Blwyddyn 1 y Cwrs Dwys
Mae’r Cwrs Dwys yn dysgu dwy lefel gyfan o fewn un flwyddyn – Mynediad rhan 1 a 2 a Sylfaen
rhan 1 a 2. Mae’n addas ar gyfer dechreuwyr ac yn cyflwyno geirfa a phatrymau iaith syml ac
ymadroddion bob dydd. Unwaith y byddwch chi’n gyfarwydd â’r patrymau hyn, bydd y
pwyslais ar siarad yr iaith, gyda chyfle i drafod ystod eang o bynciau. Byddwch chi’n gymwys
i sefyll dau arholiad CBAC ar y cwrs hwn – un ym mis Ionawr ac un ym mis Mehefin. Bydd
adolygu ar gyfer hwn yn rhan o waith y dosbarth. Byddwch chi’n defnyddio llyfrau cwrs
“Mynediad (A1) – De Cymru” a “Sylfaen (A2) – De Cymru”, sydd ar gael i’w brynu ar
www.gwales.com neu o’ch siop lyfrau Cymraeg lleol.

Ym Mlwyddyn 1, byddwch chi’n dysgu trafod:



























Hoffter
Gweithgareddau bob dydd a’r
gwaith
Dymuniadau
O ble dych chi’n dod
I ble dych chi’n mynd
Ble aethoch chi ar eraill a beth
wnaethoch chi (gwyliau, bywyd
cymdeithasol, yr ysgol ayyb.)
Y tywydd
Disgrifio pobl a phethau
Ymadroddion ar y ffôn ac mewn
cyfarfodydd
Amser ac arian
Digwyddiadau a chynlluniau’r
dyfodol
Eiddo a pherthnasau a ffrindiau
Cyfarwyddiadau
Rheidrwydd
Pethau mewn trefn
Ymadroddion wrth fwyta allan
Chwaraeon
Dysgu Cymraeg
Diddordebau
Teulu a ffrindiau
Yr ardal leol
Rhaglenni teledu a radio a ffilmiau
Darllen
Anifeiliaid
Gweithgareddau’r penwythnos































Teithio
Technoleg
Gwaith
Cymdogion
Hoff leoedd a phethau
Dathlu
Bwyd
Y tŷ
Gwyliau
Darllen
Byw’n iach
Dyddiau ysgol a phlentyndod
Digwyddiadau yn y gorffennol
cryno a’r dyfodol
Siarad am bobl eraill
Dymuno a bwriadu
Mynegi barn
Cynnig gwneud pethau
Gofyn am gymwynas
Gofyn am a rhoi caniatâd
Gwahanol gyfnodau o amser
Trefnu digwyddiadau
Disgrifio pobl a phethau
Cymharu pobl a phethau
Gwybodaeth ffeithiol a phersonol
Cyfarwyddo a chyfeirio
Mynegi bwriad
Rhoi cyngor
Dymuniadau
Gallu

Bydd y pynciau gramadegol yn cynnwys:































Y presennol – “Dw i’n gwneud”
Y gorffennol cryno – “Gwnes i”
Yr amherffaith – “Ro’n i’n gwneud”
Y presennol perffaith – “Dw i wedi gwneud”
Y dyfodol cwmpasog – “Bydda i’n gwneud”
Y dyfodol cryno – “Gwna i”
Yr amodol cwmpasog – “Baswn i’n gwneud”
Yr amodol cryno – “Dylwn/Gallwn/Hoffwn i wneud”
Defnyddio amserau’r gorffennol cryno – y gorffennol cryno, yr amherffaith, y
presennol perffaith
Defnyddio amserau’r dyfodol – ffurfiau cwmpasog a chryno
Y modd gorchmynnol – “Gwnewch!”, “Gwna!”
Y treiglad meddal
Y treiglad trwynol
Y treiglad llaes
Brawddegau pwysleisiol
Rhifau
Geiriau gofynnol
Meddiant “gyda”
Mwy am eiriau gofynnol
Rhagenwau meddiannol
Cystrawennau “i”
Berfau pendant ac amhendant
Y gystrawen enidol
Cymalau perthynol “sy”
Brawddegau goddefol
Cymalau enwol “bod”
Arddodiaid
“Blwyddyn” a “blynedd”
Graddau ansoddeiriau – cyfartal, cymharol, eithaf
Trefnolion

