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Pennod Pump    Tasgau grŵp 

1. Cwestiynau aml-ddewis 

Dewiswch yr ateb cywir i bob cwestiwn: 

a Tan pryd cysgodd y 
llofrudd? 
 

11:30 12:00 3:30 

b Ble mae’r llofrudd yn 
rhoi’r cerdyn chwarae? 
 

ar bigyrnau’r 
dyn 

yn y cas 
binociwlars 

yn llaw’r dyn 

c Beth yw cysylltiad y 
gohebydd â’r fyddin? 
 

Roedd aelod o’i 
deulu yn filwr.   

Roedd Jon 
Griffiths yn sâl 

pan oedd e yn y 
fyddin.   

Gweithiodd Jon 
Griffiths fel 

gohebydd yn y 
fyddin.   

 
ch Faint o filwyr oedd yn 

gwybod rhif ffôn y 
gohebydd? 
 

 
6 

 
1 

Does neb yn 
gwybod 

d Pam mae’r heddlu yn 
meddwl bod y llofrudd 
wedi defnyddio ei gar ei 
hun o’r blaen.   
 

Mae ei gar e’n 
fwy diogel.   

Doedd dim 
cerbydau wedi 
cael eu dwyn 
bryd hynny.   

Doedd e ddim 
yn gwybod sut i 
ddwyn car ar y 

pryd.   

dd Sut mae lleoliad y car cyn 
ac ar ôl y llofruddiaeth yn 
helpu’r heddlu? 
 

Maen nhw’n 
gallu gwirio 

tocynnau parcio.   

Does dim ceir 
eraill yn 

Aberhonddu.  

Maen nhw’n 
credu bod y 

llofruddiaeth 
wedi digwydd yn 

agos.   
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2.  Cywiro brawddegau 

Cywirwch y camgymeriad iaith ymhob un o’r brawddegau hyn:   

a Cafodd y Skoda ei ddwyn tua’r un amser ar drydedd lofruddiaeth. 
 

b Roedd y ceir tu ôl i’r cerbyd fferm yn eitha agos at eu gilydd. 
 

c Roedd yn anodd iawn ei gweld e. 
 

ch Dw i’n meddwl bod ein dyn ni sy’n ei yrru fo. 
 

d Tynnodd Ffion Roberts ei llaw yn ôl a godi ar ei thraed.   
 

dd Arhosais nhw i Ffion Roberts orffen siarad.   
 

e Mae nhw wedi ffeindio’r car.   
 

f Mynd i nôl eich ffeil a dewch gyda ni.   
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1.  Cwestiynau am y llofrudd 

a Ydy e’n byw ar ei ben ei hun? 
 

b Pam roedd dwyn car yn hawdd iddo fe? 
 

c Pam roedd e angen blanced? 
 

ch Pam fasai dim llawer o gerddwyr allan? 
 

d Pam oedd hi’n beth da bod glaswellt wrth ochr y ffordd? 
 

dd Sut roedd y llofrudd yn teimlo ar ôl cael gwared ar y corff?  Pam? 
 

e Beth bydd yn wahanol am ei lofruddiaeth nesaf? 
 

f Sut mae’r llofrudd wedi bod yn paratoi at y llofruddiaeth nesaf? 
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2.  Cwblhau’r stori 

Llenwch y bylchau yn y brawddegau hyn: 

a Mae rhaid i’r llofrudd __________ car er mwyn symud y corff. 
 

b Mae e’n llosgi ei ddillad a _________ ei esgidiau i’r afon. 
 

c Mae’r swyddog fforensig yn edrych ar y cyfrifiadur yn ___________ 
iawn er mwyn chwilio am gar Skoda. 
 

ch Mae hi’n teimlo’n gyffrous iawn ac yn dangos y ffilm i’r ___________ .   
 

d Mae Heledd Davies yn adrodd nôl ar ei ___________ gyda’r gohebydd. 
 

dd Mae’r tîm yn trafod yr ___________ gyda’i gilydd.   
 

e Mae’r arolygydd yn dweud __________ Heledd i fynd i wersyll y fyddin.   
 

f Mae’r heddlu’n clywed bod dau berson wedi’u saethu’n __________ yn 
ardal y Mynydd Du.     
 

 

 

 

 

  


