
 
 

 

Noder:  Yma mae nifer o weithgareddau yn seiliedig ar  
batrymau sillafu penodol.  Ceir yma ddwy haen ar gyfer pob 
ffocws ieithyddol.  Gellir eu defnyddio fel taflenni gwaith neu 
fel cardiau “defnyddio a sychu” (wedi eu lamineiddio) er 
mwyn gallu eu defnyddio dro ar ôl tro.   
Bydd angen copi o ‘GEIRIADUR CYNRADD GOMER’  er 
mwyn gwirio’r atebion i’r tasgau.   
http://www.gomer.co.uk/index.php/geiriadur-cynradd-gomer.html 

http://www.gomer.co.uk/index.php/geiriadur-cynradd-gomer.html


  

  

  

 

Adnabod geiriau:  br- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   geiriau wedi’u rhoi at ei gilydd i greu ystyr 
______________  enw   gŵr sydd wedi cael ei goroni i fod yn ben  
           ar deyrnas 
______________  enw   aderyn mawr, du, cyffredin 
______________  enw   ardal, rhan o wlad 
______________  enw   y darn o’ch corff rhwng eich ysgwydd a’ch llaw 
______________  enw   llysiau â llawer o ddail gwyrdd 
______________  enw   y lluniau yr ydych yn eu gweld pan fyddwch yn cysgu 
______________  enw   dyn neu fachgen sydd â’r un rhieni â chi 
______________  enw    mwy nag un brawd 

______________  enw   anifail bach â chroen llyfn, llaith ac sy’n gallu nofio a  

           sboncio     

braich brenin brawddeg brân 

brawd bro 

bresych 

brodyr breuddwyd broga 



  

  

  

 

Adnabod geiriau  br- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   darlun cyflym heb lawer o fanylion   
______________  enw   pryd cynta’r dydd 
______________  enw   pethau sy’n cael eu golchi i’r lan gan y môr 
______________  enw   ymladd rhwng dwy ochr 
______________  enw   cadwyn, gleiniau neu gylch sy’n cael eu gwisgo am eich  
           braich 
______________  ansoddair  hawdd ei dorri 
______________  berfenw  symud yn gyflym    
______________  ansoddair  â baw drosto    
______________  enw    blodau bach melyn golau sy’n agor ar ddechrau’r gwanwyn 

______________  enw   dau ddarn o fara menyn â bwyd rhyngddyn nhw    

brau broc môr brechdan briallu 

breichled brecwast 

brwnt 

brwydr braslun brysio 

 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: br- Beth yw’r gair coll?   
 

______________   enw   geiriau wedi’u rhoi at ei gilydd i greu ystyr 
______________  enw   gŵr sydd wedi cael ei goroni i fod yn ben  
           ar deyrnas 

______________  enw   aderyn mawr, du, cyffredin 
______________  enw   ardal, rhan o wlad 
______________  enw   y darn o’ch corff rhwng eich ysgwydd a’ch 
llaw 
______________  enw   llysiau â llawer o ddail gwyrdd 
______________  enw   y lluniau yr ydych yn eu gweld pan fyddwch yn cysgu 
______________  enw   dyn neu fachgen sydd â’r un rhieni â chi 
______________  enw    mwy nag un brawd 
______________  enw   anifail bach â chroen llyfn, llaith ac sy’n gallu nofio a  

           sboncio     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: br- Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   darlun cyflym heb lawer o fanylion   
______________  enw   pryd cynta’r dydd 
______________  enw   pethau sy’n cael eu golchi i’r lan gan y môr 
______________  enw   ymladd rhwng dwy ochr 
______________  enw   cadwyn, gleiniau neu gylch sy’n cael eu 
gwisgo am eich             braich 
______________  ansoddair  hawdd ei dorri 
______________  berfenw  symud yn gyflym    
______________  ansoddair  â baw drosto    
______________  enw    blodau bach melyn golau sy’n agor ar ddechrau’r gwanwyn 

______________  enw   dau ddarn o fara menyn â bwyd rhyngddyn nhw    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  dr- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   creadur mewn chwedlau sydd ag adenydd ac 

           sy’n medru chwythu tân 
______________  enw   mwy nag un drws 
______________  ansoddair  yn costio llawer    
______________  enw   offeryn cerdd yr ydych yn ei daro 
______________  berfenw  bod ag arogl cryf a chas    

______________  enw   arf sy’n saethu bwledi 
______________  berfenw  mynd i fyny rhywbeth    
______________  enw   darn o wydr yr ydych chi’n gallu gweld eich hun ynddo 
______________  ansoddair  heb fod yn dda    
______________  enw   anifail bach y mae’r blew dros ei gorff mor galed a   
           miniog â nodwyddau     

draenog drewi drwm drud 

drwg drych 

dryll 

drysau dringo draig 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  dr- Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   creadur mewn chwedlau sydd ag adenydd  
           ac sy’n medru chwythu tân 
______________  enw   mwy nag un drws 

______________  ansoddair  yn costio llawer    
______________  enw   offeryn cerdd yr ydych yn ei daro 
______________  berfenw  bod ag arogl cryf a chas    
______________  enw   arf sy’n saethu bwledi 
______________  berfenw  mynd i fyny rhywbeth    
______________  enw   darn o wydr yr ydych chi’n gallu gweld eich hun ynddo 
______________  ansoddair  heb fod yn dda    
______________  enw   anifail bach y mae’r blew dros ei gorff mor galed a   
           miniog â nodwyddau     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau:  br–  a  dr- 

 

______________   ansoddair   teg a hyfryd 

______________  enw   dodrefnyn i ddal llestri 
______________  enw   rhywbeth yr ydych yn ei agor a’i gau er mwyn gallu    

           mynd i mewn ac allan o rywbeth 
______________  enw   math o wnϊo pert i addurno defnydd 
______________  ansoddair  hawdd ei dorri 

______________  enw   rhywun sy’n chwarae’r drymiau 
______________  enw   y darn bach caled, miniog ar goesau rhai mathau o  

           blanhigion megis coed rhosod  
______________  enw   mwy nag un ddraig   
______________  enw    merch neu wraig sydd wedi cael ei choroni yn bennaeth ar  

           deyrnas 
______________  enw   chwistrelliad i’ch cadw rhag mynd yn sâl  

braf brechiad bren-drae-

brodwaith drymiwr 

dresel / dreser 

brau drws dreigiau 

Beth yw’r gair coll?   



