
CWESTIYNAU CWIS: Cymraeg - Creu Dyddiadur 

 

 1/3 ©BBC 

 

 

 

 

 

 

1: Mewn dyddiadur mae'n bwysig nodi'r dyddiad yn llawn ar gyfer pob dydd. Pa un o'r 

enghreifftiau yma sy'n nodi'r dyddiad yn llawn ac yn gywir? 

 Dydd Llun y 3ydd 

 Dydd Llun, 03/09/2012 

 Llun, 09/12 

 

2: Pan ydych yn ysgrifennu dyddiadur, mae'n syniad da i ysgrifennu am y digwyddiadau mewn 

trefn gronolegol, hynny yw, gan ddilyn trefn amser. Mae angen cymorth ar Arwyn i ysgrifennu 

am ei gêm bêl-droed mewn trefn gronolegol.  

Darllenwch y rhestr o ddigwyddiadau, yna rhowch y llythrennau A, B, C, CH, D, DD, E, yn y 

blychau i ddangos trefn digwyddiadau'r diwrnod. 

 

  Y dyfarnwr yn chwythu ei chwiban i gychwyn y gêm  

    Ennill y gêm  

    Cyrraedd y ganolfan chwaraeon  

  Newid i'w wisg pêl-droed  

  Sgorio gôl  

  Brechdanau a chacennau i ddathlu  

  Cyfarfod y tîm arall 
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Mewn dyddiadur rydych chi'n sôn am ffeithiau a theimladau.  

Darllenwch yr enghreifftiau yma (Cwestiynau 3-6). Ydyn nhw'n sôn am ffeithiau neu 

deimladau'r person wnaeth ysgrifennu'r dyddiadur? 

3: Dw i'n mwynhau cymaint yng Nglan-llyn, dw i'n methu stopio gwenu! 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

4: Curodd Arwyn y record am y naid hir orau yn y sir. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

5: Dw i'n poeni'n arw am Grwndi'r gath heno - dydy hi ddim wedi bod yn dda ers diwrnodau. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

6: Canodd Mair y piano yn y gwasanaeth boreuol. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

Rydyn ni'n gallu ysgrifennu'n gryno mewn dyddiadur drwy ddefnyddio berfenwau e.e. cerdded, 

crynu, gwenu. Darllenwch y berfau nesaf (Cwestiynau 7-11) ac ysgrifennwch y berfenw sy'n 

cyfateb yn y blychau.  

7: Cerddais i  
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8: Darllenais i 

 
 

9: Nofiais i 

 
 

10: Gwelais i 

 
 

11: Teimlais i 

 
 

 

12: Darllenwch y darn yma o ddyddiadur Edie Benson, merch a gafodd y profiad o fyw yn ystod 

yr Ail Ryfel Byd. Mae'r cymariaethau ar goll o'r darn - dewiswch gymhariaeth gywir o'r rhestr i 

gwblhau'r disgrifiad. 

A'r newyddion da? Mae'r sêr yn werth eu gweld! Yn yr hen ddyddiau, cyn y rhyfel, roedd goleuadau y stryd 

yn eu cuddio nhw, ond rwan, ar nosweithiau clir, mae yr awyr  fel sgarff sidan, ysgafn / cyn ddued a glo / 

fel diemwntiau  ac wedi'i gorchuddio â miloedd o sêr, yn disgleirio  fel sgarff sidan, ysgafn / cyn ddued a 

glo / fel diemwntiau . Fe allwch chi weld y Llwybr Llaethog hyd yn oed, yn ymestyn ar draws yr awyr  

fel sgarff sidan, ysgafn / cyn ddued a glo / fel diemwntiau . 
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1: Mewn dyddiadur mae'n bwysig nodi'r dyddiad yn llawn ar gyfer pob dydd. Pa un o'r 

enghreifftiau yma sy'n nodi'r dyddiad yn llawn ac yn gywir? 

 Dydd Llun y 3ydd 

 Dydd Llun, 03/09/2012 

 Llun, 09/12 

 

2: Pan ydych yn ysgrifennu dyddiadur, mae'n syniad da i ysgrifennu am y digwyddiadau mewn 

trefn gronolegol, hynny yw, gan ddilyn trefn amser. Mae angen cymorth ar Arwyn i ysgrifennu 

am ei gêm bêl-droed mewn trefn gronolegol.  

Darllenwch y rhestr o ddigwyddiadau, yna rhowch y llythrennau A, B, C, CH, D, DD, E, yn y 

blychau i ddangos trefn digwyddiadau'r diwrnod. 

 

  Y dyfarnwr yn chwythu ei chwiban i gychwyn y gêm  

    Ennill y gêm  

    Cyrraedd y ganolfan chwaraeon  

  Newid i'w wisg pêl-droed  

  Sgorio gôl  

  Brechdanau a chacennau i ddathlu  

  Cyfarfod y tîm arall 
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Mewn dyddiadur rydych chi'n sôn am ffeithiau a theimladau.  

Darllenwch yr enghreifftiau yma (Cwestiynau 3-6). Ydyn nhw'n sôn am ffeithiau neu 

deimladau'r person wnaeth ysgrifennu'r dyddiadur? 

3: Dw i'n mwynhau cymaint yng Nglan-llyn, dw i'n methu stopio gwenu! 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

4: Curodd Arwyn y record am y naid hir orau yn y sir. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

5: Dw i'n poeni'n arw am Grwndi'r gath heno - dydy hi ddim wedi bod yn dda ers diwrnodau. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

6: Canodd Mair y piano yn y gwasanaeth boreuol. 

 Teimladau 

 Ffeithiau 

 

Rydyn ni'n gallu ysgrifennu'n gryno mewn dyddiadur drwy ddefnyddio berfenwau e.e. cerdded, 

crynu, gwenu. Darllenwch y berfau nesaf (Cwestiynau 7-11) ac ysgrifennwch y berfenw sy'n 

cyfateb yn y blychau.  

7: Cerddais i  

Cerdded 
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8: Darllenais i 

Darllen 
 

9: Nofiais i 

Nofio 
 

10: Gwelais i 

Gweld 
 

11: Teimlais i 

Teimlo 
 

 

12: Darllenwch y darn yma o ddyddiadur Edie Benson, merch a gafodd y profiad o fyw yn ystod 

yr Ail Ryfel Byd. Mae'r cymariaethau ar goll o'r darn - dewiswch gymhariaeth gywir o'r rhestr i 

gwblhau'r disgrifiad. 

A'r newyddion da? Mae'r sêr yn werth eu gweld! Yn yr hen ddyddiau, cyn y rhyfel, roedd goleuadau y stryd 

yn eu cuddio nhw, ond rwan, ar nosweithiau clir, mae yr awyr  fel sgarff sidan, ysgafn  ac wedi'i 

gorchuddio â miloedd o sêr, yn disgleirio  fel diemwntiau  . Fe allwch chi weld y Llwybr Llaethog hyd yn 

oed, yn ymestyn ar draws yr awyr  cyn ddued a glo . 

 

 


