1: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy odl?  

 Gair sydd yn disgrifio enw 

 Geiriau sydd yn swnio yn debyg 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

2: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy trosiad? 

 Dweud bod rhywbeth yn rhywbeth arall 

 Cerdd siap pili-pala 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

3: Pa un o'r diffiniadau yma sy'n disgrifio beth ydy cymhariaeth? 

 Geiriau sydd yn swnio yn debyg 

 Hen gerdd draddodiadol 

 Dweud bod rhywbeth fel rhywbeth arall 

 

4: Geiriau sy'n swnio'n debyg i'w gilydd ydy odl. Darllenwch y pennill nesaf.  

Y patrwm odli ydy a/b/a/b. Dewiswch y geiriau sy'n odli o'r rhestr i gwblhau'r gerdd. 

Dŵr dwfn yn disgleirio'n  las 

Haul yn gwenu ar y tonnau  mawr 

Cychod yn mynd ar  ras 

Lliwiau disglair o'r awyr i'r  llawr 
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5: Darllenwch y llinellau nesaf o farddoniaeth.  

Mae cymhariaeth neu drosiad ym mhob llinell. Dewiswch yr un cywir.  

C - cymhariaeth  

T - trosiad 

   

    Y lleuad yn bel llachar yn y duwch  

  Fel dafad golledig yn crwydro'n unig  

  Yr haul yn dân poeth ar fy nghroen  

  A'r hen ddrws yn gwichian fel llygoden  

  Y coed yn filwyr tal a balch 
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