
Cwestiynau
1. Pwy oedd yn frenin ar ynys Prydain? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Brychan 

  Bendigeidfran 

  Matholwch 

  Efnisien

2. Pam ddaeth Matholwch i weld Bendigeidfran? 

 

3. Cwblhewch y geiriau coll o’r frawddeg. 

Torrodd Efnisien    ,     a     ceffylau hardd, 

gwyn Matholwch i ffwrdd.

4. Esboniwch sut gwnaeth Matholwch faddau i Efnisien. 

 

 

5. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

6. Dewiswch pwy oedd yn gas i Branwen yn y gegin. 

 

  Y pobydd, y cigydd a’r gweision 

  Y bobl a Matholwch 

  Gwern a’r ddrudwen 

  Y cogydd, y dawnswyr a Matholwch.

Chwedl Branwen

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Cawr

Matholwch

Merch hardd

Branwen

Efnisien

Bendigeidfran

Tudalen 1 o 2 ewch i twinkl.cymru



Chwedl Branwen
7.  Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr mawr. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru



Cwestiynau
1. Pwy oedd yn frenin ar ynys Prydain? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Brychan 

  Bendigeidfran 

  Matholwch 

  Efnisien

2. Faint o longau oedd yn hwylio dros y môr tuag at Harlech? 

 

3. Esboniwch sut oedd Efnisien yn teimlo am y briodas a beth y gwnaeth o ganlyniad i’r 

teimlad hyn. 

 

 

4. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

 

5. Pwy oedd yn gas i Branwen. 

Dewiswch yr ateb cywir. 

  pobydd, cogydd a’r bobl. 

  cigydd, saer a’r gof. 

  pobydd, cigydd a’r gweision. 

  gweision, Matholwch a’r cogydd.

6. Pwy oedd ffrind Branwen a sut aeth â’r llythyr at Bendigeidfran. 

  

 

Chwedl Branwen

Gwern

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Brawd cyfeillgar a doeth 
Branwen

Mab Branwen a Matholwch

Matholwch

Merch prydferth 

Branwen

Efnisien

Bendigeidfran
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Chwedl Branwen
7. Llenwch y blychau yn y frawddeg yma. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel    , ei  

wallt fel     a’i ddau lygad enfawr fel    .

8. Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr mawr. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.
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Cwestiynau
1. Faint o longau bach gwelodd Bendigeifran yn hwylio dros y môr? 

 

2. Disgrifiwch sut oedd Branwen yn edrych. 

 

 

3. Beth wnaeth Efnisien i’r ceffylau a pam maddeuodd Matholwch i Efnisien? 

 

 

4. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Esboniwch sut cafodd Branwen ei thrin yn y gegin a sut ydych yn meddwl yr oedd hi’n 

teimlo am hyn. 

 

 

6.  Dewch o hyd i’r geiriau sy’n disgrifio sut oedd Bendigeifran yn teimlo am gosb 

Branwen. 

 

7.  Llenwch y blychau yn y frawddeg yma. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel    , ei  

wallt fel     a’i ddau lygad enfawr fel    .

Chwedl Branwen

Gwern

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Brawd cyfeillgar a doeth 
Branwen

Mab Branwen a Matholwch

Matholwch

Merch prydferth 

Branwen

Efnisien

Bendigeidfran
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Chwedl Branwen
8. Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr ffyrnig. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru



Atebion
1. Pwy oedd yn frenin ar ynys Prydain? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Brychan 

  Bendigeidfran 

  Matholwch 

  Efnisien

2. Pam ddaeth Matholwch i weld Bendigeidfran? 

Daeth Matholwch i weld Bendigeidfran i ofyn am ganiatad i briodi ei chwaer 

Branwen.

3. Cwblhewch y geiriau coll o’r frawddeg. 

Torrodd Efnisien glustiau, cynffonau a gweflau ceffylau hardd, gwyn Matholwch i 

ffwrdd.

4. Esboniwch sut gwnaeth Matholwch faddau i Efnisien. 

Maddeuodd Matholwth i Efnisien ar ôl i Bendigeidfran roi ceffylau newydd, tlysau 

aur a’r paer hud iddo.

5. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

6. Dewiswch pwy oedd yn gas i Branwen yn y gegin. 

 

  Y pobydd, y cigydd a’r gweision 

  Y bobl a Matholwch 

  Gwern a’r ddrudwen 

  Y cogydd, y dawnswyr a Matholwch.

Chwedl Branwen

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Cawr

Matholwch

Merch hardd

Branwen

Efnisien
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Chwedl Branwen
7.  Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr mawr. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.
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Atebion
1. Pwy oedd yn frenin ar ynys Prydain? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Brychan 

  Bendigeidfran 

  Matholwch 

  Efnisien

2. Faint o longau oedd yn hwylio dros y môr tuag at Harlech? 

Roedd tair ar ddeg o longau yn hwylio dros y môr at Harlech.

3. Esboniwch sut oedd Efnisien yn teimlo am y briodas a beth y gwnaeth o ganlyniad i’r 

teimlad hyn. 

Doedd Efnisien ddim yn hapus gyda’r briodas felly torrodd glustiau, cynffonau a 

gweflau ceffylau hardd, gwyn Matholwch.

4. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

 

5. Pwy oedd yn gas i Branwen. 

Dewiswch yr ateb cywir. 

  pobydd, cogydd a’r bobl. 

  cigydd, saer a’r gof. 

  pobydd, cigydd a’r gweision. 

  gweision, Matholwch a’r cogydd.

6. Pwy oedd ffrind Branwen a sut aeth â’r llythyr at Bendigeidfran. 

Y ddrudwen oedd ffrind Branwen ac aeth â’r llythyr ar ei choes dros y môr at 

Bendigeidfran. 

Chwedl Branwen

Gwern

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Brawd cyfeillgar a doeth 
Branwen

Mab Branwen a Matholwch

Matholwch

Merch prydferth 
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Chwedl Branwen
7. Llenwch y blychau yn y frawddeg yma. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel mynydd, ei  

wallt fel tir a’i ddau lygad enfawr fel llynnoedd.

8. Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr mawr. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.
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Atebion
1. Faint o longau bach gwelodd Bendigeifran yn hwylio dros y môr? 

Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau yn hwylio dros y môr.

2. Disgrifiwch sut oedd Branwen yn edrych. 

Roedd ganddi wallt hir a du fel y nos a gwefusau coch fel rhosod.

3. Beth wnaeth Efnisien i’r ceffylau a pam maddeuodd Matholwch i Efnisien? 

Torrodd Efnisien glustiau, cynffonau a gweflau ceffylau hardd, gwyn Matholwch. 

Maddeuodd Matholwch iddo ar ôl i Bendigeidfran roi ceffylau newydd, tlysau aur a 

phaer hud iddo.

4. Cysylltwch y cymeriadau gyda’i disgrifiad. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Esboniwch sut cafodd Branwen ei thrin yn y gegin a sut ydych yn meddwl yr oedd hi’n 

teimlo am hyn. 

Cafodd Branwen ei thrin yn ofnadwy yn y gegin. Roedd y pobydd yn gweiddi arni, 

y cigydd yn ei tharo a’r gweision eraill yn gwneud hwyl am ei phen. Rwy’n meddwl 

roedd hi’n teimlo drist ac yn unig. 

6.  Dewch o hyd i’r geiriau sy’n disgrifio sut oedd Bendigeifran yn teimlo am gosb 

Branwen. 

Wyllt gacwn

7.  Llenwch y blychau yn y frawddeg yma. 

Cerddodd ar draws y môr, roedd ei ben yn edrych fel mynydd, ei  

wallt fel tir a’i ddau lygad enfawr fel llynnoedd.

Chwedl Branwen

Gwern

Brenin Iwerddon

Hanner brawd cas Branwen

Brawd cyfeillgar a doeth 
Branwen

Mab Branwen a Matholwch

Matholwch

Merch prydferth 

Branwen

Efnisien

Bendigeidfran
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Chwedl Branwen
8. Rhowch rifau i ddangos trefn y digwyddiadau yn y chwedl. 

 

  Cerddodd Bendigeidfran i Iwerddon. 

  Bu brwydr ffyrnig. 

  Priododd Branwen a Matholwch 

  Bu’n rhaid i Branwen fynd i weithio yn y gegin. 

  Gwelodd Bendigeidfran tair ar ddeg o longau.
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