
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





Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

Beth yw teitl y stori?1

Sut sied sydd gan Sam?

Ticiwch un.

Sied fawr ddu a gwyn

Sied fach ddu a gwyn

2

Beth welodd Sam yn hedfan drwy’r awyr?3

Dewiswch 3 peth mae Sam yn ei gadw yn ei sied?

Ticiwch dri.

car coch pabell

trampolîn rhwyd bysgota beic

rhaff sgipio

4

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 2

Rhan 1



Pam oedd Sam wedi rhedeg i’r ardd?

Ticiwch un.

i weld beth oedd wedi digwydd i’r trampolîn

i weld beth oedd wedi digwydd i’w sied

5

Sut olwg oedd ar wyneb Sam?6

Pwy oedd am roi sied Sam yn ôl at ei gilydd?

Ticiwch un.

Non

Dad

7

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

Dad yn dod i weld beth oedd wedi digwydd.

Sam yn rhedeg i’r ardd.

Sam yn darganfod ei sied yn bentwr mawr ar y llawr.

Dad yn dweud wrth Sam ei fod am drwsio ei sied.

8

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Rhan 2Llyfr 2

Rhan 2



Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud wrth Dad.10

Beth ddefnyddiodd Dad i godi’r waliau a’r to trwm yn ôl at ei gilydd?

Ticiwch un.

craen mawr, oren 

tractor mawr, coch

9

Pam oedd Dad eisiau mynd i’r pentref? 

Ticiwch un.

er mwyn mynd i weld ei ffrindiau 

rhag ofn bod mwy o bobl angen ei help 

11

Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.

Rhedodd Sam drwy’r drws i’r ________a)

ardd. gegin.

Roedd gan Dad graen mawr ________b)

oren. coch.

Roedd hi’n ddiwrnod ________c)

braf. gwyntog.

Ticiwch un bob tro.

12

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Rhan 3Llyfr 2

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?

Beth oedd Sam a Non eisiau ei wneud?

Ticiwch un.

mynd i ddweud helo wrth Ned y mul

mynd i chwarae ar y fferm

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

1

2

I ble aeth Sam a Non i chwilio am Ned?

Ticiwch un.

i’r stabl

i’r tŷ

3

Copïwch un gair sydd yn disgrifio clustiau Ned y mul.4

Rhan 1Llyfr 3

Rhan 1



Pa ddiwrnod oedd hi?5

Ble oedd Ned?

Ticiwch un.

yn gweithio ar y traeth

yn gweithio yn y caeau

6

Beth yw gwaith Ned y mul?

cludo plant yn ôl ac ymlaen ar hyd y tywod

cludo plant yn ôl ac ymlaen ar hyd y llwybr

Ticiwch un.

7

hir

hapus

trwm

isel

byr

trist

uchel ysgafn

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.8

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 3

Rhan 2

Rhan 2



I ble roedd Ned am fynd a Sam a Non am dro? 

Ticiwch un.

at y creigiau 

i’r fferm  

10

Pam oedd Ned yn hapus iawn?

Ticiwch un.

am fod Sam a Non wedi dod i ddweud helo 

am ei bod hi’n amser mynd adref

9

Copïwch beth ddywedodd Sam a Non am Ned y mul.11

12 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir
Roedd Ned yn hapus i weld Sam a Non.
Roedd Ned am fynd a Sam a Non am dro i’r pentref.
Roedd Sam a Non wedi cyffroi.
Mae Sam a Non yn meddwl bod Ned yn ffrind da.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Rhan 3Llyfr 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Sut mae Sam yn edrych yn ei ddillad cowboi?

Ticiwch un.

smart iawn

doniol

2

Pwy sy’n mwynhau chwarae cowboi gyda Sam?

Ticiwch un.

Non

Jac

3

Dewiswch 3 peth mae Sam yn ei wisgo pan fydd yn chwarae cowboi. 

Ticiwch dri.

