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Nod yr uned hon yw...
• Iaith: Y goddefol (the passive voice) 
• Ymarfer: Disgrifio

Uned 11 – Cafodd y llyfr ei ysgrifennu

Geirfa

adeg(au)   period(s) of time 
amaethyddiaeth  agriculture
cadair esmwyth  easy chair
dyled(ion)   debt(s)
dealltwriaeth understanding
fflam(au)	 	 flame(s)
gwefus(au)   lip(s)
gwleidyddiaeth politics
lloches(au)   shelter(s)
meddyginiaeth(au) medication(s)

adrodd   to recite,  
   to relate
arestio   to arrest
bwrw    to hit
clymu   to tie; to knot
diflannu	  to disappear 
dinistrio  to destroy
enwi    to name 
gorlifo   to overflow 
llyncu   to swallow
oedi    to pause;  
   to delay
protestio   to protest
recordio   to record
sibrwd  to whisper
siglo    to rock; to shake
storio   to store
ymddiswyddo  to resign

amaethyddol  agricultural
crwn    round
diamynedd   impatient
esmwyth  restful; smooth
hirgrwn   oval
petryal   rectangular
trwchus   thick

anaf(iadau)   injury (-ies) 
cap(iau)  cap(s)
cwlwm (clymau) knot(s)
ffoadur(iaid)		 refugee(s)
deigryn (dagrau)  tear(s)
drych(au)   mirror(s)
estyniad(au)  extension(s)
lledr    leather
llefarydd   spokesperson  
(llefarwyr)  (spokespeople)
llif(ogydd)   flood(s) 
metel(au)   metal(s)
mwg    smoke
perygl(on)   danger(s)
pysgotwr (-wyr)  fisherman (-men)
rhaff(au)		  rope(s)
seiclwr (-wyr)  cyclist(s)
sgwâr (sgwariau)  square(s)
tir(oedd)   ground(s) 
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Dych chi’n trefnu swper arbennig. At bwy basech chi’n hoffi anfon gwahoddiad? 
Dych chi’n gallu dewis pedwar o bobl enwog (byw neu farw). Rhaid i chi ddweud 
pam dych chi’n dewis y pedwar person. Trafodwch hefyd beth fydd y bwyd.

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................
4.  ................................................................................................................................

Bwyd:
I ddechrau: .................................................................................................................................
Prif gwrs:  .................................................................................................................................
Pwdin:  .................................................................................................................................

Siaradwch

amser maith yn ôl     amser hir yn ôl 
ar y pryd     at the time
Gemau Olympaidd    Olympic Games
hynny     that
o ddrwg i waeth    from bad to worse
oherwydd     achos
Prif Weinidog    First Minister (Cymru), Prime Minister  
     (y Deyrnas Unedig (UK))
ymhen    within (amser)
yn ogystal â    as well as
y rhain     these 

Geiriau pwysig i f i...
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Y goddefol

Dych	chi’n	cofio?
Ces i fy ngeni yng Nghaerdydd.
Ble cest ti dy eni?
Ces i fy magu yng ngwlad Pwyl.
Ble cest ti dy fagu? 

Ces i fy nhalu ddoe.
Cest ti dy dalu ddoe.
Cafodd e ei dalu ddoe.
Cafodd hi ei thalu ddoe.
Cawson ni ein talu ddoe.
Cawsoch chi eich talu ddoe.
Cawson nhw eu talu ddoe.

Wyt ti’n chwarae heddiw?  Nac ydw, ces i fy anafu yn y gêm ddiwetha.
Ydy e’n chwarae heddiw?  ...................................................................................................... 
Ydy hi’n chwarae heddiw?  .....................................................................................................
Ydyn nhw’n chwarae heddiw? .....................................................................................................

Enw fi
geni
magu

1 - fi   4 - ni
2 - ti   5 - chi
3 - fe/hi (llun)  6 - nhw

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Cafodd y tŷ ei adeiladu.   The house was built.
Cafodd y tŷ ei beintio.   The house was painted.
Cafodd y tŷ ei brynu.   The house was bought.
Cafodd y tŷ ei werthu.   The house was sold.

Cafodd y gân ei recordio.   The song was recorded.
Cafodd y gân ei chanu.   The song was sung.
Cafodd y gân ei pherfformio.  The song was performed.
Cafodd y gân ei hysgrifennu.  The song was written.

Cafodd y plant eu dewis.   The children were chosen.
Cafodd y plant eu dihuno.   The children were woken up.
Cafodd y plant eu gweld.   The children were seen.
Cafodd y plant eu derbyn.   The children were accepted.

Gyda’ch partner, rhaid i chi wneud brawddeg ac yna meddwl am  
frawddegau posib eraill.  Dilynwch y patrwm:  

siop + gwerthu = Cafodd y siop ei gwerthu. Cafodd y siop ei phrynu. Cafodd y 
siop ei pheintio.

A tai cloi
2 tabledi llyncu
3 swyddfa  llosgi
4 ffeiliau storio
5 rhaff tynnu
6 car golchi
7 dyled talu
8 stori sibrwd
9 crud siglo
10 theatr enwi
Jac derbynneb argraffu
Brenhines parsel anfon
Brenin cwlwm clymu

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Cafodd y car ei wneud gan Ford.   The car was made by Ford.
Cafodd y ceir eu gwneud gan Ford.  The cars were made by Ford.
Cafodd y rhaglen radio ei gwneud gan   The radio programme was 
Radio Cymru.      made by Radio Cymru.
Cafodd y rhaglenni teledu eu gwneud gan S4C. The TV programmes were  
       made by S4C.

Pwy ganodd y gân?

1. ........................................................................................................................................................ 
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................

Atebwch y cwestiynau gyda’ch partner. Dilynwch y patrwm:
Pwy ysgrifennodd y ddrama?  Cafodd y ddrama ei hysgrifennu   
      gan Shakespeare.
Pwy wnaeth y dillad? J K Rowling

Pwy actiodd y rhan? Y Prif Weinidog

Pwy ysgrifennodd y llyfr? yr heddlu

Pwy beintiodd y llun? Richard Burton

Pwy enillodd ras Tour de France? Charlotte Church

Pwy ofynnodd y cwestiwn? Gareth Edwards

Pwy arestiodd y dyn? Laura Ashley

Pwy ganodd y gân? Picasso

Pwy sgoriodd y cais? Geraint Thomas

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu



8

A:  Beth o’t ti’n feddwl o’r ddadl yn y Senedd ddoe? 
B:  Pa ddadl? 
A:  Mae’r Llywodraeth eisiau oedi cyn dechrau adeiladu’r rheilffordd newydd  
 rhwng Caernarfon a Chaerdydd.  
B:  Beth? Pam?  
A:  Maen nhw’n dweud ei bod hi’n rhy ddrud.
B:  O diar. Ro’n i’n edrych ymlaen at y lein newydd. Mae gyrru i gemau 
 Cymru yn cymryd drwy’r dydd. 
A:  Dyw pawb ddim yn cytuno. Mae rhai pobl yn poeni bod gormod o dir  
 amaethyddol yn mynd i gael ei ddifetha gan y gwaith. 
B:  Cafodd e ei brynu am lawer iawn, iawn o arian....
A:  Wel, ro’n nhw’n cwympo ma’s yn ofnadwy yn y Senedd. 
B: Beth ddwedodd y Prif Weinidog, ’te? 
A:  Dwedodd hi fod siarad plaen yn bwysicach na chadw pawb yn hapus.  
 Mae hi’n credu bod trenau newydd yn fwy gwyrdd na thraffordd.  
B: Beth ddigwyddodd wedyn? 
A:  Aeth pethau o ddrwg i waeth. Collodd y Gweinidog Amaethyddiaeth ei  
 dymer ac ymddiswyddo. Mae’n debyg ei fod e yn ei ddagrau.
B: O – gormod o emosiwn fel arfer! Does dim diddordeb gyda fi mewn   
 gwleidyddiaeth beth bynnag!
A: Paid â bod mor ddiamynedd. Rhaid i ti ddangos diddordeb!
B:  Pam?
A:  Ti yw partner y Prif Weinidog...
B:  Yn hollol!

Sgwrs

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Gwylio 1 – Cwrdd â dau fardd  

Gwylio 2 – Fideo Hansh – Dosbarth Cymraeg 
i Ffoaduriaid  

Atebwch y cwestiynau.

1. Ble cafodd Theresa ei geni?  .....................................................................................

2. Ble cafodd Theresa ei magu?  .....................................................................................

3. I bwy mae Theresa’n gweithio?  .....................................................................................

4. Ble mae’r dosbarthiadau?  .....................................................................................

Edrychwch ar y fideo o Myrddin ap Dafydd o ogledd Cymru ac Aneirin Karadog o 
dde Cymru yn dweud eu hanes. 

1. Ffeindiwch un peth sy’n gyffredin rhwng Myrddin ac Aneirin.

..................................................................................................................................................................................
2.  Nodwch un ffaith am Myrddin.

..................................................................................................................................................................................
3.  Nodwch un ffaith am Aneirin.

..................................................................................................................................................................................

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu



10

Fy	hoff	ystafell	–	Ysgrifennwch beth dych chi’n ei glywed:
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

Edrychwch ar y lluniau o 
ystafelloedd byw gwahanol. 
Dwedwch ddau beth am y 

llun cyntaf, tri pheth am yr ail, 
pedwar peth am y trydydd, 

pum peth am y pedwerydd a 
chwe pheth am y pumed.

Dych chi wedi clywed pobl yn disgrifio pêl rygbi fel “y bêl hirgron” a phêl-droed 
fel “y bêl gron” ar Radio Cymru ac S4C?

Ymarfer – Disgrifio

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Gwaith Arholiad – Bwletin Newyddion

Gwrandewch ar y Bwletin Newyddion a llenwch y bylchau: 
Dyma’r bwletin newyddion.
1. Bu tân difrifol yn ffatri Protechnics ............................... y bore ’ma. Mae’r tân 
wedi ei ............................... erbyn hyn, ond mae mwg du trwchus yn dod o’r ffatri o 
.............................., a’r ffordd fawr i mewn i’r ddinas ar .............................. oherwydd hynny. 
Dydy’r heddlu ddim yn gwybod beth oedd achos y tân eto, ond ch ..............................
neb ei ...............................

2. C ............................... dau fachgen eu h ............................... ar ôl iddyn nhw fynd i 
drafferthion ar y môr ger ............................... Ynys Môn. Roedd y ddau’n ceisio hwylio i 
Amlwch, ond ............................... y mast ar y cwch. Yn lwcus iddyn nhw,                         
c............................... nhw eu ............................... gan bysgotwr ar y lan, a ffoniodd y bad 
achub. Roedd y ddau’n iawn ar ôl y ..............................., ond yn oer ar ôl treulio 
............................... awr ar y môr.

3. Newyddion drwg i ardal Pant Gwyn heddiw. Dywedodd ............................... ar ran 
cwmni dillad Gwen Ann eu bod nhw’n cau eu ffatri yn y dre. Mae’r ............................... 
wedi bod yn ............................... wrth y ffatri, ac yn siomedig iawn bod y cwmni’n 
symud y gwaith i ............................... newydd yng Ngogledd Lloegr. Mae’r cwmni’n 
dweud bod s ............................... ar gael i’r gweithwyr i gyd yn y ffatri newydd, ond 
does neb eisiau ............................... Pant Gwyn.

4. Newyddion tramor nesa. Mae llawer o bobl wedi cael eu ............................... mewn 
llifogydd yng ngogledd Pacistan. Bu’n bwrw glaw am ..............................., ac mae’r 
afon Indus wedi gorlifo mewn sawl lle. Mae’n anodd cael bwyd a meddyginiaeth 
i sawl ardal, gan fod ............................... o’r ............................... a’r pontydd wedi cael eu             
................................ Mae ofn fod ............................... o bobl wedi colli eu bywydau.

5. Bu farw’r ............................... Eluned Wilkins yn ei chartref yng Nghaerdydd ddoe, 
dim ond diwrnod ar ôl dathlu ei phen-blwydd yn ............................... oed. Bu’n            
athrawes mewn ysgol Saesneg yng Nghaerdydd am dros ............................... 
mlynedd, ond bydd pobl yn cofio amdani fel awdur llyfrau Cymraeg i blant. Mae 
hi’n ............................... tri o blant a ............................... o wyrion.

6. Mae’r seiclwr Geraint Jones yn edrych ............................... yn fawr at y Gemau 
Olympaidd ymhen ............................... fis. Mewn cyfweliad ar Radio Cymru y bore ’ma, 
dwedodd ei fod wedi gwella o’r anaf a gafodd ............................... mis yn ôl wrth seiclo 
yn Sbaen. Ar y ..............................., doedd o ddim yn meddwl y basai’n gallu seiclo 
byth eto, ond mae o a’i deulu’n gobeithio am ............................... yng ngemau  
Llundain ym mis Awst.

7. Mae’r tywydd ............................... yn dal i achosi problem ledled Cymru a Lloegr. Yn 
ôl y swyddfa ..............................., bydd y tywydd poeth a sych yn para ............................... 
arall o leiaf. Newyddion drwg i’r garddwyr, ond newyddion da i’r ............................... 
twristiaeth. Mae nifer y bobl sydd wedi bwcio gwestai glan môr yn ...............................  
nag erioed, meddai llefarydd ...............................  ...............................  y Bwrdd Croeso. 

*Bu – There was 
  Bu farw - died

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Nawr, atebwch y cwestiynau heb edrych yn ôl ar y sgript! 

Bwletin Newyddion 
1. Sut mae’r mwg wedi achosi problem yn Abertawe? 

.................................................................................................................................................................................
2. Sut cafodd y gwasanaethau achub wybod bod problem ar y môr? 

.................................................................................................................................................................................
3. Sut mae cwmni Gwen Ann yn ceisio helpu’r gweithwyr? 

.................................................................................................................................................................................
4. Beth sydd ddim yn cyrraedd rhai pobl oherwydd y llifogydd? 

.................................................................................................................................................................................
5. Am beth roedd yr awdur Eluned Wilkins yn enwog? 

.................................................................................................................................................................................
6. Pam roedd Geraint yn meddwl na fasai hi’n bosib iddo gystadlu yn y  
 Gemau Olympaidd?

.................................................................................................................................................................................
7. Sut mae’r tywydd yn helpu’r economi? 

.................................................................................................................................................................................

