
Un tro clên 

Ar y ffordd i’r ysgol 

Rhys: Helo Guto, sut wyliau ges di? Welais i ddim llawer ohonot ti o gwbl. 

Guto: Wel naddo, achos roeddwn wedi mynd draw i Seland Newydd am fis i weld 
teulu. 

Rhys: Gest ti hwyl yno? 

Guto: Do grêt, mi gei’r hanes eto. Tyrd! Brysia! Mae hi bron yn 9 o’r gloch. 

Cyrraedd yr ysgol 

Rhys: Helo Osian, pwy ydy’r bachgen yna sy’n stelcian wrth y giat? 

Osian: O dwn i ddim, mae o’n newydd dw i’n meddwl. 

Rhys: Well i mi fynd i ddeud wrtho ddod i mewn efo ni? 

Osian: Na. Dw i ar frys, rhaid iddo ffeindio’i ffordd ei hun o gwmpas. 

Rhys: Dos di, ond dw i’n mynd yn ôl ato fo. Mae pawb wedi bod yn blentyn newydd 
ryw dro. 

Helo, wyt ti’n iawn? 

Y bachgen newydd: Y-y-y ydw – ddim yn siwr ble i fynd. 

Rhys: Paid â phoeni, mi a’i a ti i’r dosbarth iawn. Faint ydy dy oed di a be ydy 
d’enw di? 

Y bachgen newydd: Ifan ydw i a dw i’n 11 oed. 

Rhys: – Mi fyddi di yn nosbarth Mrs Parri felly- tyrd, brysia’r ffordd hyn. 

Diwedd y diwrnod 

Guto: Dw i’n mynd adre’n syth heno, mae mam wedi fy rhybuddio - gwely cynnar 
medda hi achos mae gen i ‘jet lag’! 

Osian: Mi ddo i efo ti, rhag ofn bod gen ti anrheg bach o Seland Newydd i mi! 

Rhys: Wela i chi fory, dw i’n mynd adre heibio’r afon heddiw, dad ddywedodd fod 
daear pry llwyd ar lan afon Meillion. 

Osian: Wel cymer ofal, mae ‘na lawer o dyllau dyfnion ar hyd ochr yr afon.  

Rhys: Dw i’n gwbod – hwyl! 



Osian: Nes i anghofio gofyn, sut hwyl gafodd y bachgen newydd? 

Rhys: Iawn, ar ôl cyrraedd ei ddosbarth dw i’n meddwl. 

Ar lan yr afon ar y ffordd adref o’r ysgol 

Ifan a’i fam 

Mam Ifan: Sut hwyl ges ti yn yr ysgol Ifan? 

Ifan: Iawn, bu bachgen o’r enw Rhys yn ffeind iawn yn dangos y dosbarth i mi. 

Mam Ifan: O dw i’n falch, mi wnei ffrindiau newydd reit sydyn dw i’n siwr.  

Sh,sh, glywi di sŵn gweiddi Ifan? 

Ifan: Mi glywai rywun yn gweiddi “help, help, helpwch fi!” 

Mam Ifan: Tyrd, mi awn i weld. O diar, mae’r bachgen acw yn sownd mewn twll 
neu ddaear. Rhed yn ôl i’r pentref i nôl help ac mi wna i aros efo fo. 

Ifan: O! Rhys ydy o, y bachgen oedd yn ffeind yn yr ysgol. 

Aeth Ifan i nôl help o’r pentref ac arhosodd ei fam i edrych ar ôl Rhys. Daeth 
Mr Owen, y prifathro yn ôl efo fo. 

Ar ôl tyrchu efo rhaw, daeth Rhys yn rhydd. Roedd ychydig o fwd ar ei goes ond 
doedd o ddim gwaeth, 

Dechreuodd Ifan a’i fam gerdded yn eu blaenau am adref. 

Rhys: Diolch yn fawr am fy helpu. 

Mam Ifan: Croeso, cymer ofal ar dy ffordd adref. 

Ifan: Wela i chdi fory Rhys, a diolch yn fawr i chi Mr Owen. 

Mam Ifan: Wel diolch i tithau Rhys am fod mor garedig efo Ifan. 

Mae un tro da yn haeddu un arall yn tydi? 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Beth ydy deialog?  

 

 

2. Dewiswch a chopϊwch 2 beth o’r darn sy’n dangos bod Osian yn gallu bod yn  

    hunanol. 

 

 

 

 

3. Pam mae’r geiriau ‘jet lag’ mewn italig? 

    Ticiwch un. 

   achos bod y sillafu’n anghywir      

    achos bod nhw’n eiriau anodd 

    achos mai geiriau o iaith arall ydyn nhw 

 

4. Ticiwch 3 gair sy’n disgrifio Rhys. 

 

    blin             cyfeillgar                     caredig 

    ofnus          câs                       cymwynasgar 

 

5. Chwiliwch am 3 ansoddair yn y ddeialog. 
     
     1. 
 
     2. 

     3. 



 

 

6. Rhowch y digwyddiadau yn eu trefn o 1 – 5. 

   Mae’r cyntaf wedi ei wneud i chi. 

    

   Rhys yn mynd adref heibio’r afon   

   Rhys a Guto yn cyfarfod ar y ffordd i’r ysgol 

   Guto yn mynd adref yn syth o’r ysgol 

   Rhys yn gweld bachgen yn stelcian 

   Mam Ifan yn diolch i Rhys    

 

7. Beth ydy teitl y ddeialog yma? 

 

 

8. Pwy ddaeth yn ôl efo Ifan i helpu Rhys? 

 

 

9. Beth ddigwyddodd i Rhys ar lan yr afon? 

 

 

 

 

10. Beth ydy neges y stori? Dewiswch a chopϊwch y geiriau.  
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