
Hanes Prydain
Cynllun Gwers: Cwmpawd Gweddïo Mwslimaidd

Cynnwys Hanes Prydain yn Gymraeg: bbc.co.uk/primaryhistory © BBC 2011

Amcanion 

1. Ystyried prif gredoau’r grefydd Islam, a dysgu am fywyd Mwslimiaid ifanc yng Nghymru 
heddiw.

2. Ystyried sut y cyfrannodd y mewnlifiad o weithwyr o dramor a ddaeth i Gymru yn ystod y 
Chwyldro Diwydiannol at fodolaeth Cymru fel gwlad aml-ddiwylliannol heddiw.

3. Ystyried cefndir y Chwyldro Diwydiannol a’i ddylanwad ar fywyd pob dydd pobl yng 
nghymoedd de Cymru yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif.

4. Datblygu sgiliau prosesu gwybodaeth: holi, rhesymu, gwerthuso creadigol, cywain 
gwybodaeth, meddwl a dadansoddi.

Adnoddau

•  Bwrdd gwyn rhyngweithiol (BGRh)
• Cyfrifiaduron dosbarth/ystafell gyfrifiaduron
• Llun a disgrifiadau o’r cwmpawd gweddïo       
  Mwslimaidd
Taflenni gwaith:
• Dadansoddi gwrthrych
• Cynllunio arddangosfa
• Amseroedd gweddïo
• Lluniau o Fae Caerdydd i’w harddangos ar y        
  BGRh              
• Atlasau/map o’r byd a Chymru ar y BGRhh
• Llyfrau gwybodaeth a’r we

• Cwmpawd rhyngweithiol
• Dyfais leoli fyd-eang
• Adnodd sy’n dangos delweddau lloeren o’r   
  Ddaear
• Cwis rhyngweithiol

Gweithgareddau Dysgu ac Addysgu

Cyflwyniad

1.  Arddangos llun o’r Cwmpawd Gweddïo Mwslimaidd i’r dosbarth ar y BGRh. Darllen y 
wybodaeth am y gwrthrych ar y wefan

2. Holi’r dosbarth ynglŷn â pham, yn eu barn nhw, y dewisodd Najma Ali, y ferch ifanc 
Fwslimaidd o Abertawe, y cwmpawd gweddïo i’w roi i’w arddangos yn Sain Ffagan?

3. Holi’r dosbarth ynglŷn â phwy sydd wedi ymweld ag ardal y Bae yng Nghaerdydd yn 
ddiweddar. Pa gyfleusterau sydd yno? Beth sydd i’w wneud yno? (Efallai bod rhai o’r 
disgyblion wedi bod yno ar drip ysgol, neu i aros yng Ngwersyll yr Urdd, neu ar wyliau 
teuluol.)
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4. Arddangos dau lun i’r dosbarth o ardal Bae Caerdydd ar y BGRh - un o gyfnod euraid 
Porthladd Caerdydd adeg y Chwyldro Diwydiannol (tua chanol/diwedd y bedwaredd ganrif 
ar bymtheg neu gychwyn yr ugeinfed ganrif) ac un o’r Bae heddiw. Rhannu’r disgyblion yn 
grwpiau o dri neu bedwar a’u holi i nodi’r prif wahaniaethau rhwng y ddau lun. Sut mae’r ardal 
wedi newid ers diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg? Holi’r grwpiau i rannu a thrafod eu 
syniadau fel dosbarth. 

5. Trafod cefndir Porthladd Caerdydd a’i ffyniant enfawr o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg 
ymlaen yn dilyn y Chwyldro Diwydiannol. (Twf y diwydiant haearn yng nghymoedd de Cymru 
a achosodd yr angen i Gaerdydd ddatblygu porthladd yn y lle cyntaf. Yn 1794, cafodd 
Camlas Morgannwg, a oedd yn cysylltu Caerdydd â Merthyr Tudful, ei chwblhau, ac yn 1798 
cafodd basn ei adeiladu a oedd yn cysylltu’r gamlas â’r môr. Adeiladwyd Doc Gorllewin Bute 
gan brif dirfeddiannwr y ddinas, Ail Farcwis Bute yn 1839, a dwy flynedd yn ddiweddarach, 
adeiladwyd Rheilffordd Dyffryn Taf. O ddiwedd y 1850au dechreuodd glo gymryd lle haearn 
fel cynnyrch diwydiannol mwyaf de Cymru, ac roedd cymaint â 2 filiwn o dunelli o lo’n cael 
eu hallforio o’r porthladd bob blwyddyn mor gynnar â 1862. Erbyn 1910 roedd tua 250 o 
longau stêm yn berchen i’r porthladd - llongau a fyddai’n allforio glo i bedwar ban y byd, ac 
erbyn 1913, Porthladd Caerdydd oedd porthladd allforio glo mwya’r byd, gyda 10.7 miliwn o 
dunelli o lo’n gadael oddi yno.)