‘sgidiau gwyrdd het frown crys coch

trowsus glas sgarff gwyn menig du 

4

Rhan 2Rhan 1Rhan 1 Rhan 3Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 4

Rhan 1



Beth oedd Sam a Jac wedi ei dorri?

Ticiwch un.

y gadair

y drych drud

5

Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud.6

I ble aeth Sam a Jac i guddio?

Ticiwch un.

tu ôl i’r gadair

tu ôl i’r drws 

7

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Dringodd y ddau dros y ________a)

wal. dodrefn.

Roedd Mam wedi ________b)

clywed. disgyn.

Chwiliodd Sam a Jac am rywle i ________c)

guddio. gysgu.

8 Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.

Ticiwch un bob tro.

Llyfr 4 Rhan 2

Rhan 2



Beth wnaeth Sam ar ôl dringo o du ôl i’r gadair?

Ticiwch un.

dweud sori wrth Non

dweud sori wrth Mam

10

Sut oedd Sam yn teimlo?9

Ble mae’n rhaid i Sam a Jac chwarae cowbois o hyn ymlaen?

Ticiwch un.

yn ystafell wely Sam

yn yr ardd  

11

mawr

tew

cyflym

tenau

bach

oer

poeth araf

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.12

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 4 Rhan 3

Rhan 3





Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

Beth yw teitl y stori?1

Pam oedd Jac yn siglo ei gynffon ac yn neidio i fyny ac i lawr?

Ticiwch un.

gan ei fod yn hapus

gan ei fod ofn

2

Beth fydd Sam a Jac yn ei wneud yn y parc?

Ticiwch un.

chwarae pêl

dringo coed

3

Copïwch un gair sydd yn disgrifio cynffon Jac.4

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 5

Rhan 1



Beth mae Sam yn hoffi ei wneud gyda Jac?

Ticiwch un.

dysgu triciau newydd

chwarae yn yr ardd

5

Sut olwg sydd ar wyneb Jac pan fydd Sam yn dangos triciau 
newydd iddo?

Ticiwch un.

blin

dryslyd 

6

Beth yw gwobr Jac pan fydd yn gwneud tric?7

8 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir
Nid yw Sam yn hoffi dysgu triciau i Jac.
Bydd Sam yn dangos i Jac sut mae gwneud triciau.
Mae pobl weithiau yn edrych yn syn ar Sam.
Pan fydd Jac yn gwneud tric bydd yn cael darn o 
ham yn wobr.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 5 Rhan 2

Rhan 2



Beth fydd Sam yn rhoi ar ei lin?

Ticiwch un.

clustog

blanced

10

Sut mae Sam a Jac yn teimlo ar ôl diwrnod hir o chwarae yn y parc?9

Pam mae Jac yn gorwedd wrth draed Sam?

Ticiwch un.

er mwyn cadw traed Sam yn gynnes

er mwyn chwarae gyda thraed Sam  

11

Does dim byd gwell gan Sam na mynd a Jac i’r ________a)

ysgol. parc.

Mae Jac wrth ei fodd gyda ________b)

caws. siocled.

Bydd Jac yn gwneud i Sam ________c)

wenu. grio.

12 Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.

Ticiwch un bob tro.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 5 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Beth oedd Sam wedi clywed  ei Fam yn ei ddweud?  

Ticiwch un.

bod storm eira i ddod dros nos

bod gwynt cryf am fod dros nos

bod storm law i ddod dros nos

2

Pam oedd Sam wedi rhedeg i’r ffenest ar ôl codi o’i wely?   

Ticiwch un.

i weld os oedd storm eira wedi bod

i weld os oedd hi’n bwrw glaw  

i weld os oedd Mam yn yr ardd

3

Copïwch beth ddywedodd Sam pan welodd ei bod hi wedi bwrw eira.4

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 6

Rhan 1



Pam oedd yn rhaid i Sam wisgo fest?