  

  

  

 
Adnabod geiriau:  br–  a  dr- 

 

______________   ansoddair   teg a hyfryd 

______________  enw   dodrefnyn i ddal llestri 
______________  enw   rhywbeth yr ydych yn ei agor a’i gau er mwyn gallu mynd i  

           mewn ac allan o rywbeth 
______________  enw   math o wnϊo pert i addurno defnydd 
______________  ansoddair  hawdd ei dorri 

______________  enw   rhywun sy’n chwarae’r drymiau 
______________  enw   y darn bach caled, miniog ar goesau rhai mathau o  

           blanhigion megis coed rhosod  
______________  enw   mwy nag un ddraig   
______________  enw    merch neu wraig sydd wedi cael ei choroni yn  

           bennaeth ar deyrnas 
______________  enw   chwistrelliad i’ch cadw rhag mynd yn sâl  

Beth yw’r gair coll?   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  cl- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   arf tebyg i gyllell â llafn hir 

______________  ansoddair  methu cerdded yn iawn    
______________  enw   rhywun sy’n sâl 
______________  enw   peth sy’n cael ei roi dros rhywbeth e.e. llyfr 
______________  enw   cwpan mawr gwag o fetel sy’n canu wrth ei daro 
______________  berfenw  gwneud sŵn trwy guro eich dwylo    

______________  enw   peiriant sy’n dangos yr amser 
______________  berfenw  siarad fel ffrindiau am bethau nad ydynt yn bwysig   
______________  enw    math o wal wedi’i gwneud o lwyni sy’n tyfu i mewn i’w   
           gilydd 
______________  enw   math o bridd trwm, llaith sy’n cael ei ddefnyddio i   

           wneud pethau ohono; mae’n cadw ei siap pan fydd yn llaith 

ac yn caledu wrth sychu     

claf cloch cloff clawr 

clapio cleddyf 

clawdd 

clebran clai cloc 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  cl- 
 

______________   enw   un o’r ddau ddarn o groen, un bob ochr i’ch pen, yr  

           ydych yn eu defnyddio i wrando ar bethau 
______________  enw   dolur neu niwed i’r corff 
______________  berfenw  derbyn synau trwy’r glust 
______________  enw   marc tywyll sy’n codi ar y croen ar ôl cael ergyd 
______________  berfenw  cydio pethau at ei gilydd â chordyn a chwlwm  

______________  enw   mwy nag un gloch 
______________  enw   darn serth o graig uwchben y môr 
______________  enw   teclyn i gau drws, gât neu focs yn dynn, ac sy’n cael ei  
           agor ag allwedd neu agoriad 
______________  ansoddair  cynnes a chyfforddus     

______________  enw   rhywun doniol mewn syrcas sy’n gwisgo dillad rhyfedd ac  
           yn lliwio’i wyneb    

clown clwyf clogwyn clais 

clo clychau 

clyd 

clymu clust clywed 

Beth yw’r gair coll?   



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  cl- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   arf tebyg i gyllell â llafn hir 

______________  ansoddair  methu cerdded yn iawn    
______________  enw   rhywun sy’n sâl 
______________  enw   peth sy’n cael ei roi dros rhywbeth 
______________  enw   cwpan mawr gwag o fetel sy’n canu pan gaiff ei daro 
______________  berfenw  gwneud sŵn trwy guro eich dwylo    

______________  enw   peiriant sy’n dangos yr amser 
______________  berfenw  siarad fel ffrindiau am bethau nad ydynt yn bwysig   
______________  enw    math o wal wedi’i gwneud o lwyni sy’n tyfu i mewn i’w   
           gilydd 
______________  enw   math o bridd trwm, llaith sy’n cael ei ddefnyddio i   

           wneud pethau ohono; mae’n cadw ei siap pan fydd yn llaith 

ac yn caledu wrth sychu     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 
Adnabod geiriau: cl- 

 

______________   enw   un bob ochr i’ch pen a rydych yn eu defnyddio i wrando  

           ar bethau 
______________  enw   dolur neu niwed i’r corff 
______________  berfenw  derbyn synau trwy’r glust 
______________  enw   marc tywyll sy’n codi ar y croen ar ôl cael ergyd 
______________  berfenw  cydio pethau at ei gilydd â chordyn a chwlwm  

______________  enw   mwy nag un gloch 
______________  enw   darn serth o graig uwchben y môr 
______________  enw   teclyn i gau drws, gât neu focs yn dynn, ac sy’n cael ei  
           agor ag allwedd neu agoriad 
______________  ansoddair  cynnes a chyfforddus     

______________  enw   rhywun doniol mewn syrcas sy’n gwisgo dillad rhyfedd ac  
           yn lliwio’i wyneb    

Beth yw’r gair coll?   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: cr- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw   peiriant ar olwynion sy’n gallu codi pethau trwm iawn 

________________   enw   deunydd allanol y corff (o dan y gwallt a’r blew)    
________________   ansoddair  ar ffurf cylch neu bêl    

________________   enw   rhywbeth caled a thrwm sy’n rhan o’r mynyddoedd a’r  
            ddaear 
________________   enw   siâp   +   neu   x 

________________    berfenw  symud dros rywbeth neu ar draws rhywbeth  
________________   enw   unrhyw anifail 

________________   berfenw  ysgwyd neu siglo oherwydd eich bod yn oer neu yn  
            ofnus  
________________   ansoddair   cas iawn 

________________   ansoddair  yn iach ac yn gallu gwneud pethau sy’n gofyn am lawer o 
            nerth        

craen craig crynu cryf 

croes creadur 

crwn 

croesi croen creulon 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: cr- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw    blawd, llaeth ac wyau wedi’u cymysgu a’u ffrio  

______________  enw    rhywun sy’n crwydro o le i le      
______________  berfenw   tynnu crib trwy wallt    
______________  enw    gwely babi 
______________  enw    rhywun sy’n trwsio neu gyweirio esgidiau 
______________  berfenw    rhwbio gyda rhywbeth miniog   

______________  enw    anifail â phedair troed a chragen fawr am ei gorff;  
            mae’n symud yn araf 
______________  berfenw   llefain  
______________  enw    dilledyn, â llewys, coler a botymau, yr ydych yn ei   
            wisgo am hanner uchaf y corff     