Nawr, darllenwch un o’r bwletinau i’ch partner fel tasech chi’n dweud y 
newyddion ar Radio Cymru.

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu
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Mae Cân i Gymru yn rhaglen ar S4C bob Dydd Gŵyl Dewi. Cystadleuaeth yw’r 
rhaglen, lle mae’r gwylwyr yn dewis un gân i fynd i Iwerddon i gystadlu yn erbyn 
caneuon o’r gwledydd Celtaidd eraill.

a) Atebwch: 
Faint yw oed pawb yn y grŵp ar wahân i Sara?    ..................................................
Beth yw gwaith pawb yn y grŵp ar wahân i Sara?  ..................................................
Sut bydd y Fflamau Ffyrnig yn mynd i’r gystadleuaeth? ..................................................

b) Gwrandewch am: 
Y Fflamau Ffyrnig   The Fierce Flames
i adrodd yr hanes   to tell the story
gwefus goch    red lip

c)	Cyfieithwch:	
You were chosen.   ......................................................................................... 
Where will you be competing? ......................................................................................... 
Are you taking a holiday?  ......................................................................................... 

Robin Radio

Help llaw

1. Mae’r goddefol (passive voice) a’r rhagenwau (fi, ti, fe, hi, ni, chi, nhw) yn codi yn
lefel Sylfaen:
Ces/Ges i fy ngeni.  Cawson/Gaethon ni ein geni.
Cest/Gest ti dy eni.  Cawsoch/Gaethoch chi eich geni.
Cafodd/Gaeth e ei eni.  Cawson/Gaethon nhw eu geni.
Cafodd/Gaeth hi ei geni.

2. Pan fyddwn ni’n defnyddio enwau (nouns), rhaid i ni wybod beth yw cenedl
(gender) yr enwau unigol i’n helpu ni i dreiglo’n iawn:
tŷ (gwrywaidd) Treiglad meddal ar ôl ei (gwrywaidd) Cafodd y tŷ ei brynu.
siop (benywaidd) Treiglad llaes ar ôl ei (benywaidd)  Cafodd y siop ei 
         phrynu.

3. Dysgwch y gwahaniaeth rhwng:
Roedd y bachgen yn cicio. The boy was kicking.
Cafodd y bachgen ei gicio. The boy was kicked.

Uned 11 / Cafodd y llyfr ei ysgrifennu



14 Uned 12 / Arestiwyd y dyn

Nod yr uned hon yw...
• Iaith: Dysgu’r Amhersonol
• Ymarfer: Ymddiheuro

Uned 12 – Arestiwyd y dyn

Geirfa

allanfa (allanfeydd)  exit(s)
bro(ydd)   area(s),   
   region(s)
bron(nau)   breast(s),   
   chest(s) 
colled(ion)   loss(es)
desg(iau)   desk(s)
genedigaeth(au) birth(s)
personoliaeth(au) personality   
   (-ies)
plaid (pleidiau) political   
   party (-ies)
rhes(i)   row(s)
rhwyd(i)   net(s)
taleb(au)  voucher(s)
telynores(au) female   
   harpist(s)
triniaeth(au)   treatment(s)
tyrfa (torfeydd)  crowd(s)

ail-law  second-hand
bychan   bach
bywiog   lively
cyfartal   equal
dieuog   innocent,  
   not guilty
electronig   electronic
euog    guilty
hamddenol   leisurely
hwyliog   full of fun
llafar    oral

arlunydd (-wyr)  artist(s)
arolygydd (-wyr)   inspector(s)
blas(au)    taste(s)
blwch (blychau)   box(es)
bryn(iau)    hill(s)
camgymeriad(au)   mistake(s)
canser(au)    cancer(s)
corff	(cyrff)			 	 body  
    (bodies)
criw(iau)    crew(s)
cryfder(au)    strength(s)
cyfanswm (cyfansymiau)  total(s)
darlun(iau)    drawing(s)
difrod    damage
diwylliant (diwylliannau)  culture(s)
dodrefnyn (dodrefn)  piece(s) of  
    furniture
llanc(iau)    lad(s),   
    youth(s) 
man(nau)    place(s)
mudiad(au)   movement(s)
pecyn(nau)   package(s)
safle(oedd)	 	 	 position(s)
sefydliad(au)   institution(s),  
    establish- 
    ment(s); 
    institute(s)
telynor(ion)    male  
    harpist(s)
tristwch    sadness
tymheredd    temperature
tywyllwch    darkness
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addysg	gorfforol		 physical education
cael blas ar   mwynhau
cael hyd i   to find, to discove
canfed   hundredth 
canser y fron  breast cancer
gêm gyfartal draw 
glaw mân   drizzle
i’r dim   exactly
o hyn ymlaen from now on 

Geiriau pwysig i f i...

arddangos   to exhibit
argraffu		 	 to print
carcharu   to jail
croesawu   to welcome
diogi    to laze
ffarwelio	(â)	 	 to say goodbye (to)
gosod   to set; to put
hawlio   to claim
lledu    to spread; 
   to widen
lleihau   to reduce
parhau   to continue
plannu   to plant
rhuthro   to rush
rhybuddio   to warn
saethu   to shoot
twymo  to heat (up)



16

Beth sy ar eich rhestr bwced chi?

Adolygu  – Ro’n i’n cicio neu Ces i fy nghicio? 

Siaradwch

Dechrau picked up 
by the taxi

living in 
Scotland at 
the time

appointed 
to the job

brought up 
in Scotland

chosen to 
play in the 
team

travelling in 
Spain

seen 
in town 
yesterday

paid too 
much

driving a 
lorry

speaking 
Welsh 

finishing 
the work 

listening to 
the radio

named 
after my 
father

working at 
home

knocked 
down by a 
car

born in the 
spring

trained to 
use the 
machine

stopped by 
the police

hit by a bike taught at 
home

worrying a 
lot

starting to 
enjoy the 
job

helping in 
school

arranging a 
party

losing the 
plot

injured in 
the game

arrested 
last night

making 
lunch

practising 
the piano

pushed to 
the floor

watching a 
film

gardening 
all 
afternoon

born in the 
last century

shopping in 
town

Yn ôl i’r 
dechrau

Yr Amhersonol

Anafwyd pump o bobl.    Cafodd pump o bobl eu hanafu.

Saethwyd pump o bobl.    Cafodd pump o bobl eu saethu.

Arestiwyd pump o bobl.    Cafodd pump o bobl eu harestio.

Lladdwyd pump o bobl.    Cafodd pump o bobl eu lladd.

Uned 12 / Arestiwyd y dyn
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Cysylltwch y ddau hanner i greu un frawddeg:

Arestiwyd pump o bobl mewn damwain ar yr M4.

Lladdwyd pump o bobl fydd yn ymuno â’r cwmni 
y flwyddyn nesa.

Anafwyd pump o bobl i’r cyfarfod staff ar 
ddechrau’r tymor newydd.

Carcharwyd pump o bobl i wneud naid bynji i godi 
arian.

Croesawyd pump o bobl am gyfanswm o ugain 
mlynedd.

Gwelwyd pump o bobl am werthu cyffuriau.

Cyflwynwyd pump o bobl yn dianc mewn car mawr 
gwyrdd.

Perswadiwyd pump o bobl yn ystod storm Henry.

Ymarfer

Cyflwynwyd y rhaglen gan Jason Mohammad.

Agorwyd y ffatri gan y Prif Weinidog.

Anfonwyd y neges gan y Prif Weinidog.

Adeiladwyd y tai gan gwmni lleol.

Ganwyd Lloyd George ym Manceinion.  Lloyd George was born in  
       Manchester.
Cynhaliwyd protest neithiwr.   A protest was held last night.

Cafwyd cyfarfod diddorol yn y Senedd.  An interesting meeting was had in  
       the Senedd.  
Aethpwyd â chwech o bobl i’r ysbyty.  Six people were taken to the  
       hospital.
Daethpwyd o hyd i gorff.    A body was found.
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Trowch i’r amhersonol:

Cafodd y llew ei saethu. 

Cafodd y ferch fach ei henwi ar ôl ei mam-gu.

Cafodd y llanc ei arestio gan yr heddlu.

Cafodd y llythyr ei bostio at y Prif Weinidog.

Cafodd yr arian ei gasglu i elusen.

Trowch i’r goddefol:

Adeiladwyd estyniad mawr i’r ysbyty llynedd.

Dangoswyd y faner ar wal y neuadd.

Ffilmiwyd y cyfweliad yng Nghaerdydd.

Enillwyd y wobr gan Huw Huws.

Darllen – O’r papur bro... 

Gyda’ch partner, darllenwch y darnau o’r papur bro a thanlinellwch bob berf sy’n 
gorffen gydag -wyd.

Cynhaliwyd cyfarfod olaf Merched y Wawr am y tymor yng Ngwesty’r Llew 
Du. Fel arfer, roedd y bwyd yn fendigedig. Croesawyd Siân Jones, Llywydd 
Cenedlaethol y Mudiad, aton ni i glywed am waith codi arian y gangen at ymchwil 
i afiechyd canser y fron.

Llongyfarchiadau mawr i Alun a Pegi Morris ar enedigaeth Jac, brawd bach i Nel. 
Ganwyd Jac yn Ysbyty Abercastell ar Fehefin y nawfed. Jac yw’r canfed babi i 
gael ei eni yn yr ysbyty, ac i ddathlu, cafwyd seremoni arbennig gyda Sam Jones, 
Aelod Cynulliad Bro Castell a Sam Tân ei hun. Cyflwynwyd tegan meddal bychan 
Sam Tân i Jac ac i bob babi arall yn yr uned.   
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Mae tristwch mawr yn yr ardal ar ôl colli Bill Hughes. Bu Bill farw ar ôl salwch 
byr. Bydd pawb yn yr ardal yn cofio ei berfformiadau bywiog yn yr Ŵyl Ddrama 
bob blwyddyn, a bydd colled fawr ar ei ôl. Cynhaliwyd yr angladd yng Nghapel 
Bethania a daeth tyrfa fawr i’r gwasanaeth. Diolchodd y gweinidog i gôr 
Bryncastell am ganu mor hwyliog. Basai Bill wedi bod wrth ei fodd. Gwahoddwyd 
pawb i’r festri i gael te a bwffe ar ôl yr angladd. 

Byddwch yn ofalus os byddwch chi yng nghoedwig y parc. Gwelwyd cath fawr 
ddu yn crwydro yn yr ardal yn ddiweddar. Credir* gallai hi fod yn beryglus i 
anifeiliaid anwes ac ŵyn bach. Bydd hi’n anodd ei gweld hi yn y tywyllwch, ond 
ffoniwch Heddlu Abercastell ar unwaith os gwelwch chi unrhyw beth.

O’r diwedd, mae parc chwarae newydd i’r plant ym Mryncastell. Diolch i bawb 
weithiodd mor galed i godi’r arian. Agorwyd y parc gyda seremoni hyfryd, lle 
plannwyd dwy goeden bob ochr i’r allanfa gan y cynghorydd lleol a’i lyschwaer, 
yr actores fyd-enwog Catrin Zara. Cadwyd y gyfrinach tan y diwrnod bod 
ymwelydd mor arbennig ar ei ffordd i’r ardal. Dywedodd Ms Zara ei bod hi wrth ei 
bodd yn ymweld â chartref ei llysfrawd annwyl. Y cam nesaf fydd agor pwll padlo 
arbennig i’r plant lleiaf. 

Ar ôl ennill eu gêm yn erbyn Aberystwyth neithiwr o ddwy gôl i un, bydd tîm  
pêl-droed merched Bryncoch nawr yn mynd ymlaen i rownd nesaf y cwpan. 
Ond doedd hi ddim yn noson dda i Jess Davies, y capten. Rhuthrwyd hi i’r 
ysbyty ar ôl taro ei phen tra’n ceisio rhoi’r bêl yn y rhwyd a threuliodd hi’r noson 
yn cael triniaeth yn Ysbyty Bryncastell. Mae pawb o’r criw yn edrych ymlaen at ei 
gweld yn ôl ar y cae yn fuan.
*Credir – it is believed

Uned 12 / Arestiwyd y dyn



20

Gwrando a llenwi bylchau  
– Bwletin Newyddion

_______________ dyn am ddwyn arian o Fanc Llanaber. Mae’r _______________ 
eisiau diolch i staff y banc am eu help i ddal y dyn _______________ yma. Bydd e 
yn y llys y mis nesaf.
______________ un person ac _______________ tri arall mewn damwain ddifrifol 
ar yr A470 yn gynnar y bore ’ma. _______________ â’r tri i ysbyty Bryncastell. 
Roedd hi’n _____________ iawn ar y pryd.
_______________ deg teulu o Syria i Geredigion dros y _______________ 
diwethaf. Bydd y plant yn mynd i ysgolion _______________ lle byddan nhw’n 
dysgu’r _______________ a’r Saesneg. Diolchodd arweinydd y cyngor i’r bobl 
leol am eu croeso cynnes i’r teuluoedd yma.
_______________ seremoni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn Cymru yng 
_______________ neithiwr.  Aeth y wobr am yr unigolyn gorau i’r seiclwr Tomos 
Griffths. _______________ gwobr tîm y flwyddyn gan dîm _______________Tafarn 
y Bryn, Bryncastell, enillodd _______________ tîm dartiau gorau Ewrop yn 
_______________ y mis diwetha.        
A’r tywydd i gloi. _______________ pawb gan gryfder y gwynt neithiwr, a 
_______________ coed wedi eu chwythu i lawr mewn rhai mannau. Canslwyd 
rhai trenau rhwng Caerdydd ac Abertawe ond bydd pethau’n gwella, a bydd y 
_______________ yn codi dros y penwythnos.
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Gwyliwch y fideo a nodwch unrhyw enghreifftiau o’r amhersonol (-wyd) dych 
chi’n eu clywed.

Atebwch y cwestiynau:
1. Ym mha flwyddyn agorwyd Amgueddfa Sain Ffagan?

