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Pennod Dau   Tasgau grŵp 

1. Gosodiadau 
Nodwch a yw’r gosodiadau hyn yn gywir, yn anghywir neu fod y 
wybodaeth ddim ar gael: 

  Cywir Anghywir Ddim ar 
gael 

a Mae’r ail lofruddiaeth yn digwydd 
yn syth ar ôl yr un gyntaf. 
 

   

b Dyw’r llofrudd ddim eisiau lladd yn 
y bore. 
 

   

c Mae’r llofrudd yn brolio am ei 
gamp. 
 

   

ch Mae’r llofrudd yn saethu’r fenyw. 
 

   

d Mae’r llofrudd yn cynllunio lladd 
mwy nag un person ar y tro yn y 
dyfodol.   
 

   

dd Mae’r llofrudd yn byw yn ardal 
Bannau Brycheiniog.   
 

   

e Mae’r llofrudd yn nabod y fenyw 
mae’n lladd. 
 

   

f Mae’r llofrudd yn cael boddhad o 
weld pobl yn marw. 
 

   

ff Dyn yw’r llofrudd. 
 

   

g Mae’r llofrudd yn gadael arwydd 
arbennig ar y corff. 
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2.  Ystyr brawddegau 

Newidiwch ystyr y brawddegau hyn trwy newid un gair yn unig.  Ydych chi’n 
gallu creu brawddegau doniol tybed? 

• Edrychodd hi ar ei horiawr. 
• Er ei bod hi’n gweithio i’r heddlu, doedd hi ddim yn blismon.   
• Teimlodd Ffion Roberts y gwallt ar gefn ei phen yn codi. 
• Mae eich pennaeth yn dweud wrtha i mai chi yw’r person gorau.   
• Hoffwn i’ch cael chi ar y tîm cyn gynted â phosib.   
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1. Treigladau  

Mae’r geiriau hyn i gyd wedi’u treiglo ym Mhennod 2.  Beth yw eu sillafiadau 
gwreiddiol cywir? 

a nghar 
b dir 
c gefn 
ch cherdded 
d gyllell 
dd blismon 
e phen 
f rif 
 

2. Brawddegau  

Defnyddiwch gysylltair i gysylltu’r ddwy ran o bob brawddeg: 

a Gallwn i fod wedi aros mwy, ... ... ro’n i eisiau profi’r teimlad rhyfeddol eto.   
 

b Adeilad bach wrth ochr un o’r prif 
lwybrau yn yr ardal oedd e, ... 

... golygfeydd hir a hardd bob ffordd i fyny ac 
i lawr y dyffryn.   
 

c Roedd hi newydd fod yn darllen am 
drosedd ar y we ... 
 

... yn eistedd yn ôl i feddwl am beth roedd hi 
wedi ei dysgu.   
 

ch Mae eich pennaeth yn dweud wrtha i ... 
 

... chi yw’r person gorau.   

d Dim ond dwy lofruddiaeth sydd wedi 
bod, ... 
 

... yn ôl y rheolau, dyw’r person ddim yn 
llofrudd o’r math gwaetha eto.   

dd Doedd Ffion Roberts ddim yn barod i 
ddweud gormod ... 
 

... iddi hi gael gwybod mwy am yr 
ymchwiliad. 
 

e Ond wedi’r pedwar deg oed, mae pobl 
yn tawelu fel arfer, ... 
 

... maen nhw wedi cael eu dal.   
 

f Roedd llawer o sŵn ... 
 

... i’r gohebwyr sefyll a dechrau gadael.   


