
Cywiro’r Gwallau Sillafu 1
Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Mae pen-blwydd Lili ym mis Chewfror.                                  

10. “Beth oedd yr ateb?” gofynodd y ferch.                          

11. Mwynheuodd y dorsbath yr arbrawf gwyddoniaeth.           

12. Cyrraeddais y feddygfa’n rhy hwyr i weld y meddyg.          

13. Aeth y ferch i byrni teisen i de.                                  

14. Aeth Elin i’r lyfygel i fenthyg llyfr.                              

15. Rydw i wedi ysgrifenu neges yn y cerdyn.                           

16. Roedd y bwyd yn rad yn yr archfarchnad heddiw

1. Roedd Mari’n absenol o’r ysgol y bore hwnnw.                      

2. Gwelodd y bechgyn anenfil anferth yn nofio yn y llyn.         

3. Criodd Mari am fod y symiau’n rhy annodd.                           

4. Roedd banner Cymru’n chwifio yn y gwynt.     

5. Daeth yr hwyaden hy i ddwyn brechdannau Catrin.            

6. Cyrraeddodd y bachgen y sinema yn rhy gynnar.      

7. Daeth y ferch newydd draw i chwaera gyda Ffred.         

8. “Gwrandwch!” gwaeddodd yr athrawes i dawelu’r plant.  
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Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Mae’r ci yn ddrrwg iawn.

10. Bydd y ffilm yn dechrau mewn mund.             

11. Dechreuodd y bachgen grio’n sydin yng nghanol y siop.      

12. Rhoddodd Dafydd anreg i Ben.                                             

13. Chwifiodd y dewin ei ffonn hyd.                                      

14. Mae meddyg yn gweithio mewn ysbiti.                               

15. Roedd llawer o deisinau hyfryd ar y plât.                   

16. Torodd y ferch ei choes ar ôl cwympo o’r goeden.   

1. Llwyddodd Mari orffenn y gêm.                                           

2. Roedd y gwynt yn chwyddu’n gryf ddoe.     

3. Pysgod yw fy hof fwyd i.                                                     

4. Mae Mam yn berson arbenig iawn.                            

5. Bydd y gêm yn derchra mewn awr.                                     

6. Arosodd y ferch am awr cyn mynd adre.                        

7. Roedd llawysgrifen Ben yn aniben iawn.                              

8. Roedd dichad y ferch yn frwnt ar ôl bod yn y mwd.       
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Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Wyt ti’n cofio beth yw’r gwaith cratef yr wythnos yma?

10. Catrin sydd wedi enill y gêm.

11. “Aroswch wrth y drws!” os gwelwch yn dda.

12. Brynnaist ti lyfr o’r siop?

13. Rydw i wedi angofio’r te yn y siop.

14. Roedd nifer o gangennau wedi cwympo yn y gwynt.

15. Wyt ti’n hoffi brechdannau jam?

16. Roedd eu calonau’n curo’n gyflym wrth ddianc rhag y gelyn. 

1. Ciciodd y bachgen y bel i’r gôl.

2. Stopiodd y gyrwr y car wrth y goleuadau.

3. Colin Jackson oedd ennillydd y ras.

4. “Wyt ti’n iawn?” gofynodd Mam.

5. Roedd llawer o deisenau hyfryd yn y siop.

6. Rhedodd y ferch i mewn i’r ty ar ôl chwarae.

7. Gwnaeth y ferch gyraedd adref yn hwyr.

8. Roedd hi’n oer yng nghanol y gaef.
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Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Roedd y tywydd yn fendigedig hâf diwethaf.

10. Mae’r dylluan yn chwilio am fwyd gyda’r nôs.

11. Roedd y draenog yn cuddio ynganol y berth.

12. Wyt ti’n fodlon cadw seth i mi ar y bws?

13. Cafodd y ferch ei geni ym mis Gorffenaf.

14. Roedd y plant yn brwsio eu danedd bob bore.

15. Mae’r bachgen wedi tori ei fraich.

16. Mae’r rhif with rhwng rhifau saith a naw.

1. Rhoch y dyddiad ar y calendr cyn i chi anghofio.

2. Mae’r athro’n gwbod llawer o bethau am y planedau.

3. Mae’r ferch yn gwaeddu ar y bachgen.

4. Gofalodd y gwr am ei wraig.

5. Torrodd y ferch y deisen yn ei haner.

6. Wyt ti’n hoffi’r rhagleni yma?

7. Cyrraeddais yr ysgol â’m gwynt yn fy nwrn.

8. Roedd llawer o awyrenau yn hedfan dros fy mhen.
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Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Mae e’n fyrach na fi.

