
Taflen Weithgaredd Cywiro 
Atalnodi Mewn Brawddegau

1. enw ci fy mrawd yw tess

 

2. ar ddydd sul aeth hi i’r parc

 

3. suddodd y titanic yn 1912

 

4. mae toby a marc yn mynd i sbaen ym mis mawrth

 

5. ddoe aeth martha â’i phlant i’r sŵ

 

6. pan fyddaf yn mynd i siopa, byddaf yn prynu creision

 

7. ar ddydd gwener byddaf i a sameera yn mynd i’r dref

 

8. a wnes di werthu byns yn y ffair

 

9. mae gan fy mam gath ei enw yw tom

 

10. oes gen ti ffrog i’r ddawns

 

O dan bob brawddeg ysgrifennwch y frawddeg yn gywir drwy ychwanegu prif  
lythrennau, atalnodau llawn a marciau cwestiwn/gofynodau.
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Atebion Cywiro Atalnodi Mewn Brawddegau 
Cwestiwn Ateb

1. enw ci fy mrawd yw tess

Enw ci fy mrawd yw Tess.

2. ar ddydd sul aeth hi i’r parc

Ar Ddydd Sul aeth hi i’r parc.

3. suddodd y titanic yn 1912

Suddodd y Titanic yn 1912.

4. mae toby a marc yn mynd i sbaen ym mis mawrth

Mae Toby a Marc yn mynd i Sbaen ym mis Mawrth.

5. ddoe aeth martha â’i phlant i’r sŵ

Ddoe aeth Martha â’i phlant i’r sŵ.

6. pan fyddaf yn mynd i siopa, byddaf yn prynu creision

Pan fyddaf yn mynd i siopa, byddaf yn prynu creision.

7. ar ddydd gwener byddaf i a sameera yn mynd i’r dref

Ar Ddydd Gwener byddaf i a Sameera yn mynd i’r dref.

8. a wnes di werthu byns yn y ffair

A wnes di werthu byns yn y ffair?

9. mae gan fy mam gath ei enw yw tom

Mae gan fy mam gath. Ei enw yw Tom.

10. oes gen ti ffrog i’r ddawns

Oes gen ti ffrog i’r ddawns?
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Cywiro Atalnodi Mewn Brawddegau 

1. un diwrnod braf a chynnes, aeth mabli a lili i’r sŵ wedi iddynt gyrraedd, 
aethant i weld y mwncïod 

 

 

2. rwy’n hoffi’r sŵ, meddai mabli edrychodd lili i fyny a gweld bod mwnci 
wedi dwyn ei bocs bwyd

 

 

3. oes gennym arian i brynu bwyd gofynnodd mabli

 

 

4. nac oes nawr does gennym ni ddim byd i’w fwyta atebodd lili

 

 

5. peidiwch â phoeni ferched, galwodd llais o’r tu ôl iddynt ceidwad y sŵ 
oedd yno, roedd yn dal ei bocs bwyd, gyda gwên mawr ar ei wyneb

 

 

O dan bob brawddeg ysgrifennwch y frawddeg yn gywir drwy ychwanegu  
prif lythrennau, atalnodau llawn, marciau cwestiwn/gofynodau, ebychnodau  
a dyfynodau.
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Atebion Cywiro Atalnodi Mewn Brawddegau 

Cwestiwn Ateb

1. un diwrnod braf a chynnes, aeth mabli a lili i’r sŵ wedi iddynt gyrraedd, aethant i 
weld y mwncïod

Un diwrnod braf a chynnes, aeth Mabli a Lili i’r sŵ. Wedi iddynt gyrraedd, 
aethant i weld y mwncïod.

2. rwy’n hoffi’r sŵ, meddai mabli edrychodd lili i fyny a gweld bod mwnci wedi dwyn 
ei bocs bwyd

“Rwy’n hoffi’r sŵ,” meddai Mabli. Edrychodd Lili i fyny a gweld bod mwnci 
wedi dwyn ei bocs bwyd!

3. oes gennym arian i brynu bwyd gofynnodd mabli

“Oes gennym arian i brynu bwyd?” gofynnodd Mabli.

4. nac oes nawr does gennym ni ddim byd i’w fwyta atebodd lili

“Nac oes! Nawr does gennym ni ddim byd i’w fwyta,” atebodd Lili.

5. peidiwch â phoeni ferched, galwodd llais o’r tu ôl iddynt ceidwad y sŵ oedd yno, roedd 
yn dal ei bocs bwyd, gyda gwên mawr ar ei wyneb

“Peidiwch â phoeni ferched,” galwodd llais o’r tu ôl iddynt. Ceidwad y sŵ 
oedd yno, roedd yn dal ei bocs bwyd, gyda gwên mawr ar ei wyneb.
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