Ticiwch un.

am ei bod hi’n oer iawn yn yr eira

am ei fod wedi colli ei gôt

am fod Mam wedi dweud 

5

Ym mha ystafell oedd Mam yn eistedd?6

I ble oedd Sam yn mynd?

Ticiwch un.

i chwarae yn yr eira

i’r siop

i dŷ Non i chwarae

7

Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.8

Roedd Sam yn edrych ymlaen at gael mynd i’r ________

ysgol. parc. siop.

a)

Roedd mam yn eistedd o flaen y ________

teledu. tân. radio.

b)

Brysiodd Sam am y ________

drws. gegin. ffenest.

c)

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 6 Rhan 2

Rhan 2



Beth wnaeth Sam wrth redeg drwy’r drws?9

Beth oedd Mam yn ei weld yn yr eira?

Ticiwch un.

coesau Sam 

clustiau Sam  

trwyn Sam 

10

Copïwch beth ddywedodd Sam wrth Mam.11

Rhowch ddigwyddiadau’r stori yn eu trefn o 1 i 4.12

Sam yn codi o’r gwely

Sam yn rhoi ei ddillad cynnes amdano

Sam yn llithro ac yn glanio yn yr eira oer

Mam yn dweud wrth Sam bod rhaid iddo fod yn ofalus 

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 6 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Beth oedd Sam a Dad wedi ei wneud yn yr ardd?  

Ticiwch un.

codi pabell

adeiladu sied  

plannu blodau

2

Dewiswch 2 beth aeth Sam i’w nôl o’i ystafell wely? 

Ticiwch ddau.

clustog sach cysgu blanced

tedi llyfr radio

4

Beth oedd Sam yn edrych ymlaen at ei wneud?   3

gwersylla dros nos

mynd am dro  

mynd i dŷ ei ffrind

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 7

Rhan 1



Copïwch y gair sy’n disgrifio sut noson oedd hi.7

golau

pell

swnllyd  

drwg

tywyll

agos

da tawel

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.8

Beth wnaeth Sam am saith o’r gloch?5

mynd i ddweud nos da wrth Mam

mynd i ddweud nos da wrth Dad

dringo i mewn i’w sach cysgu 

Ticiwch un.

Beth mae Sam a Dad yn mwynhau ei wneud pan maent yn gwersylla?6

edrych ar y lleuad a’r sêr yn disgleirio

chwarae gemau

canu caneuon

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 7 Rhan 2

Rhan 2



Beth fydd Sam yn ei glywed yn disgyn yn erbyn ochor y babell?9

Pa sŵn oedd yn fwy swnllyd na’r holl synau eraill?10

sŵn y dylluan  

sŵn y siglen yn siglo  

sŵn Dad yn chwyrnu 

Ticiwch un.

Beth oedd yn rhaid i Sam ei wneud er mwyn syrthio i gysgu?11

mynd yn ôl i’r tŷ i gysgu yn ei ystafell wely ddistaw

rhoi ei ddwylo ar ei glustiau a chau ei lygaid yn dynn

rhoi ei glustog tros ei glustiau a chau ei lygaid yn dynn

Ticiwch un.

12 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir
Fel arfer mae hi’n dawel yn y nos.
Doedd Sam methu clywed dim sŵn o’r babell.
Bydd sŵn pan fydd y gwynt yn chwythu’r siglen.
Roedd Sam yn chwyrnu’n uchel.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 7 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Copïwch enw’r pentref sydd yn y stori.2

Dewiswch 3 peth mae Sam yn ei wneud ar y fferm. 

Ticiwch dri.

bwydo’r ieir bwydo’r gath rhoi gwair i’r gwartheg

bwydo’r ci cyfri’r defaid rhoi gwair i’r ceffylau

4

Ar ôl bwyta ei frecwast, beth fydd Sam yn ei wneud?  3

dechrau ar ei waith

mynd am dro  

mynd yn ôl i’r gwely

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 8

Rhan 1



Sawl dafad gyfrodd Sam yn y cae?7

Pam oedd Sam yn eistedd ac yn crafu ei ben?5

am ei fod yn ceisio meddwl ble oedd y ddafad oedd ar goll

am ei fod yn ceisio meddwl ble oedd y ffermwr

am ei fod wedi blino

Ticiwch un.

