
I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

Yna, ewch yn ôl i ran 1 ac atebwch y cwestiynau isod.

1 Beth yw teitl y stori?

2 Pwy oedd wedi prynu anrheg i Dad?

Ticiwch un.

Sam

Mam

3 Pa liw yw sgwter newydd Dad?

Ticiwch un.

glas

gwyrdd

4 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir
Roedd hi’n ddiwrnod penblwydd ar Dad.
Roedd papur lapio aur ar anrheg Dad.
Rhwygodd Mam y papur lapio oddi ar yr anrheg.
Roedd yr anrheg yn y gegin.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

Rhan 1

Rhan 1Llyfr 1



5 Beth oedd Dad methu disgwyl ei wneud ar y sgwter newydd?

Ticiwch un.

mynd am dro

mynd i’r siop

6 Ar beth oedd yr haul yn disgleirio?

7 Sut ddiwrnod oedd hi i fynd ar y sgwter?

Ticiwch un.

oer

perffaith

8 Dewiswch 2 beth mae Dad yn ei wisgo i fynd ar y sgwter.

Ticiwch ddau.

helmed sgarff côt

het ‘sgidiau bag

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Rhan 2

Rhan 2Llyfr 1



10 Beth oedd Dad yn ei wneud ar y sgwter?

Ticiwch un.

gwibio yn ôl ac ymlaen heibio’r ffenest 

gyrru mewn cylchoedd

9 Pwy oedd eisiau gweld Dad yn gyrru’r sgwter am y tro cyntaf?

11 Pam oedd Sam yn chwifio ei freichiau? 

Ticiwch un.

am ei fod yn gweld Dad yn mwynhau 

am ei fod wedi gweld Mam yn yr ardd

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

12 Rhowch y digwyddiadau canlynol yn eu trefn o 1 i 4.

Dad yn gwibio yn ôl ac ymlaen ar y sgwter

Mam a Dad yn mynd i’r garej

Dad yn gwisgo ei ddillad i fynd ar y sgwter

Dad yn agor ei anrheg penblwydd

Rhan 3

Rhan 3Llyfr 1