______________  enw    ôl briw ar y croen ar ôl i’r grachen wella    
   

crafu crio craith crempog 

crydd crys 

crud 

cribo crwban crwydryn 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  cr- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw   peiriant ar olwynion sy’n gallu codi pethau trwm iawn 

________________   enw   deunydd allanol y corff (o dan y gwallt a’r blew)    
________________   ansoddair  ar ffurf cylch neu bêl    

________________   enw   rhywbeth caled a thrwm sy’n rhan o’r mynyddoedd a’r  
            ddaear 
________________   enw   siâp   +   neu   x 

________________    berfenw  symud dros rywbeth neu ar draws rhywbeth  
________________   enw   unrhyw anifail 

________________   berfenw  ysgwyd neu siglo oherwydd eich bod yn oer neu yn  
            ofnus  
________________   ansoddair   cas iawn 

________________   ansoddair  yn iach ac yn gallu gwneud pethau sy’n gofyn am lawer o 
            nerth        

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: cr- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw    blawd, llaeth ac wyau wedi’u cymysgu a’u ffrio  

______________  enw    rhywun sy’n crwydro o le i le      
______________  berfenw   tynnu crib trwy wallt    
______________  enw    gwely babi 
______________  enw    rhywun sy’n trwsio neu gyweirio esgidiau 
______________  berfenw    rhwbio â rhywbeth miniog    

______________  enw    anifail â phedair troed a chragen fawr am ei gorff;  
            mae’n symud yn araf 
______________  berfenw   llefain  
______________  enw    dilledyn, â llewys, coler a botymau, yr ydych yn ei   
            wisgo am hanner uchaf y corff     

______________  enw    ôl briw ar y croen ar ôl i’r grachen wella    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: cl– a  cr- 
 

______________   enw     y casyn caled sy’n amddiffyn rhai       

            anifeiliaid fel y falwoden neu’r cranc 
______________  ansoddair   cas iawn 
______________  enw    rhywun sy’n sâl 
______________  berfenw   siarad fel ffrindiau am bethau nad ydynt yn bwysig 
______________  berfenw   symud popeth o’r ffordd, gwneud yn glir    

______________  enw    grŵp o bobl sy’n gweithio gyda’i gilydd ar fwrdd   
            llong neu awyren 
______________  berfenw   llefain 
______________  enw    peiriant sy’n dangos yr amser   
______________  enw     rhywun sy’n trwsio neu gyweirio esgidiau     

______________  enw    buarth neu iard fferm  

cragen clirio criw claf 

cloc clôs 

crydd 

clebran creulon crio 

Beth yw’r gair coll?   



  

  

  

 

Adnabod geiriau: cl– a  cr- 
 

______________   enw     y casyn caled sy’n amddiffyn rhai       

            anifeiliaid fel y falwoden neu’r cranc 
______________  ansoddair   cas iawn 
______________  enw    rhywun sy’n sâl 
______________  berfenw   siarad fel ffrindiau am bethau nad ydynt yn bwysig 
______________  berfenw   symud popeth o’r ffordd, gwneud yn glir    

______________  enw    grŵp o bobl sy’n gweithio gyda’i gilydd ar fwrdd   
            llong neu awyren 
______________  berfenw   llefain 
______________  enw    peiriant sy’n dangos yr amser   
______________  enw     rhywun sy’n trwsio neu gyweirio esgidiau     

______________  enw    buarth neu iard fferm  

Beth yw’r gair coll?   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  gl- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw   aderyn bach â phlu glas lliwgar sy’n dal pysgod 

________________  enw   dafnau o ddŵr sy’n disgyn o’r awyr   

________________  ansoddair  heb fod yn frwnt  
________________  enw   pêl â llun y byd arni 

________________  enw   y tir yn ymyl afon, llyn neu’r môr   

________________  berfenw  cael gwraed â baw  

________________  enw   porfa 

________________  berfenw  cyrraedd mewn llong neu awyren 
________________  ansoddair  disglair 

________________  enw   rhywun sy’n gweithio mewn pwll glo neu sy’n cloddio 
            glo o’r ddaear       

glaswellt glôb glas y dorlan glan 

gloyw glaw 

glanio 

glöwr glanhau glân 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: gl- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw   aderyn bach â phlu glas lliwgar sy’n dal pysgod 

________________  enw   dafnau o ddŵr sy’n disgyn o’r awyr   

________________  ansoddair  heb fod yn frwnt  
________________  enw   pêl â llun y byd arni 

________________  enw   y tir yn ymyl afon, llyn neu’r môr   

________________  berfenw  cael gwraed â baw  

________________  enw   porfa 

________________  berfenw  cyrraedd mewn llong neu awyren 
________________  ansoddair  disglair 

________________  enw   rhywun sy’n gweithio mewn pwll glo neu sy’n cloddio 

            glo o’r ddaear       

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:    bl- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw    anifail gwyllt tebyg i gi mawr  
________________  enw    mesur o amser yn cynnwys deuddeg mis neu dri chant chwe  
           deg a phump o ddiwrnodau  
________________  ansoddair  drwg ei dymer 
________________  enw    y rhan o blanhigion â phetalau, lle y mae’r hadau yn tyfu 
________________  berfenw  gweiddi’n uchel   

________________  berfenw  dechrau tyfu  
________________  enw    powdr wedi’i wneud o ŷd, sy’n cael ei ddefnyddio i wneud bara 
           a theisennau 
________________  berfenw  eisiau cysgu 
________________  ansoddair   â blas da arno 
________________  enw    darn o frethyn trwchus, meddal i’w daenu dros     
           wely       

blaidd blino bloeddio blin 

blwyd- blanced 

blasus 

blodyn blaguro blawd 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:    bl- Beth yw’r gair coll?   

 

________________   enw    anifail gwyllt tebyg i gi mawr  
________________  enw    mesur o amser yn cynnwys deuddeg mis neu dri chant chwe  
           deg a phump o ddiwrnodau  
________________  ansoddair  drwg ei dymer 
________________  enw    y rhan o blanhigion â phetalau, lle y mae’r hadau yn tyfu 
________________  berfenw  gweiddi’n uchel   

________________  berfenw  dechrau tyfu  
________________  enw    powdr wedi’i wneud o ŷd, sy’n cael ei ddefnyddio i wneud bara 
           a theisennau 
________________  berfenw  eisiau cysgu 
________________  ansoddair   â blas da arno 
________________  enw    darn o frethyn trwchus, meddal i’w daenu dros     
           wely       

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ffr- Beth yw’r gair coll?   