2. Sawl tŷ teras sy yn y rhes?

3. O ble symudwyd y tai?

4. Beth yw Llwybrau Llafar?

5. Sut dych chi’n gallu defnyddio Llwybrau Llafar?

6.  Beth ddigwyddodd yn 2007?

7. Pwy sy wedi bod yn gweithio ar yr eglwys?

8.  Beth sy yn Sefydliad y Gweithwyr?

9. Beth sy’n arbennig am staff yr adeiladau?

10. Beth yw Cymru a Byw a Bod?

11. Faint yw cost tocyn mynediad i Sain Ffagan?

12. Pryd enillodd Sain Ffagan wobr?

13. Faint o bobl sy’n ymweld â’r amgueddfa bob blwyddyn?

Gwylio – Sain Ffagan 
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Meddyliwch am sefyllfaoedd lle basech chi’n ymddiheuro, e.e. cyrraedd y 
dosbarth yn hwyr.

Gwrandewch ar y tair deialog a nodwch y tair ffordd mae’r bobl yn 
dweud sorry:

1.

2.

3.

Gorffennwch y deialogau hyn gydag ymddiheuriad a beth dych chi’n mynd 
i’w wneud:

A: Dw i ddim yn gallu defnyddio’r fforc yma, mae hi’n frwnt.
B:  
A:  Diolch. Ond brysiwch, neu bydd y bwyd yn oeri.

A:  Beth oedd yr holl sŵn yna neithiwr? Do’n i ddim yn gallu cysgu.
B:
A:  Gobeithio, wir.

A:  Roedd y drws ffrynt ar agor pan gyrhaeddais i adre. Anghofiaist ti 
 gau’r drws eto.
B: 
A:  Wel, bydd rhaid i ti gael dau gloc larwm i wneud yn siŵr dy fod ti’n dihuno.

Ymarfer – Ymddiheuro 
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A:  Bore da. Gwasanaeth Cwsmeriaid Creision Ŷd y Ceiliog Coch. Gaf i   
 helpu?
B: Cewch gobeithio. Prynais i focs o’ch creision ŷd chi yn yr archfarchnad  
 ddoe. 
A:  Gobeithio byddwch chi’n cael blas arnyn nhw!
B: Ches i ddim blas o gwbl! Pan agorais i’r bocs, roedd llawer iawn o blastig  
 ond – dim ond dau ddarn o greision!
A:  O diar.
B: Ro’n i wedi gosod y bwrdd yn barod i gael brecwast hamddenol gyda fy  
 nheulu cyn ffarwelio am y diwrnod, ond ro’n i’n siomedig iawn.
A:  Mae’n flin iawn gyda fi glywed. Gaf i ymddiheuro ar ran y cwmni?
B: Baswn i’n meddwl, wir! 
A:  Anfonwn ni becyn arall atoch chi, ac un arall am eich trafferth.
B: Dim ond dau? Mae hyn yn ofnadwy, dw i wedi treulio amser yn aros i chi  
 ateb y ffôn, a...
A:  O’r gorau, Mr Jones. Gawn ni gynnig ugain o flychau mawr o Greision 
 Ŷd i chi?
B: Wel... iawn. Sut dych chi’n mynd i anfon y bocsys?
A:  Gallwn ni anfon taleb ar ebost. Argraffwch y daleb, a byddwch chi’n gallu  
 casglu’r blychau o archfarchnad gyfleus. 
B: Wel, basai hynny’n iawn. Diolch.
A:  Croeso, unrhyw bryd!

Dych chi’n gwybod am y ceiliog ar focsys creision ŷd? Mae stori bod Nansi 
Richards, y delynores o Gymru, yn aros gyda Mr Kellogg, perchennog y cwmni, 
yn America tua chanrif yn ôl. Roedd hi’n cael blas ar ei brecwast, y creision ŷd, a 
soniodd Mr Kellogg ei fod e’n chwilio am lun i fynd ar ei focs e. Dwedodd Nansi 
fod y gair Cymraeg ‘ceiliog’ yn ei hatgoffa hi o’r cyfenw Kellogg – a bod ceiliog 
yn llun da i’w roi ar focs grawnfwyd brecwast. A dyna ddigwyddodd – roedd y 
syniad yn ffitio i’r dim. Mae’n debyg bod hon yn stori wir!

Sgwrs 
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Gwaith Arholiad
Pwnc trafod: Mae bywyd yn anodd i bobl ifanc y dyddiau yma.

Llenwch y blychau:

Pethau oedd yn fwy anodd i bobl 
ifanc	yn	y	gorffennol

Pethau sy’n fwy anodd i bobl 
ifanc nawr

Pethau oedd yn haws i bobl ifanc yn 
y	gorffennol

Pethau sy’n haws i bobl ifanc nawr

Dych chi’n cytuno? Pam?/Pam lai?
• Siaradwch am sefyllfa pobl ifanc heddiw a phan o’ch chi’n gadael addysg  
 lawn amser: gwaith, prisiau tai, arian, cost mynd i’r brifysgol,    
 yr amgylchedd, technoleg, cyfle i deithio ac ati.
• Oedd hi’n well neu’n waeth i bobl ifanc yn y gorffennol?
• Pam mae rhai pobl yn meddwl dylen ni ymddiheuro i bobl ifanc y dyddiau  
 yma? Dych chi’n cytuno?
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Atebwch y cwestiynau. 
 1. Beth sy’n profi bod yr achos yma wedi bod yn anodd i’r heddlu? 

 2. Pam mae’r niwl yn achosi problem? 

 3. Beth wnaeth yr Aelod Seneddol â’r arian ?  

 4. Heblaw am chwarae rygbi, am beth roedd Bob Davies yn enwog? 

 5. Pam dyw rhai pobl ddim yn hapus am y ffordd newydd? 

 6. Beth oedd y sgôr ar ddiwedd y gêm neithiwr? 

 7. Sut bydd y tywydd dydd Sul? 

Ysgrifennu llythyr

Arddywediad	–	Ysgrifennwch	beth	dych	chi’n	ei	glywed:

Gwaith Arholiad – Bwletin Newyddion
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Sut	mae	dweud?

Dear councillor

Thank you for your letter.

I’m writing to you on behalf of…

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely

Siaradwch
• Pryd ysgrifennoch chi lythyr ddiwetha? 
• Pryd cawsoch chi lythyr ddiwetha?
• Dych chi’n anfon llawer o negeseuon ebost neu negeseuon testun? 

Llyfrau Amdani!
Nawr dych chi’n gallu darllen Y Llythyr 
gan Helen Naylor, (addaswyd gan 
Dwynwen Teifi). 
Dych chi’n gallu prynu’r llyfr yn eich 
siop Gymraeg leol neu ar  
www.gwales.com
Dyma’r llythyr sy’n dechrau’r nofel.
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Tredafydd,
Awst 1996

Fy annwyl Huw, 

Roedd hi mor braf derbyn dy lythyr di. Diolch am y lluniau hefyd. Roedd hi’n 
hyfryd gweld dy fod ti ddim wedi newid llawer dros y blynyddoedd. Yn anffodus, 
dw i ddim yn gallu dweud yr un peth amdana i fy hun!

Ces i deimladau cymysg wrth ddarllen y llythyr. Ro’n i’n hapus iawn o weld dy fod 
ti wedi cael bywyd llwyddiannus. Ro’n i’n dweud o hyd gallet ti fod yn arlunydd 
arbennig! Ond ro’n i’n teimlo’n drist hefyd mod i ddim wedi bod yn rhan ohono. 
Roedd gyda ni gymaint o gynlluniau pan o’n ni’n ifanc, ond oedd e? Ond rhaid 
i ni beidio meddwl am y gorffennol. Mae cymaint o bethau sy angen i ni siarad 
amdanyn nhw nawr. Mae Bethan a finnau mor falch dy fod ti wedi penderfynu 
dod i Dredafydd. Cofia roi gwybod pan fyddi di’n cyrraedd y wlad. 

Cofion gorau, Megan. 

O.N. Dyma lun o Bethan a finnau yn y lolfa uwchben y siop. Wyt ti’n cofio’r lolfa? 

Wedyn, mae’r stori’n dechrau go iawn – yn ôl yn 1945. 

a) Atebwch: 
O ble mae hen dad-cu Alejandro yn dod yn wreiddiol?

Sawl gwaith mae Alejandro wedi bod yng Nghymru cyn yr ymweliad yma? 

Ble arhosodd Anti Mair ac Alejandro ar y daith o Batagonia?

Robin Radio
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b) Gwrandewch am: 

 dan deimlad   emotional

 diffyg cwsg   lack of sleep

 am y tro   for the time being

c)	 Cyfieithwch:	

 the old country

 My great-grandfather was brought up... 

 Are you back to stay?

Help llaw

Does dim gwahaniaeth mewn ystyr rhwng:

Cafodd y gêm ei dangos ar y teledu.  Dangoswyd y gêm ar y teledu.
Cafodd y dyn ei arestio.   Arestiwyd y dyn.

Ond fyddwch chi ddim yn clywed yr amhersonol (-wyd) pan mae pobl yn siarad. 
Byddwch chi’n ei glywed weithiau mewn sefyllfa ffurfiol fel radio/teledu/araith 
(speech)/cyhoeddiadau a byddwch chi’n ei weld mewn adroddiadau ysgrifenedig 
ffurfiol.

Dysgwch rai ffurfiau afreolaidd:
cael      cafwyd
cynnal      cynhaliwyd
geni      ganwyd
mynd â     aethpwyd â

Uned 12 / Arestiwyd y dyn



29Uned 13 / John sy’n byw yng Nghaerdydd

Nod yr uned: Ymarfer brawddegau pwysleisiol
Ymarfer: Trefnu digwyddiad

Uned 13 – John sy’n byw yng Nghaerdydd

Geirfa

allanfa (allanfeydd)  exit(s)
basged(i)  basket(s)
carreg fedd  gravestone(s)
(cerrig beddau)
cneuen (cnau) nut(s)
cneuen goco  coconut(s)
(cnau coco)
nifer(oedd)  number(s),   
   quantity(-ies)
raced(i)  racket(s)
regata(s)  regata(s)
tafodiaith  dialect(s) 
(tafodieithoedd) 
talaith (taleithiau)  state(s)
ysgrifen  handwriting

awdurdod(au)  authority (-ies)
carchar(dai)   prison(s)
cefnogwr (-wyr) supporter(s)
gofalwr (-wyr)  caretaker(s);   
   carer(s)
gramadeg  grammar
lleoliad(au)  location(s)
mwynhad  enjoyment
paith (peithiau) prairie(s)
rhyfel(oedd)  war(s)
trefniad(-au)  arrangement(s)

agored  open
angenrheidiol necessary
blynyddol  annual
clyfar   clever
cyfrifol  responsible
deallus  intelligent 
galluog  capable
gweithgar  hardworking
hoffus	 	 likeable
preifat  private
sefydlog  stable, fixed,  
   unchanging

gwneud y tro to be adequate, 
   to make do
manylion personol personal details
o bell   from afar
...y cant  ...per cent

cadeirio  to chair
gwlychu  to get wet
heneiddio  to age
trin   to treat
ymddangos  to appear

Geiriau pwysig i f i...
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Trafodwch	eich	profiad	yn	dysgu	Cymraeg.

Siaradwch 

Enw Pryd dechreuoch chi ddysgu 
Cymraeg?

Ble roedd eich  
dosbarth	cynta	chi?

Wedyn trafodwch y pwnc:

Mae rhai pobl yn dweud bod dysgu iaith arall yn anodd. 
• Pam mae pobl yn meddwl hyn?
• Beth sy’n gallu helpu pobl i ddysgu iaith arall? 
• Pam mae rhai pobl yn dysgu’n well na phobl eraill? 
• Beth oedd y peth mwya anodd yn eich profiad chi o ddysgu Cymraeg?
• Sut mae dysgu Cymraeg yn wahanol i ddysgu iaith arall, yn eich profiad chi? 
• Pwy a/neu beth sy wedi eich helpu chi fwya?

Yna, gyda’ch gilydd, penderfynwch ar dri “gair o gyngor” i unrhyw berson sy’n 
dechrau ar y daith i ddysgu Cymraeg. 

1.

2.

3.

 

Enw Faint o bobl oedd  
yn eich dosbarth  
cynta	chi?

Beth yw’r peth gorau 
am ddysgu  
Cymraeg?

Sut dych chi’n 
defnyddio’r  
Gymraeg?
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1 Anafu   .............. o bobl mewn damwain + lle + neithiwr
2 Agor (adeilad mawr) gan (person enwog) + lle + ddoe
3 Ennill Oscar gan (actor enwog) + nos Sul
4 Lladd .............. o bobl mewn storm + lle + y bore ma
5 Llosgi (adeilad mawr) mewn tân + lle + dros nos
6 Cynnal (digwyddiad) + lle + echdoe

Sy

Dych	chi’n	cofio?			

Gyda’ch partner, edrychwch ar y lluniau a dilynwch y patrwm: 

Beth yw garddwr?    Rhywun sy’n chwynnu/garddio/gweithio 
     mewn gardd.

Pwy sy’n siarad?    Fi, y bòs, sy’n siarad.
Pwy sy’n siarad yn y cyfarfod?  Yr Aelod Cynulliad sy’n siarad.
Pwy sy’n cadeirio’r cyfarfod? Y cynghorydd sy’n cadeirio.
Pwy sy’n trefnu’r cyfarfod?  Y pwyllgor sy’n trefnu.

Trefnu	parti	–	Pwy	sy’n...?
Partner A
gwneud y gwahoddiadau? Angharad
anfon y gwahoddiadau?
bwcio’r neuadd? Bethan
addurno’r neuadd?
prynu’r bwyd? Carys a Gwyn
coginio’r bwyd?
gosod y bwyd yn y neuadd? Enfys a Harri
trefnu’r gemau?
clirio’r neuadd? Ffion ac Owen
golchi’r llestri?

Adolygu

Gyda’ch partner, taflwch y dis i ddechrau un o’r storïau newyddion. 
Wedyn, meddyliwch am ail frawddeg i’r stori. 
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Partner B 
gwneud y gwahoddiadau?
anfon y gwahoddiadau? Gareth
bwcio’r neuadd?
addurno’r neuadd? Hywel a Fflur
prynu’r bwyd?
coginio’r bwyd? Jac a Martha
gosod y bwyd yn y neuadd?
trefnu’r gemau? Ifan
clirio’r neuadd?
golchi’r llestri? Rhys a Rhian

Cywirwch – dilynwch y patrwm:

A:  Mae Shirley Bassey yn dod o Bontypridd.
B:  Paid â bod yn dwp! Tom Jones sy’n dod o Bontypridd.

