
Atebion 

A ddylen ni fod yn denu twristiaid i 
weld rhyfeddodau naturiol? 

Tasg 1 

1. 

Mannau diarffordd mewn perygl o gael eu difetha 
3 

Dewis arall yn lle teithio go iawn 
5 

Perygl i ryfeddodau naturiol 
1 

Niferoedd ymwelwyr heb fod yn gynaliadwy 
4 

‘Rhestri bwced’ yn cynnwys rhyfeddodau naturiol 
2 

2. Ydy’r gosodiadau hyn yn gywir neu’n anghywir? Rhowch dystiolaeth o’r darn darllen
hefyd i gefnogi eich barn.

Gosodiad Cywir / 
Anghywir 

Tystiolaeth o’r darn 

a. Mae nifer cynyddol o 
ymwelwyr yn gobeithio cael 
profiadau ‘gwahanol’. 

Cywir Gyda mwy a mwy o dwristiaid yn 
chwilio am brofiadau unigryw, 
bythgofiadwy ... 

b. Dydy rhyfeddodau naturiol 
ddim yn ymddangos ar 
‘restri bwced’ y rhan fwyaf o 
bobl. 

Anghywir ... mae rhyfeddodau naturiol  hefyd 
yn amlwg iawn arnyn nhw (rhestri 
bwced). 

c. Mae mannau anghysbell yn 
mynd yn fwy poblogaidd. 

Cywir Felly, y duedd yw chwilio am fannau 
mwy anghysbell a diarffordd i fynd 
iddyn nhw 

ch. Rhaid creu seilwaith ar gyfer 
rhyfeddodau naturiol. 

Cywir Ond dydy’r rhyfeddod naturiol ei hun 
ddim yn ddigon, wrth gwrs, gan fod 
angen seilwaith hefyd. 

d. Mae miloedd ar filoedd 
o bobl yn ymweld â Sarn 
y Cawr bob blwyddyn.

Cywir ... yn 2015, ymwelodd 851,314 o bobl 
â Sarn y Cawr. 

dd. Mae’r awdur yn meddwl bod 
niferoedd yr ymwelwyr â 
Sarn y Cawr yn gynaliadwy. 

Anghywir Ydy hyn yn gynaliadwy? Rwy’n 
amau’n fawr. 



e. Yn ôl yr awdur, mae’n bosibl 
cael profiad rhithwir yn lle 
ymweld â rhyfeddodau 
naturiol. 

Cywir Dydw i ddim yn sôn am wylio fideo, 
ond yn hytrach rhith-wirionedd. 

4. 

Berfenw + arddodiad 

rhyfeddu at 

chwilio am 

creu argraff ar 

ymweld â 

tarfu ar 

dweud wrth 

siarad â 

5. Heb edrych ar y darn, rhowch luosog y geiriau hyn:

twrist twristiaid 
rhyfeddod rhyfeddodau 
profiad profiadau 
rhestr rhestri 
man mannau 
teithiwr teithwyr 
datblygiad datblygiadau 
rhaeadr rhaeadrau 
rhywogaeth rhywogaethau 

6. Marw.


