
 
 

Cyfres Amdani: Cawl- Ymestynnwch eich Cymraeg gyda Jo Knell  

ATEBION: Cawl Pennod Tri 

Grwpiau 

1. Sut mae dweud ...? 

(I) Roedd Cemlyn fel cymeriad mewn drama o’r ganrif ddiwetha ... 

(ii) ... wrth i bum munud fynd yn ddeg ac yna’n awr, roedd hi’n mynd yn anoddach ac yn 
anoddach iddi ffonio’n ôl a newid y trefniadau.   

(iii) Adeilad llwyd oedd o, wedi ei wasgu rhwng dau adeilad mawr oedd yn edrych fel tasen nhw 
wedi bod yn adeiladau pwysig ryw dro.   

(iv) Ar ôl i bawb eistedd, roedd pob bwrdd yn cael ei alw yn ei dro, i osgoi un ciw hir. 

(v) Doedd hi ddim isio dechrau rhannu’r profiad efo neb arall. 

(vi) Gwên rhywun oedd yn gwybod.   

(vii) Dal yma, tydan, Sali? 

(viii) A doedd hi ddim yn siŵr ai dros Joyce ‘ta drosti ei hun roedd y dagrau.   

Unigolion 

1. Dechrau a diwedd brawddegau 

a Camgymeriad oedd y tro cyntaf, gan ei bod wedi anghofio go iawn bod neb yno. 
(v) 

b Roedd y lle braidd yn anodd i gael hyd iddo, er bod Sali wedi dilyn y 
cyfarwyddiadau yn ofalus. (i) 

c Basai helpu yn Caffi Cawl yn swnio’n rhywbeth rhyfedd i’w wneud i bobol o’r tu 
allan, ella, a hithau wedi cael cymaint o flynyddoedd o edrych ar ôl ei mam.  (iv)  

ch Doedd Sali a gweddill y staff byth yn hoff iawn o’r amser yma, achos roedd hi’n 
anodd iawn gorfod hel y bobol yn ôl allan i’r stryd unwaith eto.  (ii) 

d Pan ddaeth allan o’r gegin ryw bum munud yn ddiweddarach, roedd y bwrdd lle 
roedd Joyce wedi bod yn eistedd yn wag.  (iii) 

 

2. Atalnodi 

 Ar ôl iddo adael y stafell, cododd Sali’r papur newydd a dechrau darllen.  
Doedd hi ddim yn erthygl hir, ac roedd hi wedi ei gwasgu i mewn ar waelod 
tudalen deg, rhwng stori am ddyn oedd wedi ennill ar y loteri Ewropeaidd a 
stori am beryglon baw ci mewn parciau chwarae.  Cadarnhau manylion y 
person digartref gafodd ei ddarganfod yn farw mewn parc ryw wythnos 
ynghynt roedd yr erthygl.  Dynes oedd hi.  Yn ei phedwardegau.  A’r enw 
oedd Joyce Simpson.   