A:  Mae Michael Douglas yn dod o Abertawe. (Caterine Zeta Jones)
B:  

A:  Mae Caerdydd yn chwarae yn Stadiwm Liberty. (Abertawe) 
B:  

A:  Mae’r Alban yn chwarae rygbi yn Twickenham. (Lloegr)
B:  

A:  Mae’r Beatles yn canu Dancing Queen. (Abba)
B:  

Pwy oedd yn y parti?   Plant y pentre oedd yn y parti.
Pwy oedd yn y cyfarfod?  Staff y swyddfa oedd yn y cyfarfod.
Pwy oedd ar y cwrs?  Athrawon ysgol oedd ar y cwrs.
Pwy oedd ar y bws?   Disgyblion ysgol oedd ar y bws.

Pwy	fydd	yn	……………..	yn	ystod	y	chwe	mis	nesa?

Enw mynd ar 
wyliau?	

gweithio 
ar ddydd 
Sadwrn?	

mynd  i 
gampfa?

cael  
pen-blwydd? 

mynd i  
Lundain?
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Gwylio – Pobl Patagonia

Atebwch y cwestiynau mewn brawddegau llawn gan ddefnyddio sy.

1. Pwy sy’n dod o Gymru yn wreiddiol?

2. Pwy sy’n dod o Batagonia yn wreiddiol?

3. Pwy sy wedi dysgu llawer o Sbaeneg yn yr ysgol? 

4. Pwy sy’n athrawes ysgol ym Mhatagonia?

5. Pwy sy’n byw yng Nghymru ers 1966?

6. Pwy sy wedi dysgu Cymraeg gyda’r cwrs Canolradd?

7. Pwy sy’n mynd i Batagonia ar ôl yr Eisteddfod?

Uned 13 / John sy’n byw yng Nghaerdydd
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Sgwrs – Gwrando a darllen  

Noson rieni Ysgol Abercastell

Mam/Tad:   Noswaith dda, Mr/Ms Huws.
Mr/Ms	Huws:	 Noswaith dda. Reit, rhiant pwy dych chi?
Mam/Tad:   Mam/Tad Alan ac Elen dw i.
Mr/Ms	Huws: O ie. Wel, beth dw i’n gallu ei ddweud am Alan ac Elen?
Mam/Tad:   Dw i ddim yn gwybod, chi sy’n eu dysgu nhw. 
Mr/Ms	Huws: Wel, dw i’n mynd i ddechrau gydag Alan. Mae e’n fachgen  
   galluog iawn. Mae ei waith e’n dda, mae ei ysgrifen e’n   
   daclus, mae ei lyfrau e’n daclus, mae e’n gwneud y gwaith  
   cartref bob tro. Fe sy’n dod gyntaf yn y prawf mathemateg  
   bob wythnos.
Mam/Tad:   Ydy e’n gwrando yn y dosbarth?    
Mr/Ms	Huws:  Ydy, wir. Dyw e byth yn siarad yn y dosbarth. 
Mam/Tad:   Wel, wir, dyw e ddim yn gwrando yn y tŷ. Mae e ar ei ffôn e,  
   yn chwarae gemau fel arfer.
Mr/Ms	Huws:  Mae e’n darllen ac yn ysgrifennu yn dda yn Gymraeg ac yn  
   Saesneg. Ac mae ei ramadeg e’n ardderchog. 
Mam/Tad:   Bendigedig. 
Mr/Ms	Huws:  A dweud y gwir, Alan sy’n mynd i gystadlu ar ran yr ysgol yn y  
   cwis newydd ar S4C – Plant Clyfar Cymru – y mis nesa. 
Mam/Tad:   Wel, wel! Oes unrhyw beth dyw e ddim yn gallu ei wneud yn  
   dda yn yr ysgol?
Mr/Ms	Huws: Wel, dyw e ddim yn hoffi addysg gorfforol, ydy e? 
Mam/Tad:   Mae’n well gyda fe chwarae pêl-droed ar y cyfrifiadur. A  
   beth am Elen?
Mr/Ms	Huws: Wel, mae hi’n ddigon deallus, ond dyw hi ddim mor   
   weithgar ag Alan. Dyw ei llyfrau hi ddim yn daclus,   
   mae ei hysgrifen hi’n anniben iawn ac mae hi’n anghofio ei  
   gwaith cartref yn aml.
Mam/Tad:   Ydy hi’n gwrando yn y dosbarth?
Mr/Ms	Huws:  Mae hi’n gwrando ar ei ffrindiau! 
Mam/Tad:   O diar! Oes unrhyw beth da am Elen, ’te?
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Mr/Ms	Huws:  Wel, mae hi’n hoffus iawn… Ac mae hi’n lico rygbi, on’d   
   yw hi?
Mam/Tad:   O ydy! Mae hi’n mwynhau cystadlu gyda’r Urdd hefyd.
Mr/Ms	Huws:  Yn yr eisteddfod?
Mam/Tad:   Gyda thîm rygbi’r sir, wrth gwrs. Hi yw’r capten!
Mr/Ms	Huws: Ie, wir?
Mam/Tad:   Ie. A bydd hi’n chwarae gyda thîm dan ddeg oed Llanelli  
   bob dydd Sadwrn y tymor yma.
Mr/Ms	Huws: Llanelli! Da iawn, Elen! O wel, mae pobl yn poeni gormod 
   am arholiadau weithiau!    

Cymharwch Alan ac Elen:

Alan Elen
llyfrau
ysgrifennu
gwaith cartref
siarad
cystadlu
chwaraeon

Ymarfer – Trefnu digwyddiad

Edrychwch ar y llun o ffair flynyddol Abercastell. Gyda’ch partner, faint o 
frawddegau dych chi’n gallu eu gwneud? e.e. “Mae chwech o gnau coco yn y llun.”
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Siaradwch

• Dych chi wedi helpu mewn ffair leol erioed? 

• Tasech chi’n helpu, beth fasech chi’n hoffi ei wneud?

•  Beth dych chi’n feddwl sy’n angenrheidiol i gael ffair leol dda?

Gwrando

Beth mae’r bobl yma yn ceisio ei drefnu?

1.

2.

3.

4.

5.

Gyda’ch partner, ysgrifennwch un ffaith am bob sgwrs. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Ysgrifennu

Mae’r dosbarth yn trefnu parti syrpréis i ddathlu pen-blwydd arbennig eich 
tiwtor. Gyda’ch partner, ysgrifennwch ebost at bawb yn dweud beth yw’r 
trefniadau.

Arholiad – Gwrando

Gwrandewch ar y Bwletin Newyddion ac atebwch y cwestiynau: 

1. Pryd bydd yr M4 yn ailagor?

 
2. Pa newyddion drwg a gafodd ardal Pontypridd yn ddiweddar?

  
3. Pwy mae Phil Jones yn gobeithio eu helpu?

4. O faint bydd prisiau cwmni Tonfedd yn codi?

 
5. Sut mae Elin Prosser yn wahanol i enillwyr eraill y gystadleuaeth?

6. Pa brofiad drwg gafodd Jason yn ystod y daith?

 
7. Beth mae trefnwyr y regata ei eisiau? 
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Dych chi’n clywed llawer o rifau yn y bwletin. Sut mae dweud?

five cars 

two people

two hours

two hundred

ten per cent

over a hundred thousand pounds

Arholiad – Ysgrifennu Llythyr  

Llenwch y bylchau:

_______________ Gynghorydd Smith

Diolch yn fawr iawn ________  _______  ___________________  yn dweud am eich 
polisi newydd o gasglu’r biniau ysbwriel _________ pedair wythnos. Cynhaliwyd 
cyfarfod yn Neuadd y pentref i drafod y mater a dw i’n _______________ atoch 
chi __________ _________ llawer o bobl sy’n byw yn Y Stryd Fawr. Mae pobl yn 
anhapus iawn _____ y polisi yma. ’Dyn ni’n deall ___________ rhaid i chi arbed 
arian ond tybed dych chi’n gallu ateb y ddau gwestiwn yma? Yn y gaeaf, mae 
llawer ____________ ni’n hapus gyda’r polisi newydd, ond ydy hi’n bosib casglu’r 
biniau’n amlach yn ystod misoedd yr haf? ’Dyn ni’n poeni bydd y biniau’n drewi 
__________ tywydd twym. Yn ail, ydy hi’n bosib helpu teuluoedd mawr a chasglu 
eu biniau nhw yn __________ aml?

Dw i’n edrych ymlaen _______ glywed _________  ___________________ chi.

_______  _____________

Gareth Jones
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a) Atebwch: 
 Pa iaith roedd Alejandro yn ei siarad gyda ei fam? 

 Ble roedd Alejandro yn clywed Cymraeg?     

 Ble roedd e’n siarad Cymraeg?

b) Gwrandewch am: 
 carreg fedd  gravestone
 tafodiaith  dialect
 galw draw  to call over

c)	 Cyfieithwch:	
 It’s hard to say.
   
 What is different?
   
 It’s you who’s speaking quickly. 

Robin Radio

Help llaw

Fel arfer, mae brawddegau Cymraeg yn dechrau gyda berf. Os dych chi eisiau 
rhoi pwyslais ar y goddrych (subject) yn yr amser presennol, dych chi’n rhoi’r 
goddrych yn gyntaf ac wedyn sy. Mae sy yn troi yn fydd yn y dyfodol ac yn 
oedd yn yr amherffaith.

Fi sy’n gweithio heno.  Carwyn sy’n gyrru’r car. Llinos sy’n dysgu  
         heddiw.
Fi oedd yn gweithio neithiwr. Carwyn oedd yn   Llinos oedd yn  
     gyrru’r car.   dysgu ddoe.
Fi fydd yn gweitho nos yfory. Carwyn fydd yn.  Llinos fydd yn  
     gyrru’r car.   dysgu yfory.
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Nod: Dysgu’r cymal enwol pwysleisiol (emphatic clauses)
Ymarfer: Dweud stori 

Uned 14 – Dw i’n meddwl taw ti sy’n iawn

Geirfa

agwedd(au)   attitude(s)
caets(ys)/   cage(s)
cawell (cewyll)
cerdd(i)   poem(s)
cwyn(ion)   complaint(s)
lefel(au)   level(s)
nyth(od)   nest(s)
pibell(i)   pipe(s)
tagfa (tagfeydd)  traffic jam(s)
torf(eydd)   crowd(s)

amynedd   patience
athletau   athletics
clonc   chat
cotwm  cotton
cownter(i)   counter(s)
cyswllt   contact 
deiet   diet
diweithdra   unemployment
dringwr (-wyr)  climber(s)
gofal    care
hyder   confidence
lladrad(au)   burglary 
   (burglaries)
lleidr (lladron)  thief (thieves)
lluosog(ion)   plural(s)
llwyth(i)   load(s)
mwd    mud
proffesiwn	 	 profession(s)
(proffesiynau)	
rhedwr (-wyr)  runner(s)
stwffin		  stuffing
sychder  drought;   
   dryness
trac(iau)   track(s)
tyst(ion)   witness(es)

gwyllt   wild
hollbwysig   all-important
mwdlyd   muddy
od    odd
prin    rare, scarce
profiadol	 	 experienced
sengl   single
sychedig   thirsty

Bannau  Brecon
Brycheiniog  Beacons
drosodd   over; overleaf
gwneud cawl o  to make a mess of
mân siarad   chit-chat
o ddifri   seriously
pob dim   popeth
rhiant (rhieni) maeth foster parent(s)
traws gwlad  cross country
trwm ei glyw/chlyw hard of hearing
wedi blino’n lân  shattered
yn bennaf  mainly
yn fyw ac yn iach  alive and kicking
yn syth bin   immediately

ailadrodd   to repeat
apelio (at)   to appeal (to)
awgrymu   to suggest
cludo    to transport
coroni   to crown
cosi    to itch
cymysgu (â)  to mix (with)
delio (â)   to deal (with)
pwyso   to press; to weigh
rasio    to race
ymgeisio (am)  to apply (for)
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Siaradwch − Y lein ddillad

garddio tân gwyllt eira archfarchnadoedd gwaith tŷ

lliwiau coginio cefn gwlad nofio adar

trenau ffonau symudol operâu 
sebon

dinasoedd siocled

ffermydd Cymru bwyta’n iach teganau plant nos Galan

Adolygu

Enw swper neithiwr
(oedd)

heno (sy) nos yfory (fydd)

Geiriau pwysig i f i...
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Beth yw rhedwr traws gwlad?  Person sy’n rasio ar drac mwdlyd. 

1 nyrs cymysgu cerddi sychedig
2 tafarnwr trwsio cawl dŵr twym
3 plymwr trin cleifion dwys
4 bardd chwynnu gerddi mewn ysbyty
5 garddwr ysgrifennu cwsmeriaid â llwy bren
6 cogydd gweini ar pibell     gwyllt

Taw

John yw e.  Dw i’n gwybod taw John yw e. I know that he is John.
Mari yw hi.  Dw i’n gwybod taw Mari yw hi. I know that she is Mari.
John a Mari   Dw i’n gwybod taw John a Mari I know that they are
ydyn nhw.     ydyn nhw.     John  and Mari.

Beth yw enwau’r lleoedd yma? 
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A. Tim athletau bechgyn Ysgol Abercastell

Tim athletau merched Ysgol Abercastell

Dyddiad geni Taldra Cyflymder	(amser	100m)
Gareth 1.10.2012 13 eiliad
Dafydd 5’
Aled 2.5.2012 15 eiliad
Paul 4’10”
Derec 3.1.2013
Martin 5’1” 13.9 eiliad
Sam 3.11.2012 15.2 eiliad

Dyddiad geni Taldra Cyflymder	(amser	100m)
Ffion 14 eiliad
Nia 3.11.2012 5’2”
Angharad 4’10” 16 eiliad
Fflur 1.12.2012 12.9 eiliad
Efa 4’9”
Mandy 1.12.2012 4’11”
Cara ’ 13.6 eiliad

John yw’r tala. Dw i’n gwybod taw John yw’r tala.  I know that John is   
         the tallest.
Mari yw’r dala. Dw i’n gwybod taw Mari yw’r dala.  I know that Mari is   
         the tallest.
John yw’r hena. Dw i’n gwybod taw John yw’r hena. I know that John is   
         the oldest.
Mari yw’r ifanca. Dw i’n gwybod taw Mari yw’r ifanca. I know that Mari is   
         the youngest.
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B. Tim athletau bechgyn Ysgol Abercastell

Tim athletau merched Ysgol Abercastell

Dyddiad geni Taldra Cyflymder	(amser	100m)
Gareth 4’10”
Dafydd 3.3.2013 13.3 eiliad
Aled 4’8”
Paul 1.12.2012 14 eiliad
Derec 4’9” 14.2 eiliad
Martin 1.12.2012
Sam 4’9”

Dyddiad geni Taldra Cyflymder	(amser	100m)
Ffion 2.3.2013 4’6”
Nia 14.3 eiliad
Angharad 3.3.2013
Fflur 4’10”
Efa 1.10.2012 15 eiliad
Mandy 14.9 eiliad
Cara 7.1.2013 5’

Beth yw eich barn chi?