 

________________  enw   nant fach sy’n llifo’n gyflym  

________________  enw   math o ymyl arbennig y mae rhywbeth yn ffitio i mewn   
           iddo 

________________  ansoddair  heb fod yn hen 
________________  enw   y strapiau lledr ar ben ceffyl sy’n ei reoli wrth i rywun ei   
           farchogaeth  

________________  berfenw  siarad yn gas â rhywun sy’n anghytuno â chi   
________________  berfenw  chwythu’n ddarnau â sŵn mawr 

________________  enw   gair arall am gyfaill  
________________  berfenw  coginio mewn saim neu olew poeth mewn padell ar ben   
           stof 

________________  enw    dilledyn sy’n debyg i flowsen a sgert yn un 

________________ enw   rhif sydd ddim yn rhif cyfan        

ffrwd ffrwyn ffrwydro ffrind 

ffraeo ffrog 

ffrio 

ffracsiwn ffres ffrâm 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ffr- Beth yw’r gair coll?   

 

________________  enw   nant fach sy’n llifo’n gyflym  

________________  enw   math o ymyl arbennig y mae rhywbeth yn ffitio i mewn   
           iddo 

________________  ansoddair  heb fod yn hen 
________________  enw   y strapiau lledr ar ben ceffyl sy’n ei reoli wrth i rywun ei   
           farchogaeth  

________________  berfenw  siarad yn gas â rhywun sy’n anghytuno â chi   
________________  berfenw  chwythu’n ddarnau â sŵn mawr 

________________  enw   gair arall am gyfaill  
________________  berfenw  coginio mewn saim neu olew poeth mewn padell ar ben   
           stof 

________________  enw    dilledyn sy’n debyg i flowsen a sgert yn un 

________________ enw   rhif nad yw’n rhif cyfan        

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:    tr- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________  enw   math o gerbyd sy’n cael ei ddefnyddio ar fferm i dynnu  
           pethau trwm  

________________  enw   arian y mae’n rhaid i bobl ei dalu i’r Llywodraeth 
________________  ansoddair  yn teimlo fel llefain 
________________  enw   aur, arian, gemau a phethau gwerthfawr eraill  

________________  enw   y diwrnod wedyn    
________________  enw   heol lydan ar gyfer teithio’n gyflym 

________________  enw   egni sy’n symud trwy weiren ac yn rhoi gwres a golau i ni 
________________  enw   y rhan o’ch corff sydd ar waelod eich coes 
________________  enw    y cerbydau a’r injan sy’n cael eu tynnu ar hyd cledrau   

           rheilffordd 
________________  enw   tir gyda thywod neu gerrig mân yn ymyl y môr    
  

trydan trist tractor trên 

trannoeth treth 

traeth 

traffordd trysor troed 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  tr- Beth yw’r gair coll?   

 
 

 

________________   enw   mwy nag un droed  
________________  enw   rhywbeth sy’n broblem neu yn eich poeni chi 

________________  ansoddair  heb fod yn denau 
________________  enw   lle gyda siopau, ysgolion, swyddfeydd a llawer o dai  
            wedi’u hadeiladu’n agos at ei gilydd 
________________  enw   amser  
________________  berfenw  newid cytsain ar ddechrau gair, e.e. fy nghath  

________________  enw   cynllunio a pharatoi rhywbeth 
________________  enw   cynnal trafodaeth 
________________  berfenw   symud mewn cylch  
________________  enw   ffurf â thair llinell syth a thair  ongl    

trafferth troi trefnu treulio 

triongl treiglo 

trwchus 

traed trafod tref 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  tr- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________  enw   math o gerbyd sy’n cael ei ddefnyddio ar fferm i dynnu  
           pethau trwm  

________________  enw   arian y mae’n rhaid i bobl ei dalu i’r Llywodraeth 
________________  ansoddair  yn teimlo fel llefain 
________________  enw   aur, arian, gemau a phethau gwerthfawr eraill  

________________  enw   y diwrnod wedyn    
________________  enw   heol lydan ar gyfer teithio’n gyflym 

________________  enw   egni sy’n symud trwy weiren ac yn rhoi gwres a golau i ni 
________________  enw   y rhan o’ch corff sydd ar waelod eich coes 
________________  enw    y cerbydau a’r injan sy’n cael eu tynnu ar hyd cledrau   

           rheilffordd 
________________  enw   tir â thywod neu gerrig mân drosto yn ymyl y môr   
   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: tr- Beth yw’r gair coll?   

 
 

 

________________   enw   mwy nag un droed  
________________  enw   rhywbeth sy’n broblem neu yn eich poeni chi 

________________  ansoddair  heb fod yn denau 
________________  enw   lle gyda siopau, ysgolion, swyddfeydd a llawer o dai  
            wedi’u hadeiladu’n agos at ei gilydd 
________________  enw   amser  
________________  berfenw  newid cytsain ar ddechrau gair, e.e. fy nghath  

________________  enw   cynllunio a pharatoi rhywbeth 
________________  enw   cynnal trafodaeth 
________________  berfenw   symud mewn cylch  
________________  enw   ffurf â thair llinell syth a thair ongl    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: sg- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________  enw   y ffrâm o esgyrn sy’n dal cnawd y corff 
________________ berfenw  llwyddo i ennill pwynt mewn gôl mewn gêm   
________________ enw   siâp gwastad â phedair ochr syth, i gyd o’r un hyd 
________________ enw   rhan wydr teledu lle mae’r lluniau neu eiriau yn cael eu  

           dangos  
________________ enw   siarad â rhywun    
________________ berfenw  llithro dros eira (neu ddŵr) ar bâr o lafnau arbennig 
________________ enw   gweiddi uchel yn dangos ofn neu boen 
________________ berfenw  neidio’n ysgafn o un droed i’r llall    

________________ enw    dilledyn i ferch neu wraig, sy’n cael ei wisgo o’r canol i  
           lawr 
________________ enw   darn o ddefnydd i’w wisgo am y gwddf a’r pen    
  

sgorio sgipio sgrech sgerbwd 

sgïo sgwâr 

sgwrs 

sgarff sgrin sgert 



  

  

  