10. Roedd yr haul yn tywynu ddoe.

11. Mwynhauon ni ein hunain ar y traeth drwy’r dydd.

12. Mae’r plant yn chwarae gemau gwanol.

13. Roedd Non yn ferch boblogidd iawn.

14. Prynodd y ferch esgidiau hyfred.

15. Gwithodd dad yn galed iawn yn y sied.

16. Mae’r pentref yn cynal carnifal yfory.

1. Pryd mae’r trên yn cyraedd?

2. Rydym ni’n byw ar y Ddaer.

3. Cwmpodd y ferch dros draed Dafydd.

4. Penderfynnodd y ferch ddarllen ei llyfr.

5. Mae Elin yn ysgrifenu at ei ffrind.

6. Nid oedd Lili wedi blino er ei bod hi’n amser gweli.

7. Roedd y dillad wedi’u taflu’n bentyrau ar y llawr.

8. Roedd Aled yn edrych ymlaen at ddarllen ei gylchgron.
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Mae cylch wedi’i roi o amgylch pob gwall sillafu yn y brawddegau hyn. 
Ysgrifennwch y sillafiad cywir am bob gair sydd wedi’i gylchu yn y blwch.

Mae un gwall sillafu ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch sillafiad cywir o’r 
gair yn y blwch.

9. Dyma engraifft dda i ddangos i’r dosbarth.

10. Roedd y prawf mathamateg yn anodd.

11. Roedd y fam wedi gwillto’n lân.

12. Aeth y trên i mewn i’r twnel du.

13. Roedd y bachgen wedi digaloni oherwydd y glaw.

14. Mae nifer o ganolfanau wedi cau i arbed arian.

15. Mae Dafydd yn dibynu ar ei fam.

16. Mae ef wedi bod ar y cau am oriau.

1. Daeth y ferch yn ail yn y gystadlaeth.

2. Dechreuodd y cwmni gynnyrchu llawer mwy o feiciau.

3. Wnewch chi fy nilyn i os gwelch yn dda.

4. Adroddodd y ficer ddamegion i helpu’r bobl ddeall.

5. Teithiodd y bobl ifanc drwy nifer o dalaithiau yn America.

6. Gwrandodd y teulu ar y raglen radio.

7. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwanu y dillad cyn golchi.

8. Cauwyd y ffordd oherwydd llifogydd.

Cywiro’r Gwallau Sillafu 

ewch i twinkl.cymruPage 6 of 6

https://www.twinkl.co.uk


1
1.                     absennol

2.        anghenfil

3.                        anodd

4.    baner

5.            brechdanau

6. Cyrhaeddodd

7.     chwarae

8. Gwrandewch

9.                     Chwefror

10.        gofynnodd

11.                        dosbarth

12.    Cyrhaeddais

13.            brynu

14. llyfrgell

15.     ysgrifennu

16. rhad

2
1.                     orffen

2.        chwythu’n

3.                        hoff

4.    arbennig

5.            dechrau

6. Arhosodd

7.     anniben

8. dillad

9.                     drwg

10.        munud

11.                        sydyn

12.    anrheg

13.            hud

14. ysbyty

15.     deisennau

16. Torrodd
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1.                     bêl

2.        gyrrwr

3.                        enillydd

4.    gofynnodd

5.            deisennau

6. tŷ

7.     gyrraedd

8. gaeaf

9.                     cartref

10.        ennill

11.                        Arhoswch

12.    Brynaist

13.            anghofio

14. ganghennau

15.     brechdanau

16. calonnau

4
1.                     Rhowch

2.        gwybod

3.                        gweiddi

4.    gŵr

5.            hanner

6. rhaglenni

7.     Cyrhaeddais

8. awyrennau

9.                     haf

10.        nos

11.                        yng nghanol

12.    sedd

13.            Gorffennaf

14. dannedd

15.     torri

16. wyth

Cywiro’r Gwallau Sillafu

Atebion Atebion 

ewch i twinkl.cymruPage 2 of 3

https://www.twinkl.co.uk


5
1.                     cyrraedd

2.        Ddaear

3.                        Cwympodd

4.    Penderfynodd

5.            ysgrifennu

6. gwely

7.     bentyrrau

8. gylchgrawn

9.                     fyrrach

10.        tywynnu

11.                        Mwynheuon

12.    gwahanol

13.            boblogaidd

14. hyfryd

15.     Gweithiodd

16. cynnal

6
1.                     gystadleuaeth

2.        gynhyrchu

3.                        gwelwch

4.    ddamhegion

5.            daleithiau

6. Gwrandawodd

7.     gwahanu

8. Caewyd

9.                     enghraifft

10.        mathemateg

11.                        gwylltio’n

12.    twnnel

13.            digalonni

14. ganolfannau

15.     dibynnu

16. cae
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