I ble aeth Sam i edrych am y ddafad?6

i’r stabl

i’r pentref

i’r caeau eraill

Ticiwch un.

Cerddodd Sam i lawr y ________a)

llwybr. grisiau. traeth.

Chwiliodd Sam yn y ________b)

beudy. tŷ. ysgol.

Doedd dim golwg o’r ________c)

ddafad. ci. ceiliog.

8 Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 8 Rhan 2

Rhan 2



Sut oedd Sam yn teimlo?9

glân

hawdd

newydd 

anodd

budr

hen

diogel peryglus

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.12

Pam aeth Sam i gyfri’r defaid unwaith eto?10

rhag ofn ei fod wedi gwneud camgymeriad  

am fod y ffermwr wedi dweud wrtho wneud  

am fod Mam wedi dweud wrtho wneud 

Ticiwch un.

Beth wnaeth Sam ar ddiwedd y stori?11

gwenu

crio

chwerthin

Ticiwch un.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 8 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Pa ddiwrnod oedd hi?4

Beth wnaeth Sam ar ôl bwyta ei frecwast? 2

mynd i frwsio ei ddannedd

mynd i newid ei ddillad 

mynd i eistedd yn yr ystafell fyw

Ticiwch un.

Gan bwy oedd Sam yn gobeithio cael sticer mawr lliwgar? 3

y doctor

ei athrawes 

y deintydd

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 9

Rhan 1



Pa liw oedd cadair y deintydd?7

Ar ôl cyrraedd, i ba ystafell aeth Sam a Mam i eistedd?

i ystafell y deintydd

i’r ystafell aros

i’r gegin

Ticiwch un.

5

Am faint o amser oedd Sam a Mam yn disgwyl?

5 munud

10 munud

15 munud

Ticiwch un.

6

8 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir
Gafaelodd Sam yn llaw Mam.
Pwysodd y deintydd y botwm gwyrdd.
Edrychodd y deintydd ar bob un dant.
Eisteddodd Sam yn llonydd iawn.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 9 Rhan 2

Rhan 2



Copïwch un gair sydd yn disgrifio’r sticer gafodd Sam.9

Sut oedd Sam yn teimlo ar ôl iddo gael sticer?10

wrth ei fodd 

yn ddigalon 

yn ofnus 

Ticiwch un.

I bwy oedd Sam yn edrych ymlaen at ddangos ei sticer?11

Dad, Mam a Jac

Dad, Non a Jac

Dad, Non a’r nyrs

Ticiwch un.

Rhowch y digwyddiadau canlynol yn eu trefn o 1 i 4.12

Sam yn brwsio ei ddannedd ar ôl brecwast

Sam a Mam yn eistedd yn yr ystafell aros

Y deintydd yn edrych yn ofalus ar ddannedd Sam

Y deintydd yn rhoi sticer yn wobr i Sam 

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 9 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Pa ddiwrnod oedd hi?4

I ble oedd yn rhaid i Sam fynd i chwilio am wisg newydd?2

i dŷ Non

i’r siop ddillad

i’r siop fwyd

Ticiwch un.

Sut oedd Sam a Mam yn mynd i’r pentref?3

ar y bws

cerdded

yn y car

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 10

Rhan 1



Dewiswch 3 gwisg oedd yn y siop. 

Ticiwch dri.

doctor

lleidr

ffermwrrobot

gofodwr ysbryd

8

Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud.6

Beth oedd Sam yn ei weld wrth iddo gerdded i mewn i’r siop?5

gweithiwr y siop

pob math o wisgoedd

papur wal lliwgar

Ticiwch un.