 
Adnabod geiriau:  sg- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________  enw   y ffrâm o esgyrn sy’n dal cnawd y corff 
________________ berfenw  llwyddo i ennill pwynt mewn gôl mewn gêm   
________________ enw   siâp gwastad â phedair ochr syth, i gyd o’r un hyd 
________________ enw   rhan wydr teledu lle mae’r lluniau neu eiriau yn cael eu  

           dangos  
________________ enw   siarad â rhywun    
________________ berfenw  llithro dros eira (neu ddŵr) ar bâr o lafnau arbennig 
________________ enw   gweiddi uchel yn dangos ofn neu boen 
________________ berfenw  neidio’n ysgafn o un droed i’r llall    

________________ enw    dilledyn i ferch neu wraig, sy’n cael ei wisgo o’r canol i  
           lawr 
________________ enw   darn o ddefnydd i’w wisgo am y gwddf a’r pen    
  

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  pl- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________   enw    afiechyd peryglus sy’n mynd o un person i’r llall yn gyflym 
________________  berfenw  gosod rhywbeth mewn pridd neu yn y ddaear i dyfu   
________________  enw    un o’r bydoedd sy’n troi o gwmpas yr Haul.  Mae’r Ddaear  
           yn un 
________________  enw    bachgen neu ferch ifanc 
________________  enw    un o’r darnau ysgafn, fflat sy’n tyfu dros gorff ac adenydd  
           aderyn    
________________  enw    aelod o’r heddlu 
________________  enw    gwasanaeth o ganu carolau Cymraeg  
________________  berfenw  gwau tri neu ragor o ddarnau (o wellt, gwallt neu gordyn)   
           trwy ei gilydd i wneud un rhaff   
________________  ansoddair  heb addurn    
________________  enw    dysgl wastad i fwyta bwyd oddi arni      

planed pla plentyn plât 

plismon plethu 

plaen 

pluen plygain plannu 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  pl- Beth yw’r gair coll?   

 
 

________________   enw    afiechyd peryglus sy’n mynd o un person i’r llall yn gyflym 
________________  berfenw  gosod rhywbeth mewn pridd neu yn y ddaear i dyfu   
________________  enw    un o’r bydoedd sy’n troi o gwmpas yr Haul.  Mae’r Ddaear  
           yn un 
________________  enw    bachgen neu ferch ifanc 
________________  enw    un o’r darnau ysgafn, fflat sy’n tyfu dros gorff ac adenydd  
           aderyn    
________________  enw    aelod o’r heddlu 
________________  enw    gwasanaeth o ganu carolau Cymraeg  
________________  berfenw  gwau tri neu ragor o ddarnau (o wellt, gwallt neu gordyn)   
           trwy ei gilydd i wneud un rhaff   
________________  ansoddair  heb addurn    
________________  enw    dysgl wastad i fwyta bwyd oddi arni      

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ch- Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  edrych yn ofalus am rywbeth 

______________  enw   stori 
______________  berfenw  cymryd rhan mewn gêm 
______________  ansoddair  cyflym    
______________  enw   unrhyw blanhigion gwyllt sy’n tyfu lle nad oes eu heisiau  
______________  enw   un rhan o rywbeth sydd wedi ei rannu’n bedair rhan   

           gyfartal 
______________  berfenw  chwythu trwy eich gwefusau neu drwy chwiban i wneud  
           sŵn fel ffliwt neu aderyn 
______________  enw   merch sydd â’r un rhieni â chi 
______________  ansoddair  heb fod yn felys, yn debyg i flas finegr     

______________  enw   trychfilyn â chasyn caled dros ei adennydd    

chwyn chwim chwibanu chwedl 

chwarae chwerw 

chwaer 

chwilio chwarter chwilen 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: ch- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  edrych yn ofalus am rywbeth 

______________  enw   stori 
______________  berfenw  cymryd rhan mewn gêm 
______________  ansoddair  cyflym    
______________  enw   unrhyw blanhigion gwyllt sy’n tyfu lle nad 
oes eu heisiau  

______________  enw   un rhan o rywbeth sydd wedi ei rannu’n bedair rhan   
           gyfartal 
______________  berfenw  chwythu trwy eich gwefusau neu drwy chwiban i wneud  
           sŵn fel ffliwt neu aderyn 
______________  enw   merch sydd â’r un rhieni â chi 

______________  ansoddair  heb fod yn felys, yn debyg i flas finegr     
______________  enw   trychfilyn â chasyn caled dros ei adennydd    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ff- Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   unrhyw beth y mae pobl yn gwybod ei fod yn wir   

______________  enw   rhywbeth yr ydych yn ei wisgo ar ran flaen y  
           corff er mwyn cadw’r dillad oddi tani’n lân  

______________  enw   llawer iawn o arian   
______________  ansoddair  heb fod yn hen    
______________  enw   tafod o dân   

______________  enw   dyfais sy’n cario eich llais trwy ddull electronig fel y   
           gallwch siarad â rhywun sy’n bell i ffwrdd 

______________  berfenw  chwythu’n ddarnau â sŵn mawr 
______________  enw   gair arall am gyfaill 
______________  ansoddair  bob amser yn barod i wneud yr hyn yr ydych chi wedi   

           addo, ac i helpu eich ffrindiau   
______________  ansoddair  twp     

ffyddlon fflam ffrind ffres 

ffedog ffôl 

ffortiwn 

ffôn ffrwydro ffaith 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: ff- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  coginio mewn saim neu olew poeth mewn  

           padell ar ben stôf 
______________  enw   y llinell lle y mae dwy wlad yn cyfarfod â’i gi-
lydd 
______________  berfenw  rhedeg i ffwrdd 
______________  ansoddair  yn y ffasiwn ar y pryd    

______________  enw   trafferth 
______________  enw   rhywun sy’n gorfod dianc o’i wlad ei hun 
______________  enw   twll sy’n cael ei agor er mwyn cael dŵr neu olew o’r   
           ddaear   
______________  enw   adar sy’n cael eu cadw er mwyn eu hwyau a’u cig 

______________  ansoddair  lwcus    
______________  enw   golau disglair iawn sy’n digwydd ac yn darfod yn gyflym  

ffasiynol ffoaduffowls ffin 

fflach ffodus 

ffynnon 

ffwdan ffrio ffoi 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ff- 
 

______________   enw   unrhyw beth y mae pobl yn gwybod ei fod yn wir   

______________  enw   rhywbeth yr ydych yn ei wisgo ar ran flaen y  
           corff er mwyn cadw’r dillad oddi tani’n lân  

______________  enw   llawer iawn o arian   
______________  ansoddair  heb fod yn hen    
______________  enw   tafod o dân   

______________  enw   dyfais sy’n cario eich llais trwy ddull electronig fel y   
           gallwch siarad â rhywun sy’n bell i ffwrdd 

______________  berfenw  chwythu’n ddarnau â sŵn mawr 
______________  enw   gair arall am gyfaill 
______________  ansoddair  bob amser yn barod i wneud yr hyn yr ydych chi wedi   

           addo, ac i helpu eich ffrindiau   
______________  ansoddair  twp     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 

Beth yw’r gair coll?   