Dw i’n meddwl taw Caffi’r Castell yw’r caffi gorau yn yr ardal.
Dw i’n meddwl taw pasta yw’r bwyd mwya blasus i swper.
Dw i’n meddwl taw Pobol y Cwm yw’r rhaglen fwya cyffrous yn y byd!

Dw i’n meddwl taw George Best oedd y pêl-droediwr gorau erioed.
Dw i’n meddwl taw The Godfather oedd y ffilm orau erioed. 
Dw i’n meddwl taw Friends oedd y rhaglen orau erioed.
Dw i’n meddwl taw y Beatles oedd y grŵp gorau erioed. 

Enw tŷ	bwyta	
– da

dinas –
hardd

siocled –
blasus

ffrwyth	– 
melys

llyfr  –  
diflas
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1. Basai ____________ (enw) a fi’n dweud taw ................ oedd y pêl-droediwr gorau.
2. Basai ____________ (enw) a fi’n dweud taw ............................. oedd y rhaglen orau.
3. Basai ____________ (enw) a fi’n dweud dweud taw .................... oedd y ffilm orau.
4. Basai ____________ (enw) a fi’n dweud taw ................. oedd y grŵp pop gorau.

Dw i’n siŵr taw fi sy’n iawn.     I’m sure it’s me who’s right.
Dw i’n siŵr taw ti sy’n iawn.    I’m sure it’s you who’s correct.
Dw i’n meddwl taw Iona sy’n iawn.     I think that it’s Iona who’s right.
Dw i’n meddwl taw nhw sy’n iawn.     I think that it’s them who are correct.

Dw i’n meddwl taw Rick fydd yn rasio mewn ras.  I think it’s Rick who will  
        be racing in a race. 
 
Dw i’n meddwl taw Wil fydd yn mynd i Wimbledon. I think it’s Wil who will be  
        going to Wimbledon.

’Dyn ni’n meddwl taw Cerys fydd yn coginio cacen  We think it’s Cerys who
briodas.       will cook a wedding cake.

’Dyn ni’n meddwl taw Sam fydd yn ysgrifennu nofel. We think it’s Sam who  
        will write a novel.
 

Enw pêl-droediwr ffilm rhaglen grŵp	pop
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• Beth yw enw’r caffi?
• Pwy yw’r hena yn y llun?
• Pwy yw’r ifanca?
• Sut mae’r ddwy fenyw wrth y cownter yn perthyn?
• Beth yw defnydd sgarff y fenyw? Cotwm neu sidan?  
• Pwy sy’n mwynhau nofio?
• Pwy sy’n gweithio mewn banc?
• Pwy sy’n astudio mewn coleg?
• Beth sy yng nghwpan Meg?

Siaradwch

Glyn

Zara

Twm

Sara

Huw

Meg

Yasmin
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Gofyn cwestiynau

Bod	neu	Taw?	 Unwch ddau hanner y brawddegau.

Dw i’n meddwl   Mae John yn mynd i Lundain.

_______________________________________________________________________

Dw i’n meddwl   John sy’n mynd i Lundain.

______________________________________________________________________

Dw i’n siŵr     Roedd pawb yn brysur yn y gwaith ddoe.

______________________________________________________________________

Dw i’n siŵr     Y bòs oedd y person mwya prysur.

______________________________________________________________________

Efallai     Mae Siân yn gwybod yr ateb.

_____________________________________________________________________

Efallai     Siân sy’n gwybod yr ateb.

______________________________________________________________________
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Lluosog

Cerdd gan Emyr Davies
 
Mae athro’n troi’n athrawon,  Mae iaith yn mynd yn ieithoedd,
Mae tŷ yn mynd yn dai,   Mae coeden yn troi’n goed...
Mae cân yn troi’n ganeuon,   Yr iaith Gymraeg, dw i’n meddwl,
Ar bwy, yn wir, mae’r bai?   Yw’r fwya od erioed!

Beth	yw’r	unigol/lluosog?	
                                      meibion merch
tad car 
                                      dwylo                                       plu
swyddfa                                                 dosbarthiadau
                                      cymylau dinas 
                                      protestiadau pysgodyn 
                                      nadroedd                                       chwiorydd
brawd                                       plant
                                      dail                                       blodau
cariad                                       cestyll
mochyn afon 
                                      defaid                                       gwledydd
                                      gwragedd                                       gwŷr
llygoden rhiant 
                                      ffyrdd                                       lladron
mynydd malwoden 
                                      plygiau                                       cefndryd
                                      ŵyn                                       cantorion
                                      geifr taten 
hosan                                       lloi
                                      cŵn                                       sbeisys
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Ymarfer − Dweud stori  

Darllenwch eich stori chi a llenwch y grid.

Sgyrsiau − Yn siop trin gwallt ‘Cyrls a Chlonc’

Enw’r 
person

Pryd aeth 
e/hi?

Sut aeth e/
hi?

Pryd 
cyrhaeddodd 
e/hi yr 
Eisteddfod?

Faint 
gostiodd 
y	tocyn?

Ble aeth 
e/hi i 
ddechrau?

Beth 
oedd yn 
digwydd 
yno?

Stori 
1

Stori 
2

Stori 
3

Ble aeth 
e/hi 
wedyn?

Beth 
brynodd 
e/hi?

Ble aeth e/
hi yn y
prynhawn?

Beth oedd 
yno?

Am faint 
o’r gloch 
aeth e/hi 
adre?		

Ble roedd 
e/hi yn 
bwriadu 
mynd y 
noson  
wedyn?	

Stori 
1

Stori 
2

Stori 
3
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Gwrandewch ar y tair sgwrs:  
A: Glywaist ti hanes Ffion?
B: Naddo!  
A: Wel wel, paid ag ailadrodd hyn, ond… Clywais i ei bod hi wedi dweud “Cau dy

ben” wrth y bòs! 
B: Naddo! Wel, chlywais i erioed y fath beth! Pam? 
A: Roedd y bòs yn dweud ei bod hi’n diogi…Ac roedd hi wedi gweithio shifft

deuddeg awr yn y cartre gofal.
B: Deuddeg awr? Pam, felly?
A: Roedd pump o’r staff yn dost. 
B: Wel, dw i ddim yn synnu ei bod hi’n grac, felly.  Beth ddigwyddodd wedyn, ’te?

A: Hei, glywoch chi’r stori am Carol? 
B: Pa stori? A phaid â sibrwd! Rwyt ti’n gwybod bod Sara ychydig yn drwm ei

chlyw…
A: Y stori bod Carol wedi gwneud cawl o drefniadau’r parti Nadolig. 
C: Sut?
A: Wel, mae hi wedi trefnu mynd i’r Mochyn Mawr –
B: Ha ha, cyfle i bawb fwyta fel mochyn – mae’r cinio Nadolig yn wych yna, yn

enwedig y stwffin cnau arbennig!
A: Ie, ond mae’r Mochyn Mawr yn cau dros y Nadolig! 
C: Pam ’te? 
A: Wel… mae Carlo y Cogydd wedi diflannu gyda … Gwell i fi beidio â dweud

mwy…
B a C: O, paid â gadael y stori ar ei hanner!

A: Glywaist ti fod y grŵp roc trwm ‘Y Storm Ddu’ ddim yn mynd i ganu eto?
B: Naddo.
A: Mae popeth drosodd. 
B: Wel wel.  Maen nhw’n hen, cofia. Maen nhw i gyd dros saith deg oed!
A: Wel na, dw i’n meddwl eu bod nhw wedi penderfynu gorffen pan o’n nhw’n

chwarae yn Las Vegas. 
B: Pam, beth ddigwyddodd?
A: Penderfynodd Daniel Du gloi Twm Tywyll yn y gawell ar y llwyfan … a thaflu’r

allwedd i mewn i’r dorf! 
B: O na! Sut daeth e ma’s o’r caets?
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Edrychwch yn ôl ar y tabl sy’n dangos y lluosog. Gyda’ch partner, ysgrifennwch 
stori 6 brawddeg. Triwch gael cymaint â phosib o’r geiriau lluosog i mewn i’r stori.  

Ysgrifennu stori

Alun: Beth yw’r broblem? ’Dyn ni ddim wedi symud ers hanner awr!
Bethan: Fallai taw damwain sy’n stopio’r traffig.
Alun: ’Dyn ni’n mynd i golli’r gêm os ’dyn ni yn y ciw ’ma yn llawer hirach.
Bethan: Beth wyt ti’n feddwl fydd y sgôr?
Alun: Dw i’n gobeithio taw ni fydd yn ennill. O dair gôl i ddwy. 
Bethan: Basai hynny’n braf. Ond dw i’n poeni taw Caerdydd fydd yn ennill. Maen 
nhw’n chware’n dda ar hyn o bryd
Alun: O na! Mae’r heddlu eisiau pasio.
Bethan: Dw i ddim wedi gweld ambiwlans o leia.
Alun: Dw i wedi blino ar hyn. Rho’r radio ymlaen, i ni glywed beth sy wedi digwydd.
Cyflwynydd	Radio	Cymru: Bore da. Dyma’r newyddion. ’Dyn ni newydd glywed 
bod tagfa fawr ar yr M4 y tu allan i Gaerdydd ar hyn o bryd. Mae lori oedd yn 
cludo pren wedi gollwng ei llwyth ar y ffordd i’r dwyrain. Mae ciw o bum milltir 
erbyn hyn. Mae’r heddlu ar eu ffordd i helpu’r traffig i adael y draffordd ac i yrru 
trwy Gasnewydd. 
Alun: O na, dw i’n meddwl taw taran glywais i fan ‘na...
Bethan: Nage, lori fawr oedd hi, ar ochr arall y draffordd – yr ochr sy’n symud. 
Alun: Mae’r awyr yn las ar hyn o bryd. 
Cyflwynydd	Radio	Cymru: A’r tywydd i gloi. Mae’r sychder hir yn mynd i orffen 
heddiw, gyda ffrynt tywydd gwlyb yn symud o Iwerddon ar draws Cymru. Bydd 
tywydd stormus ledled y de. Gobeithio na fydd cefnogwyr Caerdydd ac 
Abertawe yn gwlychu gormod yn ystod y gêm fawr y prynhawn ’ma!
Alun: Mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth! 
Bethan: O, wel!  Pwysa’r botwm ’na a newid i Radio Rocio – dw i’n teimlo fel 
clywed tipyn o fân siarad gyda Robin!
Alun: Iawn.  …

Sgwrs
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Maybe it’s an accident that’s stopping the 
traffic.
I hope that it’s us who will win.

I’m worried that it’s Cardiff who will win.

I think that it’s thunder I heard there.

Gwaith arholiad – Trafod pwnc

Trafodwch:	Mae	gormod	o	geir	ar	y	ffordd.
• Dych chi’n cytuno? Pam?
• Dych chi’n defnyddio car? Pa mor aml? 
• Ydy pobl yn fwy parod i ddefnyddio’r bws a’r trên y dyddiau yma? 
• Pryd roedd y tro diwetha i chi ddefnyddio’r bws neu’r trên? 
• Fasech chi’n defnyddio’r trên neu’r bws yn amlach, tasai’r gwasanaeth yn well?
• Beth yw’ch hoff ffordd chi o deithio? 
• Tasech chi’n cael cynnig mynd i Baris am benwythnos hir, (a rhywun arall yn 

talu) pa ffordd fasech chi’n dewis mynd? 

Arholiad – Gwrando - Bwletin Newyddion 

1. Beth ydy’r newyddion da i weithwyr y ffatri? 

____________________________________________________________________

2. Beth sy’n awgrymu bod lladron yn gweld siop ‘Dillad Del’ fel targed   
 hawdd?

____________________________________________________________________
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3. Pam mae llawer o bobl yn protestio yn Madrid? 

____________________________________________________________________

4. Beth sydd wedi digwydd i’r ddau ddringwr ar Fannau Brycheiniog  
 erbyn hyn?

____________________________________________________________________ 
5. Am beth fydd pobl yn cofio Olwen Lewis yn bennaf?

____________________________________________________________________

6. Pam mae’r gêm rygbi hon yn bwysig?

____________________________________________________________________

7. Ble bydd y tywydd gwaetha yfory? 

____________________________________________________________________

Robin Radio

a) Atebwch : 
Gyda phwy mae Rhian Morris yn gweithio? ________________________________
Pam mae hi’n siarad ar Radio Rocio?    ________________________________
Beth mae rhaid i chi ei gael yn eich tŷ i fod yn rhiant maeth? __________________

b) Gwrandewch am :  
rhieni maeth   foster parents
cynnal sgwrs   to hold a conversation
diffyg hyder   lack of confidence

c)	Cyfieithwch:		
first language  __________________________________
spare bedroom __________________________________
personal details __________________________________
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Help llaw

Taw 

1. Cofiwch ein bod ni’n defnyddio bod ar ôl nifer o eiriau, e.e.

 meddwl   siŵr    efallai
 gwybod   sicr    er
 gobeithio   hapus    wrth gwrs

 Dw i’n meddwl bod y gêm yng Nghaerdydd.
 Dw i’n siŵr bod y gêm yng Nghaerdydd.
 Efallai bod y gêm yng Nghaerdydd.

2. Ond pan fydd pwyslais (emphasis) , rhaid defnyddio taw, e.e.

 Hi yw’r tiwtor.    Dw i’n siŵr taw hi yw’r tiwtor.

 John sy’n byw yn Llundain.  Dw i’n siŵr taw John sy’n byw yn Llundain.

 Cymru fydd yn ennill y gêm . Gobeithio taw Cymru fydd yn ennill y gêm.

 Star Wars oedd y ffilm orau. Dw i’n meddwl taw Star Wars oedd y ffilm orau.