Beth oedd Sam yn edrych ymlaen at ei wneud yn y parti?7

dawnsio’n ddoniol

bwyta llond ei fol o fwyd

gwneud triciau hud

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 10 Rhan 2

Rhan 2



Beth oedd gwisg Non?11

Beth wnaeth Sam pan agorodd Non y drws?10

gwenu 

chwerthin yn uchel

chwifio ei law

Ticiwch un.

Pa un o’r rhain sy’n dweud bod Sam ar frys i dŷ Non?9

rhedodd Sam i dŷ Non 

sgipiodd Sam i dŷ Non

cerddodd Sam i dŷ Non

Ticiwch un.

a)

b)

c)

Aeth Sam a Mam i’r siop ________

ddillad. fwyd. cardiau.

Roedd Sam am wisgo fel ________

dewin. lleidr.doctor.

Agorodd Non y ________

drws. ffenest. anrheg.

12 Dewiswch y gair sy’n cyd-fynd â’r stori i lenwi’r bwlch.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 10 Rhan 3

Rhan 3





Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Beth yw teitl y stori?1

Dewiswch 3 gair sy’n disgrifio’r bwrdd adar newydd.

Ticiwch dri.

bregus crwn brown

cryf sgwâr ysgafn

4

Ble osododd Sam a Dad  y bwrdd adar?

Ticiwch un.

yn y sied

yn y garej

yn y parc

yn yr ardd  

2

Beth oedd Sam yn edrych ymlaen at ei wneud?

peintio’r bwrdd newydd

mynd i’r tŷ i ymlacio

mynd i’r gegin i gael bwyd

gwylio’r adar bach

3

Ticiwch un.

Rhan 1Llyfr 11

Rhan 1



Beth grafodd Sam oddi ar fwrdd y gegin?6

meddal

cryf

cyntaf 

olaf

caled

gwlyb

sych gwan

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.8

Pam oedd Sam wedi deffro yn gynnar iawn?

er mwyn mynd i’r ysgol

er mwyn gwylio’r adar

er mwyn mynd i’r siop

er mwyn mynd i fwydo Jac y ci

5

Ticiwch un.

Beth oedd gan Sam ar ei lin?

llyfr am adar 

blanced

Jac y ci

clustog

7

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 11 Rhan 2

Rhan 2



Pa fath o aderyn oedd y creadur bach doniol? 11

Beth oedd yn bwyta’r briwsion oedd ar y bwrdd?

aderyn

gafr

gwiwer

dafad 

9

Ticiwch un.

Sut edrychodd Sam ar y creadur oedd yn bwyta’r briwsion?

yn syn

yn flin

yn ddryslyd

yn ofnus

10

Ticiwch un.

12 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir

Glaniodd yr aderyn bach ar y to.

Bwytaodd Sam lond ei fol o friwsion.

Roedd gan yr aderyn blu lliw brown.

Hedfanodd yr aderyn i ffwrdd.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 11 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Dewiswch 3 peth sydd yn y parc chwarae.

Ticiwch dri.

trampolîn si-so ffrâm ddringo

siglen pwll tywod llithren

4

Ble ym mhentref Penderwen mae’r parc chwarae newydd?

yn ymyl yr Ysgol Gynradd

yn ymyl y siop ddillad

yn ymyl y fferm

yn ymyl tŷ Sam  

2

Ticiwch un.

Pam mae Sam a Non yn brysio adref o’r ysgol?

er mwyn chwarae pêl yn yr ardd

er mwyn cael bwyd

er mwyn newid o’u gwisg ysgol

er mwyn mynd i siopa 

3

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 12

Rhan 1



Dewiswch y gair gorau i gyd-fynd â’r darn.

Eisteddodd Sam a Non ar y ________a)

gwair. gadair. fainc. wal.

Cerddodd Sam at y ________b)

siglen. drws. beic. car.

Dechreuodd Sam ________ c)

siglo. chwerthin. grio. ganu.