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ff- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  coginio mewn saim neu olew poeth mewn padell ar ben  

           stôf 
______________  enw   y llinell lle y mae dwy wlad yn cyfarfod â’i gilydd 
______________  berfenw  rhedeg i ffwrdd 
______________  ansoddair  yn y ffasiwn ar y pryd    
______________  enw   trafferth 

______________  enw   rhywun sy’n gorfod dianc o’i wlad ei hun 
______________  enw   twll sy’n cael ei agor er mwyn cael dŵr neu olew o’r   
           ddaear   
______________  enw   adar sy’n cael eu cadw er mwyn eu hwyau a’u cig 
______________  ansoddair  lwcus    

______________  enw   golau disglair iawn sy’n digwydd ac yn darfod yn gyflym 
  

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: ll- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   ansoddair  wrth eich bodd ac yn mwynhau   

______________  enw   y rhan honno o got, crys neu ddilledyn sy’n  
           mynd am y fraich 

______________  berfenw  torri â llif 
______________  ansoddair  mor ddisglair nes ei fod yn gwneud dolur i’ch llygaid   
______________  enw   deunydd cryf wedi’i wneud o groen anifail  

______________  enw   rhywun sy’n dwyn pethau 
______________  ansoddair  heb fod yn gadarn nac yn dynn     

______________  enw   llawr wedi’i godi mewn theatr neu neuadd er mwyn i  
           gynulleidfa allu gweld pobl yn actio, yn dawnsio neu yn canu 
______________  ansoddair  ychydig yn wlyb    

______________  berfenw  ysgrifennu eich enw; arwyddo    

llachar lleidr llawes llaith 

llifio llwyfan 

llipa 

llawen llofnodi lledr 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ll- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  gwneud i rywbeth fynd i lawr eich gwddf 
______________   enw    pysgodyn sy’n edrych fel neidr  
______________   enw    y llwch sydd ar ôl wedi i dân orffen llosgi 
______________   ansoddair  heb symud    
______________   enw    y flwyddyn ddiwethaf 
______________   enw    ffordd fach gul i gerdded arni 
______________   ansoddair  ag wyneb mor llyfn nes ei bod yn anodd sefyll arno neu   
           gafael arno   
______________   enw    adeilad neu ran o adeilad lle y mae llyfrau‘n cael eu cadw   
          fel y gall pobl eu defnyddio  
______________   ansoddair  heb fod yn rhwydd nac yn llyfn  
______________   enw    math o blaned fach sy’n teithio o gwmpas y Ddaear ac   
           sy’n disgleirio yn y nos   

llynedd llwybr llyfrgell llysywen 

llonydd lletchwith 

lleuad 

lludw llyncu 
llithrig 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: ll- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   ansoddair  wrth eich bodd ac yn mwynhau   

______________  enw   y rhan honno o got, crys neu ddilledyn sy’n  
           mynd am y fraich 

______________  berfenw  torri â llif 
______________  ansoddair  mor ddisglair nes ei fod yn gwneud dolur i’ch 
llygaid   

______________  enw   deunydd cryf wedi’i wneud o groen anifail  
______________  enw   rhywun sy’n dwyn pethau 

______________  ansoddair  heb fod yn gadarn nac yn dynn     
______________  enw   llawr wedi’i godi mewn theatr neu neuadd er mwyn i  
           gynulleidfa allu gweld pobl yn actio, yn dawnsio neu yn canu 

______________  ansoddair  ychydig yn wlyb    
______________  berfenw  ysgrifennu eich enw; arwyddo    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  ll- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   berfenw  gwneud i rywbeth fynd i lawr eich gwddf 
______________   enw    pysgodyn sy’n edrych fel neidr  
______________   enw    y llwch sydd ar ôl wedi i dân orffen llosgi 
______________   ansoddair  heb symud    
______________   enw    y flwyddyn ddiwethaf 
______________   enw    ffordd fach gul i gerdded arni 
______________   ansoddair  ag wyneb mor llyfn nes ei bod yn anodd sefyll arno neu   
           gafael arno   
______________   enw    adeilad neu ran o adeilad lle y mae llyfrau‘n cael eu cadw   
          fel y gall pobl eu defnyddio  
______________   ansoddair  heb fod yn rhwydd nac yn llyfn  
______________   enw    math o blaned fach sy’n teithio o gwmpas y Ddaear ac   
           sy’n disgleirio yn y nos   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau:  rh- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   drama, sgwrs neu gerddoriaeth ar y radio 

neu’r            teledu  
______________  enw   unrhyw beth sy’n egluro pam y mae rhywbeth 

yn digwydd 
______________  berfenw  defnyddio darnau arbennig o bren (rhwyfau) i yrru’r   
           cwch trwy’r dŵr  

______________  berfenw  torri’n ddarnau llai fel y gall pawb gael rhywbeth  
______________  enw   defnydd â llawer o fân dyllau ynddo  

______________  enw   ymladd rhwng gwledydd 
______________  enw   un o’ch rhieni      
______________  enw   blodyn lliwgar â choesau pigog 

______________  enw   cledrau i drenau redeg arnynt    
______________  berfenw  symud yn gyflym, yn rhy gyflym weithiau   

rhyfel rheswm rhwyfo rhaglen 

rhuthro rhosyn 

rheilffordd 

rhiant rhwyd rhannu 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: rh- 
Beth yw’r gair coll?   

