
Y Dywysoges goll 

Mae llawer o hen hanes Cymru yn hanes trist a digalon. Bywyd anodd a chreulon 
oedd bywyd yng Nghymru yn ystod y drydedd a’r bedwaredd ganrif ar ddeg 
oherwydd roedd Cymru a Lloegr yn ymladd yn ddi – baid yn ystod y cyfnod. 

Erbyn 1282, Llywelyn ap Gruffydd, neu Llywelyn ein Llyw Olaf oedd Tywysog 
Cymru. 

Priododd Llywelyn ag Eleanor de Monfort. Roedd Eleanor yn wyres i John, a fu yn 
Frenin Lloegr ar un adeg.  

Yn ddiweddarach ganwyd merch fach i Llywelyn ac Eleanor – y Dywysoges 
Gwenllian o Gymru, ond yn drist iawn bu farw Eleanor pan gafodd Gwenllian ei 
geni.  

Roedd Gwenllian fach yn bwysig iawn fel plentyn i Llywelyn gan mai hi, neu ei 
phlant fyddai’n etifeddu coron Llywelyn. Felly, roedd Edward 1af, oedd yn Frenin 
Lloegr, yn ei gweld fel bygythiad mawr i Loegr. 

Pan oedd Gwenllian ond 6 mis oed trefnodd Brenin Lloegr i Llywelyn ei thad gael 
ei ladd ger Llanfair ym Muallt, ac felly roedd Gwenllian yn amddifad. 

Ond roedd gwaeth i ddod i Gwenllian. 

Fel na chai Gwenllian fyth briodi a chael plant, a fyddai efallai yn tyfu i ymladd 
yn erbyn Brenin Lloegr, trefnodd Edward iddi gael ei chipio oddi wrth ei theulu a 
ofalai amdani, a’i hebrwng i Briordy ar dir Abaty Sempringham yn Swydd Lincoln. 
Roedd yn bell iawn o Gymru. 

Bu fyw yno am 54 o flynyddoedd yn lleian. Bu farw ym 1337. 

Mae llawer o gwestiynau y gallwn ofyn am Gwenllian- 

x tybed oedd hi’n gwybod pwy oedd hi? 
x oedd hi’n gwybod ei bod yn Dywysoges? 
x oedd hi’n medru siarad Cymraeg?                              
x aeth rhywun efo hi i’r lleiandy?       
x tybed wnaeth hi geisio dianc? 

 
Druan fach o Gwenllian, y Dywysoges o Gymru. 
 
 

 



 

1. Ydy’r stori yn wir? Nodwch un ffaith hanesyddol o’r testun all gefnogi hyn. 

 

 

 

2. Dewiswch a chopϊwch y rheswm sy’n egluro pam fod bywyd yng Nghymru yn 
anodd a chreulon yr adeg yma. 

 

 

3.  Beth oedd teitl arall Llywelyn ap Gruffydd? 

 

 

4. Beth oedd enw merch Llywelyn ac Eleanor? 

 

 

 

5. “roedd Gwenllian yn amddifad” 

      Edrychwch yn y testun am eglurhad i’r gair.  

 

 

6. Pam nad oedd Edward 1af eisiau i Gwenllian briodi a chael plant. 

    Ticiwch un. 

   byddai Edward yn gorfod edrych ar eu holau 

    efallai y byddai’r plant yn ymladd yn ei erbyn ar ôl tyfu 

    doedd o ddim yn hoffi plant 

 

 



 

7. Ymhle y cafodd Llywelyn ein Llyw Olaf ei ladd? 

 

 

 

8. Edrychwch yn y testun am 6 enw neu ansoddair y gellir eu cysylltu â Gwenllian. 

    e.e lleian 

 

 

 

 

9. Rhowch y digwyddiadau yn eu trefn yn ôl y testun. Mae’r cyntaf wedi ei wneud 
yn barod. 

 

     ganwyd merch fach i Llywelyn ac Eleanor 

     bu Gwenllian farw ym 1337 

     ym 1282 roedd Llywelyn ein Llyw Olaf yn Dywysog Cymru 

     pan oedd Gwenllian yn 6 mis oed, lladdwyd ei thad 

     cipiwyd Gwenllian i Briordy yn Swydd Lincoln 

 

10. Edrychwch yn y testun am frawddeg sy’n awgrymu fod yr awdur yn drist dros 
beth ddigwyddodd i Gwenllian.  
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