6. Esbonio wrth y dosbarth fod datblygiad Porthladd Caerdydd yn y cyfnod hwn, yn ogystal â 
phorthladdoedd cyfagos megis Y Barri, Penarth a Chasnewydd yn golygu bod llawer iawn 
o forwyr a gweithwyr o wledydd tramor wedi cyrraedd de Cymru i chwilio am waith, ac o 
ganlyniad wedi ymgartrefu yn ardaloedd y dociau yn y trefi hyn. Yn eu plith roedd llawer iawn 
o Fwslimiaid o wledydd fel Yr Yemen, Somalia a Bangladesh. Annog y disgyblion i leoli’r 
gwledydd hyn a dilyn teithiau’r morwyr Mwslimaidd i Gymru ar fap o’r byd ar y BGRh neu 
mewn atlasau.                                                                                                                  

Un

1. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar a gofyn iddynt gwblhau’r daflen waith 
dadansoddi ffynhonnell ar ôl darllen y wybodaeth am y gwrthrych (gallai grwpiau weithio ar 
gyfrifiaduron unigol yn yr ysfafell TGCh neu’r ystafell ddosbarth.)

2. Ar ôl cwblhau’r gweithgaredd, annog y disgyblion i benodi un aelod o bob grŵp i rannu’r 
wybodaeth maent wedi ei chanfod am y cwmpawd gweddïo Mwslimaidd gyda gweddill y 
dosbarth. Beth yw arwyddocâd y gwrthrych i fywyd Mwslim ifanc? Beth mae’r gwrthrych yn 
ei ddysgu i ni? 
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Dau

1. Trafod gyda’r dosbarth ystyr y gair curadur a rôl curadur mewn amgueddfa.             
2. Holi’r disgyblion beth maen nhw’n feddwl sy’n gwneud arddangosfa lwyddiannus mewn 

amgueddfa (eu hannog i feddwl am wrthrychau diddorol ac addysgiadol; digon o amrywiaeth 
o wrthrychau; disgrifiadau perthnasol, llawn gwybodaeth ayyb).

3. Rhannu’r dosbarth yn grwpiau o dri neu bedwar a gosod yr her ar y daflen waith cynllunio 
arddangosfa iddynt. Eu hannog i gydweithio fel grŵp wrth ymchwilio i’r amrywiol wrthrychau 
ac wrth ddewis tri terfynol ar gyfer eu harddangosfa.

4. Ar ôl i’r grwpiau gwblhau’r gweithgaredd, trafod gyda phob grŵp pa dri gwrthrych a 
ddewiswyd ganddynt ar gyfer eu harddangosfa. Trafod gwahaniaethau barn rhwng 
grwpiau - a gafodd gwrthrychau gwahanol eu dewis tybed? Pam? Oedd hi’n anodd dod i 
benderfyniad? Oedd anghydweld o fewn y grŵp? Oes rhai gwrthrychau yn dweud mwy na’i 
gilydd wrthym am fywyd Mwslimiaid yng Nghymru heddiw?                                   

Tri

1. Trafod gyda’r dosbarth pa mor bwysig yw gweddïo i Fwslimiaid. Esbonio bod llawer o 
Fwslimiaid yn mynd i’r mosg i weddïo, a bod angen gweddïo bum gwaith y dydd yn unol â 
rheolau Salah, un o Bum Piler Islam. (Ystyr y gair ‘Mosg’ yw ‘lle i blygu o flaen y duw Allah’).  

2. Trafod yn fras yr hyn sydd ynghlwm â’r broses weddïo i Fwslimiaid (wrth gyrraedd y mosg 
rhaid iddynt dynnu eu hesgidiau a’u gadael yn y cyntedd - er mwyn cadw’r mosg yn lân ac 
i ddangos parch at Allah. Yna, rhaid cwblhau’r broses molchi - ‘Wudu’ - er mwyn glanhau’r 
corff a’r meddwl yn barod i weddïo ar Allah. Cyn perfformio’r ‘Wudu’ bydd Mwslimiaid yn 
yngan y gair ‘Bishmilla’, sy’n golygu ‘Yn enw Allah’.)

3. Esbonio nad oes yn rhaid i Fwslimiaid weddïo mewn mosg, ond bod yn rhaid iddyn nhw 
a’u man gweddïo fod yn lân (cyfeirio at y defnydd o fat gweddïo); bod yn rhaid gweddïo yn 
wynebu cyfeiriad Mecca; a bod yn rhaid gweddïo bum gwaith y diwrnod. 