 

 

______________   enw   ffrwd o ddŵr sy’n disgyn o uchder  

______________  enw   cordyn cryf, tew   

______________  berfenw  defnyddio’ch coesau i symud yn gyflym 

______________  ansoddair  hawdd; heb drafferth 

______________  enw   cyfres o bethau wedi’u gosod mewn llinell syth    
______________  enw   gair neu arwydd sy’n dangos nifer neu faint 

______________  ansoddair  mor anghyffredin nes gwneud i chi synnu     

______________  berfenw  dweud wrth rywun fod rhywbeth yn beryglus 

______________  enw   un o’ch rhieni    

______________  berfenw  tynnu rhywbeth yn ddarnau    

rhestr rhybuddio rhaeadr rhedeg 

rhwygo rhif 

rhaff 

rhiant rhyfedd rhwydd 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: rh- 
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   drama, sgwrs neu gerddoriaeth ar y radio 

neu’r            teledu  
______________  enw   unrhyw beth sy’n egluro pam y mae rhywbeth 

yn digwydd 
______________  berfenw  defnyddio darnau arbennig o bren (rhwyfau) i yrru’r   
           cwch trwy’r dŵr  

______________  berfenw  torri’n ddarnau llai fel y gall pawb gael rhywbeth  
______________  enw   defnydd â llawer o fân dyllau ynddo  

______________  enw   ymladd rhwng gwledydd 
______________  enw   un o’ch rhieni      
______________  enw   blodyn lliwgar â choesau pigog 

______________  enw   cledrau i drenau redeg arnynt    
______________  berfenw  symud yn gyflym, yn rhy gyflym weithiau   

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 

Adnabod geiriau: rh- 
Beth yw’r gair coll?   

 

 

______________   enw   ffrwd o ddŵr sy’n disgyn o uchder  

______________  enw   cordyn cryf, tew   

______________  berfenw  defnyddio’ch coesau i symud yn gyflym 

______________  ansoddair  hawdd; heb drafferth 

______________  enw   cyfres o bethau wedi’u gosod mewn llinell syth    
______________  enw   gair neu arwydd sy’n dangos nifer neu faint 

______________  ansoddair  mor anghyffredin nes gwneud i chi synnu     

______________  berfenw  dweud wrth rywun fod rhywbeth yn beryglus 

______________  enw   un o’ch rhieni    

______________  berfenw  tynnu rhywbeth yn ddarnau    

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –ai- 
Beth yw’r gair coll?   

taith ffaith iaith llaith 

blaidd cais 

dail 

cadair naid llais 

 

______________   enw   sedd i un person  
______________  enw   y symud sydd raid ei wneud i gyrraedd o un   

          man i rywle arall  
______________  enw   mwy nag un ddeilen   

______________  ansoddair  ychydig yn wlyb 
______________  enw   anifail gwyllt tebyg i gi mawr    
______________  enw   y geiriau y mae pobl yn eu siarad ac yn eu hysgrifennu 

______________  enw   y seiniau sydd yn dod o’ch ceg pan fyddwch yn siarad neu  
           yn canu 

______________  enw   sgôr mewn gêm rygbi 
______________  enw   unrhyw beth y mae pobl yn gwybod ei fod yn wir  
______________  enw   symudiad cyflym o’r llawr i’r awyr  



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys   –ai-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   sedd i un person  
______________  enw   y symud sydd raid ei wneud i gyrraedd o un  

           man i rywle arall  
______________  enw   mwy nag un ddeilen   

______________  ansoddair  ychydig yn wlyb 
______________  enw   anifail gwyllt tebyg i gi mawr    
______________  enw   y geiriau y mae pobl yn eu siarad ac yn eu hysgrifennu 

______________  enw   y seiniau sydd yn dod o’ch ceg pan fyddwch yn siarad neu  
           yn canu 

______________  enw   sgôr mewn gêm rygbi 
______________  enw   unrhyw beth y mae pobl yn gwybod ei fod yn wir  
______________  enw   symudiad cyflym o’r llawr i’r awyr  

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys   –oe-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   y rhan o’ch corff sydd ar waelod eich coes  
______________  enw   y teimlad pan gewch chi ddolur  

______________  enw   dŵr a blawd a phethau eraill sy’n cael eu cymysgu i wneud  
           bara a tharten   

______________  ansoddair  yn gallu deall llawer o bethau a gwneud penderfyniadau da 
______________  ansoddair  heb fod yn gynnes     
______________  enw   rhywun sydd dros ddeunaw oed 

______________  berfenw  gofidio  
______________  enw   tân mawr sy’n cael ei godi yn yr awyr agored 

______________  enw   llawer o goed yn tyfu yn ymyl ei gilydd  
______________  ansoddair  cynnes iawn     

doeth toes poeth coelcerth 

oer oedolyn 

troed 

coedwig poeni poen 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys   –oe-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   y rhan o’ch corff sydd ar waelod eich coes  
______________  enw   y teimlad pan gewch chi ddolur  

______________  enw   dŵr a blawd a phethau eraill sy’n cael eu cymysgu i wneud  
           bara a tharten   

______________  ansoddair  yn gallu deall llawer o bethau a gwneud penderfyniadau da 
______________  ansoddair  heb fod yn gynnes     
______________  enw   rhywun sydd dros ddeunaw oed 

______________  berfenw  gofidio  
______________  enw   tân mawr sy’n cael ei godi yn yr awyr agored 

______________  enw   llawer o goed yn tyfu yn ymyl ei gilydd  
______________  ansoddair  cynnes iawn     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys   –wy-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   planhigyn sy’n tyfu yn y môr  
______________  enw   dolur neu niwed i’r corff  

______________  enw   cylch o fetel, yn arbennig un y byddwch yn ei wisgo ar eich  
         bys   

______________  ansoddair  anghyffredin o dda 
______________  ansoddair  hawdd; heb drafferth     
______________  enw   deunydd caled yr ydych chi’n gallu gweld trwyddo 

______________  berfenw  mynd mewn cwch sy’n cael ei yrru gan hwyliau  
______________  enw   anifail gwyllt tebyg i gi â blew coch a chynffon hir 