Ar ôl taw, mae brawddeg gyflawn (complete sentence).  
Dyw hyn ddim yn wir am bod: 

 Dw i’n meddwl taw John sy’n byw yng Nghaerdydd.
 Dw i’n meddwl bod John yn byw yng Nghaerdydd.

3. ‘Dyn ni’n dweud taw yn ne Cymru, ond yn y gogledd maen nhw’n defnyddio mai.   
Hefyd, mae mai yn fwy ffurfiol (formal).
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Nod yr uned: Adolygu ac ymestyn
Ymarfer: Siarad am waith

Uned 15 – Adolygu ac ymestyn

Geirfa

craith (creithiau)  scar(s)
ffin(iau)		 	 border(s)
ffon	(ffyn)		 	 stick(s)
gwasg (gweisg)  printing press(es)
iard(iau)   yard(s)
roced(i)   rocket(s)
streic(iau)  strike(s)
tasg(au)   task(s)
tsieina  china (y wlad a’r  
   llestri!)
tymheredd   temperature

canlyniad(au) result(s)
clwtyn (clytiau)  cloth(s), rag(s)
cwt gwair   hay hut
cwt ieir   hen coop
dril(iau)   drill(s)
dur    steel
feirws (feirysau)  virus(es)
gwm    gum 
llwch    dust
penderfyniad(au)  decision(s)
pennawd  
(penawdau)  headline(s)
pridd    earth, soil
saws(iau)   sauce(s)
steil    style
tâl (taliadau)  payment(s)
tâp (tapiau)   tape(s)
twlc (tylciau)  sty (sties)

afiach		 	 disgusting; sickly
ambell   a few
anarferol   unusual
anlwcus   unlucky
cul    narrow
diarth   strange 
dyddiol   daily
gwastad   flat
iachus   healthy (bwyd)
llydan   wide
llym   severe
pur    pure
sydyn   sudden
wythnosol   weekly

cadw golwg ar  to keep an eye on; 
   to keep track of
cynnal a chadw  maintenance
dan bwysau   under pressure
dyddiad cau  closing date 
gwm cnoi  chewing gum
i’r dim!   exactly! perfect!
y pen    per head

adnewyddu   to renew,  
   to refurbish
addo    to promise
cwblhau   gorffen
llifo    to flow
mesur   to measure
sleifio		  to slink, to sneak,  
   to sidle
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Adolygu – Gêm o Gardiau 

A
Pa wlad sy yn y  
penawdau newyddion 
ar hyn o bryd?

Beth yw eich prif  
ddiddordeb chi?

Dwedwch rywbeth 
am eich ffrind gorau 
chi.

Pwy yw’r person  
ifanca dych chi’n ei 
nabod?  
(Defnyddiwch taw.)

2
Pa dŷ bwyta yw’r gorau 
yn yr ardal yma? 
(Defnyddiwch taw.) 

Pryd cest ti dy dalu 
ddiwetha?

Beth oedd eich prif 
ddiddordeb chi pan 
o’ch chi’n blentyn?

Fasech chi’n hoffi 
mynd ar fordaith neu 
wyliau sgio?

3
Beth oedd eich pwnc 
gorau yn yr ysgol? 
(Defnyddiwch taw.)

Pwy yw’r person hena 
dych chi’n ei nabod? 
(Defnyddiwch taw.)

Pwy wyt ti’n meddwl 
yw’r canwr gorau ar 
hyn o bryd? 
(Defnyddiwch taw.)

Dych chi wedi 
symud tŷ
llawer yn ystod eich
bywyd?

4

Tasech chi’n ennill 
gwyliau i unrhyw le yn y 
byd, i ble basech chi’n 
mynd?

Tasech chi’n cael cwrdd 
â rhywun enwog, pwy 
fasech chi’n ei ddewis?

Tasech chi’n cael 
mynd i unrhyw 
ddigwyddiad 
chwaraeon, i beth 
fasech chi’n mynd?

Beth sy ar y teledu 
am ddeg heno?

5
Pwy sy’n mynd i ennill 
Cwpan y Byd? 
(Defnyddiwch taw.)

Ble byddwch chi’n 
mynd ar wyliau nesa?

Beth yw’r rhaglen 
orau ar y teledu ar 
hyn o bryd? 
(Defnyddiwch taw.)

Sut basech chi’n 
mynd i Lundain, 
tasech chi’n 
mynd am 
benwythnos?

6 Gan bwy gaeth eich 
car ei wneud?

Beth wyt ti’n feddwl yw’r 
peth gorau am fyw yn 
yr ardal yma?

Gan bwy gaeth dy 
ffôn ei wneud?

Pwy o Gymru sy yn y 
papurau ar hyn o 
bryd?

7

Pa un yw’r ffilm orau 
erioed? 
(Defnyddiwch taw.)

Ble ro’ch chi’n mynd ar 
wyliau pan o’ch chi’n 
blentyn?

Beth oedd y pwnc 
anodda yn yr ysgol 
i chi?
(Defnyddiwch taw.)

Pwy yw’r actor 
mwya enwog o 
Gymru ar hyn o 
bryd?
(Defnyddiwch taw.)

8 Pa mor bell dych chi’n 
byw o’r dosbarth?

Ble cafodd eich tad-cu 
chi ei eni?

Pa mor aml dych 
chi’n gyrru car 
mewn wythnos?

Pwy sy’n smwddio 
dillad yn eich tŷ chi?

9 Ble aethoch chi ar eich 
gwyliau diwetha?

Pwy sy’n golchi’r llestri 
yn eich tŷ chi?

Faint o’r gloch ewch 
chi i’r gwely heno?

Ble aethoch chi 
allan am bryd o fwyd 
ddiwetha?

10 Pwy sy’n canu dy hoff 
gân di?

Ble cafodd eich ffrind 
gorau ei (g)eni?

Dwedwch rywbeth 
am y person ifanca 
yn eich teulu chi.

Beth oedd eich 
hoff bwnc chi yn yr 
ysgol?

Jac Beth oedd eich cas 
bwnc chi yn yr ysgol?

Oes teulu neu  
ffrindiau gyda chi sy’n 
byw dramor? Pwy? Ble?

Beth yw’r llyfr gorau 
erioed? 
(Defnyddiwch taw.)

Pryd aethoch chi ar 
drên ddiwetha?

Brenhines
Oes teulu neu ffrindiau 
gyda chi sy’n byw yn 
Lloegr? Pwy? Ble?

Ble cafodd eich 
mam-gu chi ei geni?

Dych chi/O’ch chi’n 
chwarae unrhyw 
offeryn cerddorol?

Pa un yw’r lle hardda 
yng Nghymru? 
(Defnyddiwch taw.)

Brenin
Llun pwy sy ar flaen y 
papurau newyddion ar 
hyn o bryd?

Beth yw eich hoff gân 
chi?
(Defnyddiwch taw.)

I ble hedfanoch chi 
ddiwetha?

Dwedwch rywbeth 
am y person hena yn 
eich teulu chi.
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Darllenwch	y	darn	yma	am	Dŷ	Te	Tebot	Tsieina.
Cafodd Abercastell eu tŷ te arbennig 
cyntaf pan agorwyd Tebot Tsieina yn 1963. 
Mae’n siŵr taw dyma’r tŷ te mwya poblogaidd
yn y sir. Cacennau cartref moethus o bob 
math sy’n cael eu gwerthu yma, a the blasus
o India, Sri Lanka, Nepal, Tseina ac Affrica. 
Mae’n debyg taw’r gacen gaws gyda saws
afal a sbeis sinamon yw’r bwyd mwya 
poblogaidd. Mae pobl yn dod o bell i flasu’r 
te prynhawn enwog, sy’n fargen – dim ond 
£15 y pen! Mae’r fwydlen yn ddwyieithog 
ac mae pawb sy’n gweithio yn y Tŷ Te yn 
siarad Cymraeg. Mae croeso mawr i 
ddysgwyr – dewch yma i ddathlu diwedd 
y flwyddyn, i gael cacennau gorau 
Abercastell ac i ymarfer eich Cymraeg!  

Bar Gwin Y Gwydr Gwyrdd         Caffi Hoffi	Coffi	 		 Bwyty’r Bangla Blasus

Darllen ac ysgrifennu
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Cwis − Ffeindiwch y lleoedd
Ysgrifennwch yr enw lle ar bwys y dot ar y map.  Defnyddiwch y patrwm yma:
Dw i’n meddwl/gwybod taw Dinbych yw e.

Adolygu taw

Dinbych Pwllheli Aberteifi Pontypridd Llandrindod

Machynlleth Llangefni Caerdydd Conwy Merthyr

Dinbych-y-pysgod Bangor Wrecsam Llanelli Caerfyrddin
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Adolygu -wyd

Ble	yng	Nghymru?
Agorwyd y Cae Ras yn  _____________ yn 1864.
Ailenwyd Canolfan Hamdden y  _____________ ar ôl  Jade Jones yn 2012.
Agorwyd Venue Cymru yn  _____________ yn 2005.
Agorwyd Theatr y Werin yn  _____________ yn  1972.
Ganwyd Dylan Thomas yn Cwmdonkin Drive, _____________ yn 1914.
Agorwyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn _____________ yn 1907.
Agorwyd Canolfan y Mileniwm ym Mae _____________ yn 2009.

Ymarfer − Y Gwaith

Gyda’ch partner, llenwch y blwch gyda geiriau am fyd gwaith.

Gwylio 1
 

Edrychwch ar y bobl yma yn siarad am eu gwaith.

Pwy sy’n gweithio mewn tri lle?...............................................................................................
Pwy sy’n gweithio’n rhan amser?...........................................................................................
Pwy sy’n gweithio gyda phlant?.............................................................................................
Pwy oedd yn cael llyfrau gan Siôn Corn?..........................................................................
Pwy sy’n gweithio gyda hen bobl?........................................................................................
Pwy sy’n helpu gyda iechyd pobl? .......................................................................................
Pwy dych chi’n feddwl sy wedi creu ei chwmni/gwmni ei hun?.............................
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Y Gwaith

 Cymharwch y ddau lun, ffeindiwch bum peth sy’n wahanol. 

Pa un sy’n eich atgoffa chi o ble dych chi/ro’ch chi’n gweithio? 
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• Ble dych chi’n gweithio?/Ble ro’ch chi’n gweithio? (Os ydych chi wedi ymddeol,
pam penderfynoch chi ymddeol?)  

• Oes/Oedd tasgau dyddiol gyda chi?  
• Beth yw/oedd y peth gwaetha am eich swydd chi? A’r peth gorau? 
• Tasech chi’n cael gwneud swydd rhywun arall am un diwrnod, swydd pwy

fasech chi’n ei hoffi?

Siaradwch – Eich swyddi chi

Enw swydd gynta swydd bresennol/ola

Sgwrs

A: Brysiwch! Rhaid i ni gwblhau’r holl dasgau cyn y dyddiad cau.
B: ’Dyn ni wedi bod wrthi ers wyth awr yn barod heddiw – mae’n gas gyda fi

weithio dan bwysau.
A: Rhaid i ni gadw at yr amserlen! Pwy sy’n cadw golwg ar y cloc?
B: Fi. 
A: Dych chi wedi ffeindio potel ddŵr twym fawr? Mae’n bwysig bod y bòs yn

cadw’n dwym  pan mae e ma’s yn gyrru.
A: Ydw, mae un yn barod... Pryd ’dyn ni’n cael ein talu?
B: Ar ôl y Nadolig, wrth gwrs.
A: Oes rhywun o’r adran cynnal a chadw wedi bod yma eto?
B: Oes, wrth gwrs, rhaid iddo fe hedfan am filoedd o filltiroedd...
A: Oes unrhyw beth iachus yn mynd i mewn i’r parseli ’ma? Ych a fi, mae’r holl

rwtsh yma’n afiach!
B: Wel, mae plant yn hoff o bethau melys – o’r gorau, gwnawn ni roi ychydig o

gnau ac orenau i mewn hefyd.
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A: Wel, ymlaen â ni, bydd hi’n fis Ionawr cyn bo hir... ac wedyn cawn ni i gyd

wyliau.

B: I’r dim! Rhywle twym, gobeithio ...

Felly −	pwy	yw’r	bòs?		

Yn y ddeialog clywoch chi fod rhywun yn “cael ei dalu”. 

I ddefnyddio’r goddefol (rhywbeth yn digwydd i chi neu rywun arall) yn y 
presennol, newidiwch gorffennol cael i’r presennol, e.e.

Ces i fy nhalu.    Dw i’n cael fy nhalu.

Cest ti dy dalu.    Rwyt ti’n cael dy dalu.

Cafodd e ei dalu.    Mae e’n cael ei dalu.

Cafodd hi ei thalu.    Mae hi’n cael ei thalu.

Cawson ni ein talu.    ’Dyn ni’n cael ein talu.

Cawsoch chi eich talu.   Dych chi’n cael eich talu.

Cawson nhw eu talu.   Maen nhw’n cael eu talu. 

Dw i’n cael fy nhalu bob mis.  ’Dyn ni’n cael ein gwylio gan y camera.

Rwyt ti’n cael dy dalu bob wythnos. Dych chi’n cael eich dysgu gan y tiwtor.

Mae e’n cael ei yrru i’r gwaith.  Maen nhw’n cael eu hanfon ar gwrs. 
Mae’r gacen yn cael ei phobi nawr. 

Dw i’n cael fy mesur am siwt gan y deintydd yn y parti croeso
Mae’r streic yn cael ei galw â’r tâp mesur yn y gwaith dur
Mae ei thymheredd hi’n cael ei fesur gan y gymuned yn y siop ddillad
Mae’r dril yn cael ei ddefnyddio gan y gweithwyr ar y ward
Mae’r gwm cnoi’n cael ei lanhau gan y nyrs â’r clwtyn gwlyb
Mae’r teulu dieithr yn cael eu
croesawu 

o’r bwrdd ar y dant drwg
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Geirfa – gwrywaidd neu fenywaidd?

Yn y ddeialog dych chi’n clywed “cadw golwg ar...” 

