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Darllena'r brawddegau yma am y Ddaear, yr Haul a'r Lleuad.  

Brawddeg 1 - Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul.  

Brawddeg 2 - Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear.  

 

1: Mae'n ymddangos bod yr Haul yn symud ar draws yr awyr gan symud o'r dwyrain i'r 

gorllewin. Pam? Pa un o'r brawddegau hyn sy'n gywir? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 

2: Mae yna 365 o nosweithiau mewn un flwyddyn. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 
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3: Rydyn ni'n gweld chwarter Lleuad, hanner Lleuad, Lleuad llawn a Lleuad newydd. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac o gwmpas yr Haul. 

 

4: Mae cysgod darn o bren yn pwyntio tuag at y gorllewin yn y bore, tuag at  

y gogledd canol dydd a'r dwyrain yn y prynhawn. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 

5: Rydym yn cael dydd a nos. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 
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Darllena'r brawddegau yma am y Ddaear, yr Haul a'r Lleuad.  

Brawddeg 1 - Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul.  

Brawddeg 2 - Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear.  

 

1: Mae'n ymddangos bod yr Haul yn symud ar draws yr awyr gan symud o'r dwyrain i'r 

gorllewin. Pam? Pa un o'r brawddegau hyn sy'n gywir? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 

2: Mae yna 365 o nosweithiau mewn un flwyddyn. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 
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3:  Rydyn ni'n gweld chwarter Lleuad, hanner Lleuad, Lleuad llawn a Lleuad newydd. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac o gwmpas yr Haul. 

 

4: Mae cysgod darn o bren yn pwyntio tuag at y gorllewin yn y bore, tuag at  

y gogledd canol dydd a'r dwyrain yn y prynhawn. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin ac yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 

 

5: Rydym yn cael dydd a nos. Pam? 

 Mae'r Ddaear yn troi o gwmpas yr Haul. 

 Mae'r Ddaear yn troelli ar ei hechelin. 

 Mae'r Lleuad yn troi o gwmpas y Ddaear. 


