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Adnodd 3a. Cardiau Cymryd mantais/Ddim yn cymryd mantais 

 

Rhywun yn gadael i ti gymryd y bai am rywbeth na wnest ti 

Rhywun yn gofyn i ti wneud rhywbeth sy'n gwneud i ti deimlo'n 
anghyfforddus 

 
 

Rhywun yn gofyn i ti gymryd hun-lun noeth 

Rhywun yn postio rhywbeth dwl ar y cyfryngau cymdeithasol o dy gyfrif di 
pan oeddet ti wedi gadael dy ffôn heb ei gloi 
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Rhywun yn rhoi benthyg arian i ti brynu cinio 

Rhywun yn gofyn i ti gadw cyfrinach ddrwg 

Rhywun yn gofyn i gael copïo dy waith cartref 

Rhywun yn postio llun ohonot ti ar-lein sy'n achosi embaras i ti 

Rhywun yn dweud jôc / gwneud hwyl am dy ben di 
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Rhywun yn dwyn dy syniad ar gyfer aseiniad 

Rhywun yn benthyca arian gen ti na fydd yn ei dalu'n ôl i ti 

Rhywun yn dy amddiffyn di 

Rhywun yn benthyca dy ffôn a defnyddio dy gredyd i gyd 

Rhywun yn anfon llun doniol atat ti fel jôc 
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Rhywun yn anfon neges pen-blwydd hapus ar-lein atat ti 

Rhywun yn trefnu syrpreis ar dy gyfer di 

Rhywun yn cymryd hun-lun gyda thi 

Rhywun yn rhoi benthyg ei ffôn i ti er mwyn i ti ffonio dy fam 

Rhywun yn bygwth datgelu cyfrinach amdanat ti, os nad wyt ti'n rhoi 
rhywbeth iddo 
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Rhywun yn esgus bod yn ffrind i ti er mwyn gallu dy ddefnyddio di am ryw 
reswm 

Rhywun yn gadael emoji 😍 ar dy lun Instagram 

Rhywun yn hoffi dy broffil ar-lein 

Rhywun yn cysylltu â thi ar Skype i dy helpu gyda gwaith cartref 

Rhywun yn dy gynnwys mewn 'sgwrs grŵp’ 
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Rhywun yn benthyca dy ddillad ac yn eu difrodi nhw 

Rhywun yn gofyn am ganiatâd i bostio llun ohonot ti ar-lein 

Rhywun yn benthyca arian gen ti y mae’n ei dalu’n ôl i ti 

Rhywun yn rhannu losin gyda thi 

Rhywun yn gofyn i ti gadw cyfrinach dda 