Ticiwch un bob tro.

8

Pa ddiwrnod oedd hi?5

Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud wrth Non.7

Beth wnaeth Non gynnig ei ddysgu i Sam?

sut i fynd lawr y llithren

sut i fynd ar y siglen

sut i ddringo’r ffrâm ddringo

sut i fynd ar y si-so

6

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 12 Rhan 2

Rhan 2



Copïwch beth mae Non yn ei weiddi.10

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.

dewr

dydd

cywir

anghywir

ofnus

nos

dechrau diwedd

12

9 Pam oedd pawb yn clapio a galw enw Sam?

am ei fod yn ddewr

am ei fod yn gwneud triciau

am ei fod yn dawnsio

am ei fod yn cannu 

Ticiwch un.

11 Pam oedd Sam wedi disgyn oddi ar y siglen?

am ei fod wedi gadael i’r cadwyni fynd

am  fod y sedd yn wlyb

am ei fod wedi siglo rhy uchel

am fod Non wedi ei wthio

Ticiwch un.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 12 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Sut ymyl oedd i ffrog newydd Non?4

Pam oedd Non wedi brysio adref o’r Eisteddfod?

er mwyn cael gweld beth oedd ei anrheg

er mwyn mynd i’w gwely

er mwyn mynd i chwarae yn y parc

er mwyn mynd i weld Sam 

2

Ticiwch un.

Ym mha ystafell oedd ffrog newydd Non yn hongian?

yn y gegin

yn yr ystafell fyw

yn ei ystafell wely

yn yr ystafell ymolchi

3

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 13

Rhan 1



Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud wrth Non.7

Pa fath o ‘sgidiau glaw sydd gan Sam?

melyn gyda smotiau lliwgar ar eu ‘hochrau

gwyrdd gyda smotiau lliwgar ar eu ‘hochrau

melyn gyda sêr lliwgar ar eu hochrau

glas gyda smotiau melyn ar eu hochrau

5

Ticiwch un.

 I ble oedd Sam a Non am fynd am dro?

i’r pentref

i’r parc

i’r ysgol

i’r siop

6

Ticiwch un.

8 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir

Roedd Sam yn sefyll o flaen y drych.

Roedd Sam yn gwisgo côt newydd sbon.

Roedd gan Non het newydd.

Roedd Sam a Non yn edrych yn flêr iawn.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 13 Rhan 2

Rhan 2



Beth oedd dros ffrog newydd Non?

smotiau dŵr mwdlyd

llwch

paent

tywod

Ticiwch un.

10

Pwy neidiodd i ganol pwll mawr o ddŵr mwdlyd?9

Pam aeth Sam a Non adref heb ddweud yr un gair wrth ei gilydd?

am fod y ddau wedi cael ffrae fawr

am fod y ddau yn rhedeg

am fod Mam wedi dweud wrthynt

am fod Dad wedi dweud wrthynt

11

Ticiwch un.

Rhowch y digwyddiadau canlynol yn eu trefn o 1 i 4.12

Sam wedi cael ‘sgidiau glaw newydd sbon

Sam a Non yn penderfynu mynd i’r parc

Non yn cael ffrog newydd yn anrheg

Sam yn neidio i ganol y pwll dŵr

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 13 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Dewiswch 3 gair i ddisgrifio Cadi.

Ticiwch dri.

blewog bach du a gwyn 

mawr swnllyd distaw

4

Pam mae Non yn deffro’n gynnar bob bore?

er mwyn bwydo Cadi

er mwyn mynd i’r parc

er mwyn gwylio’r teledu

er mwyn mynd i nofio 

2

Ticiwch un.

Beth mae Cadi yn ei gael i frecwast?

plât o gaws

plât o gig

plât o ffrwythau

plât o lysiau

3

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 2 Rhan 3

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 14

Rhan 1



Copïwch beth ddywedodd Non.6

Dewiswch y gair gorau i gyd-fynd â’r darn.