Sut dych chi’n dweud?
to keep order   _______________________
to keep warm   _______________________
to keep an eye on  _______________________

 Llyfr lliwio    Cot law
 Gwrywaidd    Benywaidd
 cerdyn    pêl
 bag     ystafell 
 dosbarth    ysgol 
 llyfr      siop 
 maes     cot 
 tocyn     rhaglen 
 tŷ     gêm

Geirfa
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A
B
C
Ch
D
Dd
E
F
Ff
G
Ng
H
I
L
Ll
M
N
O
P
Ph
R
Rh
S
T
Th
U
W
Y
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Dyma ____________________ Gwenffrewi yn Nhreffynnon, Sir y Fflint.
Mae miloedd o ____________________ yn dod i ffynnon Gwenffrewi bob 
blwyddyn.  Ers mil, tri chant o ____________________ mae pobol yn dod yma i 
weddïo ac i ofyn am gael eu gwella.
Yn y seithfed ____________________, yn ôl yr hanes, gwrthododd Gwenffrewi fod 
yn gariad i Caradog, achos ei bod hi eisiau bod yn lleian. Gwylltiodd Caradog.    
____________________ ei phen hi i ffwrdd. O’r man lle arhosodd ei phen hi ar y 
llawr, llifodd dŵr pur o’r ddaear, a dyna ddechrau’r ffynnon.
Daeth Sant Beuno, ewythr Gwenffrewi, a rhoi ei phen hi yn ôl ar ei 
____________________ hi. Gweddïodd, a daeth Gwenffrewi yn ôl yn 
___________________.  

Gwylio 2 − Ffynnon Gwenffrewi
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Mi wnaeth hi fyw fel lleian am dros ugain mlynedd.   
Roedd Gwenffrewi yn ferch o gig a gwaed – ac mae hi wedi cael ei 
derbyn fel ____________________ ers iddi hi farw.  Roedd sôn mewn hen 
___________________bod gan Gwenffrewi graith o gwmpas ei gwddw 
felly efallai bod rhan o’r stori yn wir. Gweddïodd Gwenffrewi ar Dduw 
___________________ pawb oedd yn mynd i mewn i ddŵr y ffynnon. Mae 
____________________ ers y ddeuddegfed ganrif bod pobl yn gwella ar ôl bod 
yn y dŵr.
Yn yr ____________________ ger y ffynnon, dach chi’n medru gweld llawer o 
____________________ wedi eu gadael gan bobl dros y blynyddoedd ar ôl iddyn 
nhw gael eu gwella.
Mae’r dref, Treffynnon (Holywell yn Saesneg), yn cael ei ____________________ 
yn “Lourdes Cymru”. Mae’r safle	hanesyddol yma yn werth ei weld, dewch yma 
am dro! 

Llenwch y bylchau heb edrych ar y sgript os yw’n bosib.
Gwrthodwyd .................... gan .............................
Torrwyd pen ............................ i ffwrdd gan .............................
Rhoddwyd pen .............................yn ôl  ar ei hysgwyddau gan ...........................
Derbyniwyd .......................... fel santes ar ôl iddi hi farw.
Dywedwyd bod craith gyda ......................
Gadawyd llawer o ...................... ger y ffynnon ar ôl i bobl gael eu gwella.
Galwyd y .......................... yn Lourdes Cymru ers canrifoedd.
....................... yw’r enw Cymraeg am y dre.
......................... yw’r enw Saesneg ar y dre.
Dw i’n siŵr ............ stori wir yw hanes Gwenffrewi. neu Dw i’n siŵr ........ chwedl yw 
hanes Gwenffrewi.

Gwaith Arholiad − Newyddion   

Chwilair
Edrychwch ar y chwilair – faint o’r geiriau dych chi’n gallu eu ffeindio mewn 5 
munud?
Wedyn, gyda’ch partner, ysgrifennwch 5 pennawd newyddion yn defnyddio’r 
geiriau. 
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achos  adnewyddu  anafu  apelio  arestio  
cais  carcharu  cas  cyfartal cyfrifol 
cyhoeddi cynulliad  damwain difrifol difrod  
diweithdra dwyn   egwyl  etholiad euog   
ffatri	 	 ffin	 	 	 gêm	 	 ledled		 lladrad	
lladron lladd   llanc  llefarydd llosgi   
llym  llys   llywodraeth mellt  newyddion  
ofn  rhyfel   senedd sgôr  suddo   
tân  taranau  tramor triniaeth tymheredd 
tystion  ymddiheuro  ynadon

1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................
5. .........................................................................................................................................................................

L O F I R F I D I W E I TH D R A N

A B L O F I R F Y C C T C A CH CH E

D M Y LL A D R A D D Â E R N D O W

C A S Y LL A D R O N DD E N E A S Y

I Y M E LL T A E N F S N L E FF LL DD

L R H W G N H O T F D S U DD O I

A E T O A P E L I O E W D S Y S O

T I F A E I L O T L LL Y O G R G N

R M F Y NG DD N N S O Ô N R Ô A I U

A U P PH RH FF I N Y M Ê G F R F R N

F C A R CH A R U T R I N I A E TH O

Y A TH E A R D O W Y LL LL D RH LL S D

C U DD E R E H M Y T A R A N A U A

T R A M O R T TH U DD Y W E N D A N

E U O G U S I  A C Y N U LL I A D Y

Y M DD I H E U R O D A I L O TH E W
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Bwletin Newyddion

1. Sut roedd pobl dros y byd wedi clywed am Caradog Price?_________________
______________________________________________________________________

2. Os bydd yr ysgol yn cau, beth fydd y broblem i rieni Aberwylan?____________
______________________________________________________________________  

3. Beth fydd yn digwydd i’r teithwyr oedd ar y fferi?__________________________
______________________________________________________________________

4. Sut bydd pobl Cymru’n clywed am hanes Dr Ifan Tomos yn ystod y chwe mis 
nesa?
______________________________________________________________________

5. Faint o chwaraewyr newydd fydd gan dîm Chelsea?_______________________
______________________________________________________________________
  
6. Am faint o amser oedd y neuadd ar gau?________________________________
______________________________________________________________________
 
7. Pwy fydd yn hapus fod y tywydd yn newid? Pam?_________________________
______________________________________________________________________

Llenwch y bylchau yn y darn yma:

Y dyddiau hyn, dydy cadw ci neu gath _______________ yn beth anarferol
o gwbl. Os rhywbeth, mae anifail anwes gan y rhan fwyaf o _______________
(pobl). Ond mae diddordeb arbennig gyda fi _______________ cadw
anifeiliaid o wledydd tramor. Dydy hyn ddim yn beth newydd o gwbl i mi,
achos pan oeddwn i’n _______________ (plant), roeddwn i’n byw
yng _______________ (Gogledd) India, pan oedd fy rhieni’n gweithio
yno fel athrawon. Cyn i mi gael fy ngeni, symudodd Mam a Dad o Gymru i
India. Ar ôl priodi, _______________ (penderfynu) nhw y basen nhw’n hoffi 
gweithio am rai _______________ (blwyddyn) cyn dechrau teulu. 
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Ar ôl bod yno am bum mlynedd, _______________ fy chwaer Nia ei geni. Mae Nia
chwe blynedd yn _______________ (hen) na fi ac roedd hi’n arfer gofalu
_______________ (am) i bob tro roeddwn i’n mynd allan i chwarae yn yr iard
achos roedd llawer o anifeiliaid peryglus o gwmpas y tŷ. Felly doedd gweld
anifeiliaid ecsotig ddim yn syndod i mi na Nia.

Dim ond _______________ (x1) gwelais i neidr beryglus iawn. Un tro pan
oeddwn i’n chwarae ar fy mhen fy _______________ yn yr iard, gwelais i
neidr hir ddu’n sleifio o dan y tŷ. _______________ (rhedeg) i yn ôl i’r tŷ yn
syth ac ar ôl gweld Nia, dwedais i _______________ hi beth oedd wedi
digwydd. Aeth hi â fi at Aziz, y cogydd, a daeth e allan o’r tŷ â ffon hir yn ei
law i chwilio _______________ y neidr. 

Yn y diwedd, daliodd e’r neidr, a mynd â hi’r tu allan _______________’r iard
yn bell o’n tŷ. Dw i’n meddwl _______________ cobra oedd hi, un o
nadroedd mwyaf peryglus India. Roeddwn i wedi bod yn lwcus iawn.
Erbyn hyn, mae Nia’n cadw siop anifeiliaid anwes yn Aberystwyth ond 
_______________ dim nadroedd peryglus gyda/ganddi hi! Ac er fy
_______________ i’n byw yng Nghaerdydd mewn tŷ teras, dw i wedi cadw fy
niddordeb mewn anifeiliaid peryglus. Ond nid neidr beryglus sy gyda fi/gen i
nawr; dw i wrth fy _______________ yn cadw pysgod peryglus - piranhas!

Ymarfer

Mae	diddordeb	gyda	fi	mewn	cadw	anifeiliaid.

Dilynwch y patrwm:
Mae hi yn y gegin drwy’r amser.   Mae diddordeb gyda hi mewn  
       coginio.
Mae hi’n prynu llyfr newydd bob wythnos.
Mae hi eisiau rhedeg marathon.
Mae hi mewn grŵp drama.
Mae hi’n mynd o gwmpas y byd.
Mae hi’n mynd am dro yn aml.
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Ac er fy mod i’n byw yng Nghaerdydd...
Ysgrifennwch hanner cyntaf y frawddeg, gan ddefnyddio er.

______________________________________, does dim cot gyda fi heddiw.
______________________________________, mae e yn y gwaith.
______________________________________, maen nhw’n colli pob gêm.
______________________________________, mae’r tŷ bwyta’n gwneud yn dda iawn.

Robin Radio

a) Atebwch: 
Pam mae’r bobl ifanc yn mynd i Seland Newydd?
_____________________________________________________________________
Beth mae rhaid i chi ei wneud cyn mynd i’r diwrnod hwyl?
_____________________________________________________________________ 
 Sut mae’r ffordd i’r fferm?
_____________________________________________________________________

b) Gwrandewch am: 
ymlaen llaw   beforehand
yn hollol wastad  completely flat
o fewn clyw   within hearing distance

c)	 Cyfieithwch:	
a great opportunity for them ____________________________________________
How are you going to raise the money?___________________________________
Who’s doing the music?________________________________________________

Uned 15 / Adolygu ac ymestyn 
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Nod yr uned: Defnyddio cywasgiadau (contractions)
Ymarfer: Egluro

Uned 16 – Es i i’w thŷ hi

Geirfa

Yr Ariannin  Argentina
effaith	(effeithiau)	 effect(s)
gradd meistr  masters degree
llenyddiaeth  literature
medal(au)  medal(s)
menter (mentrau)  venture(s);  
   initiative(s)
pencampwriaeth(au) championship(s)
trafnidiaeth  transport 

arfer(ion)  habit(s)
arolwg (arolygon) review(s);
   survey(s)
blinder  tiredness
bylb(iau)  bulb(s)
canolbarth  middle part,
   region  
   (mewn gwlad)
cemegyn  chemical(s)
(cemegau)
cymar   partner
cynllun(iau)  plan(s); design(s)
distawrwydd silence
dyffryn(noedd)	 valley(s)
esboniad(au) explanations(s)
gofod   space
goleudy (goleudai) lighthouse(s)
hapusrwydd  happiness
lolipop(s)  lollypop(s)
obsesiwn  obsession(s)
(obsesiynau)
palmant  pavement(s)
(palmentydd)
streiciwr (-wyr) striker(s)
toriad(au)  cut(s)
treiglad(au)  mutation(s)
undeb(au)  union(s)
ynni   energy

ac yn y blaen etc.
adnabyddus  well-known
crand   grand
cyfoes  contemporary
cyhoeddus  public
di-Gymraeg   ddim yn siarad  
   Cymraeg
di-ri(f)   countless
eglur   evident; clear
figan	 	 	 vegan
llysieuol  vegetarian
prydferth  beautiful

ar lafar  spoken; orally
ar y blaen  in the lead
lawr llawr  downstairs
oddi ar  from (on); off;  
   down from
synnwyr	cyffredin	common sense
undydd  one-day
uwchben  above
yn erbyn  against 
y Wladfa  the colony*
*Yr enw am yr ardal lle mae cymuned sy’n siarad 
Cymraeg ym Mhatagonia, ardal o’r Ariannin.

egluro  to explain
lansio   to launch
syrthio  to fall
treiglo  to mutate



72 Uned 16 / Es i i’w thŷ hi

Yn	eich	grŵp,	dwedwch	pa	rai	o’r	pethau	yma	dych	chi’n	eu	gwneud	a	pha	
rai dych chi ddim yn eu gwneud.

1. ailgylchu mwy o wastraff

2. bwyta bwyd llysieuol/figan

3. cael cawod yn lle bath

4. cerdded mwy ar deithiau byr

5. defnyddio bagiau defnydd i siopa bob amser

6. diffodd goleuadau wrth adael ystafelloedd 

7. peidio â hedfan

8. peidio â thaflu bwyd 

9. prynu a defnyddio pethau mwy gwyrdd,  
e.e. brws dannedd pren

10. prynu bwyd lleol

11. prynu bwyd yn ei dymor 

12. defnyddio car trydan

13. prynu dillad o siopau elusen 

14. prynu llai o bethau mewn pecyn plastig

15. rhannu ceir yn y gwaith

16. rhoi dillad/llyfrau ac ati i siopau elusen 

17. casglu dŵr glaw 

18. teithio mwy ar drafnidiaeth gyhoeddus

19. troi’r thermostat i lawr ar y gwres canolog, golchi dillad mewn dŵr oerach  

20. tyfu eich bwyd eich hun

21. defnyddio ynni gwyrdd, e.e. paneli solar

Siaradwch − Byw yn wyrdd 

Geiriau pwysig i f i...
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Cywasgiadau

A
Beth	sy	yn	y	lluniau?	

caws a gwin   dyn a baner   pobl a hufen iâ

y caws a’r gwin  y dyn a’r faner  y bobl a’r hufen iâ

merch	a	llyfr		 	 bachgen	a	physgod	 menyw	a	cheffyl

y	ferch	a’r	llyfr	 	 y	bachgen	a’r	pysgod	 y	fenyw	a’r	ceffyl

Prynodd e’r anrheg a’r cerdyn.  He bought the present and the card.

Prynodd e fy anrheg a fy ngherdyn i. He bought my present and my card.

Prynodd e dy anrheg a dy gerdyn di. He bought your present and your card.

Prynodd ei anrheg a’i gerdyn e.  He bought his present and his card.

Prynodd e ei hanrheg a’i cherdyn hi. He bought her present and her card.

Prynodd e ein hanrheg a’n cerdyn ni. He bought our present and our card.

Prynodd e eich anrheg a’ch cerdyn chi. He bought your present and your card.

