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Wyt ti’n ddi eidus fel Nel? Neu wyt ti’n go yn bach
blin fel Ba ti Blin? Ateb y cwestiynau hyn a noda’
sgô i weld pa gyme iad Na, Nel! wyt ti. (Cofia ateb yn
onest... am y t o cyntaf e ioed, efallai.)

1. Wyt ti’n golchi dy ddwylo
a ôl mynd i’ ty^ bach?
a. Ydw, w th gw s. (1)

b. Weithiau (os dwi’n cofio). (2)
c. Dim ond oedolion sy’n golchi
eu dwylo bob t o. (3)

2. Wyt ti’n golchi dy ddannedd
cyn mynd i’ gwely?
a. Dwi’n golchi fy nannedd am ddwy

funud. (Mae Mam yn ddeintydd.) (1)

b. Dwi’n golchi fy nannedd am un funud. (2)
c. Dwi’n gwlychu’ b ws ac esgus

6. Wyt ti’n ga edig i dy ff indiau?
a. Bob amse . (1)

b. Y han fwyaf o’ amse . (2)

c. Ydw... ond weithiau dwi eisiau
fy ffo dd fy hun! (3)

7. Wyt ti’n pigo dy d wyn?

a. Ych a fi! Dim ond Dad sy’n pigo ei d wyn! (1)

b. Ydw... a fflicio’ snobs at
fy ngelyn pennaf! (2

c. Ydw... a’i fwyta. Mae llysnafedd t
wyn yn fwy blasus na b ocoli! (3)

’mod i wedi eu b wsio nhw. (3)

8. Beth yw dy hoff fwyd di?

3. Wyt ti’n b wsio dy wallt?

b. Dwi’n hoffi ff wythau... a losin. (2)

a. Ydw. Dwi’n hoffi ed ych fel
pin mewn papu . (1)

b. Dwi’n b wsio’ top a gadael

a. Salad iach. (1)

c. Siocled i f ecwast, cinio a swpe ! (A
llysnafedd t wyn i de!) (3)

y och au a’ gwaelod. (2)

Sgôr

(Hyd yn oed pan dydy e ddim.) (3)

Rhwng 19-24 Llongyfa chiadau a
sgô uchel iawn! Rwyt ti’n gw ando
dim ac yn byw yn dy fyd bach dy hun... sy’n
llawn pethau melys i’w bwyta a phob math o ych a
pychs! T i yw’ pe son go au yn y byd... ti yw Nel! (Neu,
Ba ti Blin os wyt ti’n fachgen.)

c. Aww! Mae b wsio gwallt yn b ifo!

4. Wyt ti’n dweud plis a diolch?
a. Dwi’n g eadu cw tais iawn. (1)
b. Weithiau... ond weithiau dwi’n
Alys Anghofus. (2)

c. Dim ond pan dwi eisiau hywbeth! (3)

5. Wyt ti’n gallu canu?

a. Dwi’n canu fel eos swynol ar y X Facto . (1)

b. Dwi’n canu fel One Di ection. (Dwi angen

bach o help weithiau... fel One Di ection.) (2)

c. Dwi’n canu fel b ân yn c awcian! Ond
dydy hynny ddim yn fy stopio i. (3)

Rhwng... 13-18 Sgô da iawn. Rwyt ti’n gw ando a
oedolion weithiau – ac yn gwneud beth mae plant e aill
yn ei wneud... Ond mae hwyl a di eidi yn fwy pwysig na
phethau diflas... fel golchi... a bwyta tomatos. Rwyt ti
fel Nel neu Ba ti a ddiw nod da – pan mae Siôn Co n yn
gw ando.
Rhwng... 0-12 Sgô da. Rwyt ti fel Mai Mwyn neu Gwe
n Gwybod Popeth. Mae dy ieni yn falch iawn ohonot
ti... Mae dy ath awon yn falch iawn ohonot ti... Dal ati i
blesio pawb – mae oedolion yn hoffi hynny (ac efallai y
cei di fwy o siocled yn y pen d aw).