Roedd Non yn ________a)

hapus. chwerthin. poeni. flin.

Disgwyliodd Non am bedwar ________ b)

diwrnod. wythnos. munud. awr.

Roedd Non yn benderfynol i ddod o hyd i ________c)

Sam. Jac. Cadi. Mam.

8

Pam aeth Non o amgylch y pentref?

i chwilio am Cadi’r gath

i chwilio am Sam

i chwilio am Mam a Dad

i chwilio am Jac y ci

5

Ticiwch un.

Pwy oedd Non angen i’w helpu?

ei theulu

ei ffrind gorau

yr heddlu

pawb o’r pentref 

7

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 14 Rhan 2

Rhan 2



I dŷ pwy aeth Non i ofyn am help?9

Ble oedd Non a Sam yn sefyll pan glywsant sŵn cath fach yn mewian?

wrth ddrws y tŷ

yn yr ystafell fyw

yn y gegin

wrth ddrws y garej

10

Ticiwch un.

Beth wnaeth Sam a Non ddarganfod yn y sied?

Cadi a dwy gath fach

Jac a dwy gath fach

Cadi a Jac y ci yn chwarae

Cywion bach mewn nyth 

11

Ticiwch un.

Rhowch y digwyddiadau canlynol yn eu trefn o 1 i 4.12

Cadi ddim yn dod adref i gael ei brecwast

Non a Sam yn darganfod Cadi yn y sied

Non yn mynd i chwilio am Cadi

Non a Sam yn clywed sŵn cath fach

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 14 Rhan 3

Rhan 3





Beth yw teitl y stori?1

Beth oedd gan Jac yn ei geg? 4

Ble oedd Sam yn eistedd?

wrth y bwrdd

ar y llawr

ar y soffa

wrth y ffenest 

2

Ticiwch un.

3 Beth oedd Mam yn ei wneud?

golchi llestri

coginio bwyd

smwddio dillad

bwyta cawl moron

Ticiwch un.

Rhan 1 Rhan 3Rhan 2

I gychwyn, darllenwch rannau 1, 2 a 3.

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

Rhan 1Llyfr 15

Rhan 1



I ba ystafell y rhedodd Jac i ddianc?5

Tynnwch 3 llinell i gysylltu’r geiriau croes.

cychwyn

ifanc

tebyg

hen

gorffen

o flaen

tu ôl gwahanol

8

Pam oedd Jac yn trio dianc?

am nad yw’n hoffi cael bath

am ei fod ofn Sam

am ei fod eisiau mynd i’r parc i chwarae

am ei fod eisiau bwyd

6

Ticiwch un.

Beth wnaeth Sam ddweud wrth Jac wrth iddo redeg ar ei ôl?

ci bach drwg

clown

ci drwg

ci bach dwl

7

Ticiwch un.

Darllenwch ran 2 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 2

Llyfr 15 Rhan 2

Rhan 2



Copïwch beth mae Sam yn ei ddweud ar ddiwedd y stori.11

Ar ben beth oedd Jac yn sefyll?

bwrdd bregus

cadair esmwyth

soffa

teledu

9

Ticiwch un.

Pam syrthiodd Sam i’r gadair esmwyth?

am ei fod wedi blino

am ei fod wedi brifo

am fod Jac wedi ei wthio

am fod Mam wedi dweud wrtho eistedd

10

Ticiwch un.

12 Ticiwch y brawddegau yn gywir neu’n anghywir.

Cywir Anghywir

Llithrodd Jac drwy goesau Sam.

Roedd Sam eisiau Jac fynd i’r ardd.

Syrthiodd Sam i’r llawr yn flinedig.

Roedd mwd brown dros y dodrefn i gyd.

Darllenwch ran 3 o’r llyfr.

Yna, atebwch y cwestiynau isod.

Rhan 3

Llyfr 15 Rhan 3

Rhan 3