______________  berfenw  cadw rhywun rhag gwneud rhywbeth   
______________  enw   geiriau hud a lledrith sy’n gwneud i rywbeth ddigwydd  
     

gwydr gwych gwymon rhwydd 

hwylio llwynog 

modrwy 

clwyf swyn rhwystro 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys   –wy-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________  enw  yr hyn yr ydych yn ei ddefnyddio i yfed cawl,  troi eich 
         te neu fwyta pwdin  
______________  enw  llawr wedi’i godi mewn theatr neu neuadd er mwyn i  
         gynulleidfa allu gweld pobl yn actio, yn dawnsio neu yn canu  
______________  enw  y rhan honno o’ch wyneb sy’n cael ei defnyddio i anadlu ac arogli   
______________  ansoddair yn werth meddwl yn ddifrifol amdano 
______________  enw  y diwrnod hwnnw, bob blwyddyn, i gofio pryd y cafodd rhywun ei eni 
______________  enw  mesur o amser sy’n cynnwys deuddeg mis neu dri chant chwe deg a  
         phump o ddiwrnodau 
______________  berfenw gwneud i rywun gredu rhywbeth nad yw’n wir  
______________  enw  y saith niwrnod o ddydd Sul i ddydd Sadwrn 

______________  berfenw mesur pa mor drwm yw rhywbeth   
______________  enw  unrhyw beth yr ydych yn ei fwyta sy’n eich helpu chi i dyfu   
  

wythnos twyllo llwy pwyso 

bwyd llwyfan 

trwyn 

blwyddyn pwysig pen-blwydd 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –wy-  

Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   planhigyn sy’n tyfu yn y môr  
______________  enw   dolur neu niwed i’r corff  

______________  enw   cylch o fetel, yn arbennig un y byddwch yn ei 
wisgo ar eich           bys   

______________  ansoddair  anghyffredin o dda 
______________  ansoddair  hawdd; heb drafferth     
______________  enw   deunydd caled yr ydych chi’n gallu gweld trwyddo 

______________  berfenw  mynd mewn cwch sy’n cael ei yrru gan hwyliau  
______________  enw   anifail gwyllt tebyg i gi â blew coch a chynffon hir 

______________  berfenw  cadw rhywun rhag gwneud rhywbeth   
______________  enw   geiriau hud a lledrith sy’n gwneud i rywbeth ddigwydd  
     

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –wy-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________  enw  yr hyn yr ydych yn ei ddefnyddio i yfed cawl,  troi eich     
         te neu fwyta pwdin  
______________  enw  llawr wedi’i godi mewn theatr neu neuadd er mwyn i  
         gynulleidfa allu gweld pobl yn actio, yn dawnsio neu yn canu  
______________  enw  y rhan honno o’ch wyneb sy’n cael ei defnyddio i anadlu ac arogli   
______________  ansoddair yn werth meddwl yn ddifrifol amdano 
______________  enw  y diwrnod hwnnw, bob blwyddyn, i gofio pryd y cafodd rhywun ei eni 
______________  enw  mesur o amser sy’n cynnwys deuddeg mis neu dri chant chwe deg a  
         phump o ddiwrnodau 
______________  berfenw gwneud i rywun gredu rhywbeth nad yw’n wir  
______________  enw  y saith niwrnod o ddydd Sul i ddydd Sadwrn 

______________  berfenw mesur pa mor drwm yw rhywbeth   
______________  enw  unrhyw beth yr ydych yn ei fwyta sy’n eich helpu chi i dyfu   
  

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –ae-  

Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   y blaned yr ydym ni i gyd yn byw arni  
______________  enw   hylif coch sy’n symud o fewn y corff 

______________  enw   iaith y Cymry  
______________  ansoddair  heb fod yn rhydd 

______________  enw   adeg oeraf y flwyddyn    
______________  enw   merch sydd â’r un rhieni â chi 
______________  enw   hylif sy’n cael ei daenu ar bethau i roi lliw iddynt 

______________  berfenw  defnyddio dryll neu fwa a saeth  
______________  enw   tir gyda thywod neu gerrig mân drosto yn ymyl y môr 

______________  enw   darn o dir lle y mae rhywbeth yn tyfu, a ffens neu glawdd  
           o’i gwmpas 

Cymraeg saethu daear gaeaf 

traeth paent 

cae 

gwaed caeth chwaer 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –ae-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   ein prifddinas  
______________  berfenw  dal yn dynn â’ch llaw   

______________  enw   y rhan sy’n cau ar ben rhywbeth 
______________  ansoddair  bob amser yn barod i rannu’r hyn sydd gennych gyda phobl  

           eraill 
______________  enw   anifail bychan y mae’r blew dros ei gorff mor galed  
           a miniog â nodwyddau    

______________  berfenw  lledu rhywbeth ar ben peth arall  
______________  enw   mwy nag un droed 

______________  berfenw  mynd o rywle neu oddi wrth rywun  
______________  enw   ffrwythau bychain fel mwyar neu gwrens 
______________  enw   crefftwr sy’n gwneud pethau o bren 

hael saer Caerdydd gafael 

gadael caead 

traed 

aeron draenog taenu 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –ae-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   y blaned yr ydym ni i gyd yn byw arni  
______________  enw   hylif coch sy’n symud o fewn y corff 

______________  enw   iaith y Cymry  
______________  ansoddair  heb fod yn rhydd 

______________  enw   adeg oeraf y flwyddyn    
______________  enw   merch sydd â’r un rhieni â chi 
______________  enw   hylif sy’n cael ei daenu ar bethau i roi lliw iddynt 

______________  berfenw  defnyddio dryll neu fwa a saeth  
______________  enw   tir sydd â thywod neu gerrig mân drosto yn ymyl y môr 

______________  enw   darn o dir lle y mae rhywbeth yn tyfu, a ffens neu glawdd  
           o’i gwmpas 

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 



  

  

  

 Adnabod geiriau sy’n cynnwys  –ae-  
Beth yw’r gair coll?   

 

______________   enw   ein prifddinas  
______________  berfenw  dal yn dynn â’ch llaw   

______________  enw   y rhan sy’n cau ar ben rhywbeth 
______________  ansoddair  bob amser yn barod i rannu’r hyn sydd gen-

nych gyda phobl             eraill 
______________  enw   anifail bychan y mae’r blew dros ei gorff mor galed  
           a miniog â nodwyddau    

______________  berfenw  lledu rhywbeth ar ben peth arall  
______________  enw   mwy nag un droed 

______________  berfenw  mynd o rywle neu oddi wrth rywun  
______________  enw   ffrwythau bychain fel mwyar neu gwrens 
______________  enw   crefftwr sy’n gwneud pethau o bren 

 Beth am fynd ati i drefnu’r geiriau yn nhrefn yr wyddor? 
 Ysgrifennwch frawddegau sy’n cynnwys y geiriau uchod. 