4. Esbonio sut y mesurir amseroedd gweddïo Mwslimiaid yn ôl symudiad yr haul. Yr enwau 
a roir ar y pump adeg o’r dydd y mae disgwyl i Fwslimiaid weddïo yw fajr (yn agos i doriad 
gwawr), dhuhr (adeg canol dydd yr haul), asr (rhwng canol prynhawn a machlud haul), 
maghrib (wedi machlud haul), ac isha (wedi iddi nosi).

5. Rhannu’r dosbarth yn barau er mwyn cwblhau’r daflen waith amseroedd gweddïo. Adolygu 
amser a’r defnydd o yb, yp, yh, am, pm gyda’r disgyblion os oes angen, yna’u hannog i 
feddwl am gwestiynau addas i’w holi i blentyn Mwslimaidd yn y Gadair Goch.

6. Trafod cwestiynau’r dosbarth a dewis plentyn i ateb cwestiynau yn y Gadair Goch.            
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Clo

1. Adolygu pwyntiau’r cwmpawd gyda’r dosbarth. Holi am enghreifftiau o fannau yn yr ardal 
gyfagos sydd i’r de/gogledd/dwyrain/gorllewin o’r ystafell ddosbarth. (Gellid defnyddio 
cwmpawd rhyngweithiol ar y BGRh.)

2. Arddangos map o’r byd ar y BGRh a holi i ba gyfeiriad ar y cwmpawd mae dinas Mecca o 
Gymru.

3. Cyfeirio at y ffaith fod bron i 40 mosg a chanolfan Islamaidd yn bodoli ar hyd a lled Cymru 
erbyn heddiw a bod tua 30,000 o Fwslimiaid bellach yn byw yma. 

4. Enwi rhai o’r trefi/dinasoedd yng Nghymru lle ceir mosgiau Mwslimaidd heddiw (ee 
Caerdydd, Casnewydd, Aberystwyth, Bangor, Hwlffordd, Wrecsam, Port Talbot, Abertawe, 
Llanelli, Castell Nedd, Y Barri). Defnyddio map o Gymru neu adnodd ar-lein sy’n dangos 
delweddau lloeren o’r Ddaear er mwyn lleoli’r trefi/dinasoedd hyn (holi gwahanol 
ddisgyblion i fodelu ar y BGRh). Holi pa drefi sydd yn ne/gogledd/gorllewin/dwyrain 
Cymru? Ble yng Nghymru mae’r rhan fwyaf o fosgiau? Pam tybed?

5. Cwblhau’r cwis rhyngweithiol ar y BGRh er mwyn adolygu gwaith y wers.

Estyniad neu waith cartref

1. Gallai’r disgyblion wneud ymchwil pellach cyn llunio dyddiadur diwrnod plentyn 
Mwslimaidd yng Nghymru. 

2. Gallai’r disgyblion ymchwilio ymhellach i hanes Porthladd Caerdydd a chreu pamffled 
gwybodaeth ar y cyfrifiadur.                                                                                  

3. Gellid gofyn i’r disgyblion ddychmygu bod curadur o amgueddfa wedi cysylltu â nhw yn 
gofyn iddynt ddewis un gwrthrych i’w gynnwys mewn arddangosfa sy’n cynrhychioli orau 
eu bywyd nhw heddiw. Pa wrthrych fydden nhw’n ddewis? Pam?

4. Gallai’r disgyblion leoli’r prif wledydd Mwslimaidd heddiw ar fap o’r byd, a defnyddio 
rhaglen daenlenni ar y cyfrifiadur er mwyn creu cronfa ddata o boblogaethau Mwslimiaid 
ar draws y byd.  

5. Gallent ymchwilio i hanes y mosg a chymunedau Mwslimaidd yn yr ardal leol a llwytho 
lluniau i wefan Casgliad y Werin Cymru 

6. Dylid pwysleisio mai yng Nghaerdydd yr oedd mosg cyntaf y Deyrnas Unedig 
(goruwchystafell a ddefnyddiwyd at y diben hwn). Yn Woking yn Surrey y codwyd y mosg 
cyntaf at y diben ac hynny yn 1889, ac mae’n dal i gael ei ddefnyddio. Un ffaith ddiddorol 
i’w rhannu gyda’r disgyblion yw bod gweision Indiaidd/Mwslimaidd y Frenhines Fictoria o 
Windsor yn addoli yno.

7. Gallai’r disgyblion ymchwilio i gyfeiriadedd llawer o eglwysi Cristnogol sy’n wynebu’r 
dwyrain gyda’u hallor yn y pen dwyreiniol, oherwydd lleoliad Jerwsalem. Gellid cymharu 
hyn â Mwslimiaid yn gweddïo i gyfeiriad Mecca.
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