Prynodd e eu hanrheg a’u cerdyn nhw. He bought their present and their card.
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Cyfieithwch:

the towns and the villages

her house and her garden

his house and his garden

her son and her daughter

his son and his daughter

their house and their garden

their son and their daughter

your building and your business (chi)

our Assembly Member and our Member of Parliament

I

Aeth e i’r tŷ.      He went to the house.
Aeth e i fy nhŷ i.     He went to my house.
Aeth e i dy dŷ di.     He went to your house.
Aeth e i’w dŷ e.     He went to his house.
Aeth e i’w thŷ hi.     He went to her house.
Aeth e i’n tŷ ni.     He went to our house.
Aeth e i’ch tŷ chi.     He went to your house.
Aeth e i’w tŷ nhw.     He went to their house.

Uned 16 / Es i i’w thŷ hi
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Beth	fydd	Siôn	a	Siân	yn	ei	brynu	i’w	teulu	ac	i’w	ffrindiau?	
e.e.  Bydd Siôn yn prynu CD i’w frawd e.
        Bydd Siân yn prynu CD i’w brawd hi.

A CD A mam
2 llun 2 tad
3 sanau 3 brawd
4 Prosecco 4 chwaer
5 siocledi 5 mam-gu
6 llyfr 6 tad-cu
7 blodau 7 ffrind
8 talc 8 bòs
9 tocyn awyren 9 cymydog
10 tocyn llyfr 10 nith
Jac tocyn gêm rygbi Jac nai
Brenhines menig Brenhines cariad
Brenin geiriadur Cymraeg Brenin tiwtor

O

Daeth hi o’r dosbarth.   She came from the class.
Daeth hi o fy nosbarth i.   She came from my class.
Daeth hi o dy ddosbarth di.   She came from your class.
Daeth hi o’i ddosbarth e.   She came from his class.
Daeth hi o’i dosbarth hi.   She came from her class.
Daeth hi o’n dosbarth ni.   She came from our class.
Daeth hi o’ch dosbarth chi.   She came from your class.
Daeth hi o’u dosbarth nhw.   She came from their class.
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Gêm dis

1 fi 1 dy

2 hi 2 ei (g)
3 fe 3 ei (b)
4 ni 4 ein
5 chi 5 eich
6 nhw 6 eu

1 + 6 = Des i o’u parti nhw.

parti / dosbarth / cwrs / tŷ / cartref 

Gyda’n gilydd
Aethon ni gyda’n gilydd.   We went together.
Aethoch chi gyda’ch gilydd.  You went together.
Aethon nhw gyda’i gilydd.   They went together.
Aeth y plant gyda’i gilydd.   The children went together. 

Dilynwch y patrwm: 

Dych chi’n mynd ar yr un bws?  Ydyn, ’dyn ni’n mynd gyda’n gilydd.

Dych chi’n teithio ar yr un bws?

Ydyn nhw’n teithio ar yr un bws?

Ydyn nhw’n mynd ar yr un bws?

Dych chi’n mynd ar yr un pryd?

Ydyn nhw’n dysgu ar yr un pryd?

Dych chi’n dysgu ar yr un pryd?

Dych chi’n bwyta ar yr un pryd?

Ydyn nhw’n bwyta ar yr un pryd?

Uned 16 / Es i i’w thŷ hi
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Gwrando − Traeth Abercastell

Dyma un o draethau prydfertha Cymru. Mae llawer o bobl leol ac ymwelwyr yn 
hoffi dod yma ................................ i fwynhau ac i ymlacio. Edrychwch ar yr hen ddyn a 
menyw yn eistedd ar eu cadeiriau nhw. Maen nhw’n ofalus iawn ........ pennau nhw, 
yn gwisgo het a hances rhag ofn iddyn nhw losgi yn yr haul poeth. Mae’r 
fam-gu’n rhoi lolipop ........ hwyres hi. Mae’r tad-cu’n edrych ymlaen at ei hufen iâ 
e. Edrychwch ar y dyn ifanc yn gofyn ........ gymar e dynnu llun o’r môr, a’r bachgen 
bach yn dangos y gwylanod ........ fam e. Mae un ........ tadau’n cario ei fab e ar ei 
ysgwyddau ac mae’r bachgen yn gofyn ........ dad e fynd yn gyflymach.
Mae rhai pobl ar y ffordd i mewn ........ môr – mam, tad ........ dau blentyn bach nhw, a 
grŵp o ffrindiau sy’n mynd i mewn i’r dŵr i chwarae pêl ................................
Mae merch fach yn dangos ei chastell tywod ........ mam ........ chariad hi. Dw i’n 
cerdded gyda fy ffrind ........ chi hi. Dw i ar y ffôn yn gofyn i fy mhlant i roi pitsa yn y 
ffwrn i ni gael swper ................................ ar ôl i ni gyrraedd adre.   
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1. Edrychwch ar y fideo o Eseia Grandis yn egluro sut daeth e i Gymru a sut   
 dysgodd e Gymraeg. 

Atebwch:

a) O ba wlad mae Eseia yn dod yn wreiddiol? ............................................................ 

b) Ers faint mae e’n byw yng Nghymru?  ............................................................ 

c) Ble dysgodd e siarad Cymraeg?   ............................................................ 

ch) Pa mor aml oedd y dosbarth?   ............................................................

d) Pa mor hir oedd y dosbarth?   ............................................................ 

Ymarfer − Egluro

Egluro’r treigladau!
Y Treiglad Meddal    Y Treiglad Trwynol  Y Treiglad Llaes 
t > d   d > dd  m > f  t > nh  d > n  t > th
c > g   g > /   rh > r  c > ngh g > ng  c > ch
p > b   b > f   ll > l  p > mh b > m  p > ph

Pam mae geiriau’n treiglo? Edrychwch ar y treigladau a dewiswch yr esboniad o’r 
blwch. Wedyn, gyda’ch partner, rhaid i chi ymarfer y patrwm yma:
Y rheswm am y treiglad meddal/trwynol/llaes yw bod ...........
Mae hi’n ddiflas.
Mae hi’n athrawes fusneslyd.
Dw i’n byw yng Nghaerdydd.
Mae ci a chath gyda nhw.
Mae e’n dod o Feddgelert.
Phrynais i ddim byd.

ansoddair ar ôl enw benywaidd unigol
gair yn dilyn yr arddodiad (preposition) yn 
ansoddair ar ôl yn

treiglad ar ddechrau brawddeg negyddol
gair yn dilyn yr arddodiad o 
treiglad yn dilyn a sy’n golygu and

Gwylio
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Dyma sgript o sgwrs Eseia.

Eseia yw’n enw i. Dw i’n byw yn Llanddarog, yn Sir Gaerfyrddin. Dan ni’n dod fel 
teulu o’r Ariannin, o Batagonia, ochr yr Andes, neu Cwm Hyfryd. (Dan ni’n byw 
yng Nghymru ers dwy flynedd.) Wnes i ddysgu Cymraeg yn ysgol Gymraeg yr 
Andes. Wel, dw i’n dod o’r Ariannin, ond dw i’n dod o Ganolbarth yr Ariannin yn 
wreiddiol, o Córdoba, (talaith o’r enw Cordoba, fel yn Sbaen). Ond symudodd 
fy nheulu i Batagonia pan o’n i’n bedair oed.) Felly ces i fy magu yn y Wladfa 
Gymraeg, a wnes i ddysgu Cymraeg yn ysgol Gymraeg yr Andes. Nid ysgol 
swyddogol, ond canolfan iaith. Ro’n i’n arfer mynd dwywaith yr wythnos, awr a 
hanner pob dosbarth, ac felly fel ’na wnes i ddysgu’r iaith.

Edrychwch ar y frawddeg ‘Dan ni’n dod fel teulu o’r Ariannin’. Codwch ar 
eich traed a dywedwch wrth bawb yn y dosbarth am eich teulu chi, gan ddechrau 
gyda ’Dyn ni’n dod fel teulu...’.

Uned 16 / Es i i’w thŷ hi
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Gwaith Arholiad

Siaradwch − Cadw anifail anwes

Mae cadw anifeiliaid anwes yn dda i chi. 

• Eglurwch sut mae pobl sy’n cadw anifeiliaid yn hapusach na phobl eraill.

• Oedd anifail anwes gyda chi pan o’ch chi’n blentyn?

• Oes anifail anwes gyda chi nawr?

Cadw	anifail	anwes	–	pethau	da Cadw	anifail	anwes	–	pethau	drwg
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Gwrando − Bwletin Newyddion                                   

1. Beth mae’n rhaid i bobl Port Talbot ei wneud?

2. Pwy gafodd ei anafu yn y mynyddoedd?

3. Am beth roedd y rhan fwya o bobl yn protestio yn Aberystwyth?

4. Faint o ysgolion Cymru sy ar gau heddiw?

5. Pam mae 60,000 o bobl yn hapus?

6.  Faint o fedalau enillodd seiclwyr Cymru ym Mhencampwriaethau’r Byd  
 ddoe?

7.  Ble bydd y tywydd gorau yfory? 

Gyda’ch partner: Eglurwch un o’r storïau i rywun sy ddim wedi clywed y bwletin. 
Ysgrifennwch y stori mewn dim mwy na phedair brawddeg.
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Darllen − Amdani                                   

Nawr, dych chi’n gallu darllen hunangofiant Nigel Owens, C’Mon, Reff! Dych chi’n 
gallu prynu’r llyfr o’ch siop lyfrau Cymraeg leol neu ar www.gwales.com.

Dyma’r clawr ac un paragraff o’r llyfr: 

Y gwreiddiau

Ro’n i eisiau ffermio erioed. Pan 
o’n i’n blentyn bach, ro’n i a fy 
rheini’n byw mewn tyddyn o’r 
enw Moultan ym Mynyddcerrig, 
yng Nghwm Gwendraeth, gyda 
Mam-gu, Tad-cu ac Wncwl Ken, 
brawd fy nhad. Roedd ‘Nhad yn 
un saith o blant gaeth eu magu 
yno. Roedd pawb yn eu nabod 
nhw fel Teulu Moultan. Roedd 
Mam-gu a Tad-cu, Wil a Maggie 
Moultan, yn cadw tair erw o dir, 
ac yn rhentu wyth erw arall, er 
mwyn magu ceffylau’n bennaf.
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Robin Radio                       

a) Atebwch: 
Faint o arian enillodd Rhian ar y loteri? .......................................................................................
Pam mae Rhian eisiau symud?   ....................................................................................... 
Pwy sy’n mynd i gael arian gan Rhian? .......................................................................................

b) Gwrandewch am: 
rhoi’r gorau (i)   to give up 
Gawn ni weld.   We shall see.
Pob hapusrwydd i chi.  Every happiness to you ( lit.)

c)	Cyfieithwch:
I’m very fond of your programme.  .......................................................................................
There is no hurry.    .......................................................................................
how the journey went    .......................................................................................

Help llaw

Cywasgiadau Contractions

1. Sylwch ar y newid yma gyda a/o + rhagenw meddiannol (possessive  
 pronouns): Os yw’r rhagenw’n dechrau gyda llafariad (vowel), mae’r   
 llafariad yn diflannu:

 a/o + ei  >  a’i, o’i
 a/o + ein  >  a’n, o’n
 a/o + eich  > a’ch, o’ch
 a/o + eu  > a’u, o’u

2. Gyda i   mae i + ei / eu  yn newid i i’w.

3. Gilydd 
 gyda + ein gilydd = gyda’n gilydd
 gyda + eich gilydd = gyda’ch gilydd
 gyda + ei gilydd = gyda’i gilydd
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Nod: Defnyddio trefnolion (ordinals)
Ymarfer: Gwneud cais 

Uned 17 – Mae’r sioe ar yr unfed ar bymtheg

Geirfa

adain (adenydd) wing(s) 

amrywiaeth(au) variety (-ies);  
   variation(s)

darlith(oedd)  lecture(s)

draenen ddu  blackthorn

llwy garu   lovespoon(s)
(llwyau caru)

talcen(ni)  forehead(s)

trwydded(au) licence(s)

bawd (bodiau) thumb(s)
cangarŵ(od)		 kangaroo(s)
cerbyd(au)  vehicle(s)
cyfrif(on)  account(s) 
cylch(oedd)  circle(s)
hanesydd (-wyr) historian(s)
maer (meiri)  mayor(s)
mochyn cwta guinea pig(s)
(moch cwta)
prydferthwch beauty
pŵer	(pwerau)	 power(s)
rhyw(iau)  sex(es)
symbol(au)  symbol(s)
teimlad(au)  feeling(s)
teip(iau)  type(s)
traddodiad(au) tradition(s)
ymddeoliad(au) retirement(s)

hanesyddol  historical

ar y cyfan  on the whole
blwyddyn naid leap year
bryd hynny  at that time
bwffe	bys	a	bawd	 finger buffet
Calan Mai  May Day
curo dwylo  to clap, to applaud
cylch chwarae playgroup
Dydd Ffolant Valentine’s Day 
eto i gyd  even so
llanw a thrai   tides; ebb and flow
ymlaen llaw  beforehand 
yr Oesoedd Canol the Middle Ages

amseru  to time
breuddwydio to dream
bwriadu  to intend
clebran  to chatter
cribo   to comb
ffilmio	  to film
gefeillio (â)  to twin (with)
ofni   to fear
rhifo   to count;  
   to calculate
rhyddhau  to release

Geiriau pwysig i f i...
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Yn	eich	grŵp,	trafodwch:	Pam	mae	pobl	yn	...?

1. dysgu Cymraeg 

Yn ôl arolwg diweddar, y tri phrif reswm yw: 

• byw mewn cymuned neu ardal lle mae pobl yn siarad Cymraeg bob dydd

• teimlad o berthyn i Gymru a’r diwylliant

• cefnogi plant mewn addysg Gymraeg

Trafodwch gyda’ch partner beth dych chi’n feddwl yw’r rheswm mwya 
poblogaidd yn yr arolwg, yr ail a’r trydydd. 

Beth	yw’r	farn	yn	eich	dosbarth	chi?

Pam	mae	pobl	yn	...? 
2. dod ar wyliau i Gymru 

Mae arolwg arall wedi gofyn i ymwelwyr pam maen nhw’n dewis dod i Gymru ar 
wyliau. Y tri phrif reswm yw: 

• cymryd rhan mewn gweithgareddau yn yr awyr agored 

• mwynhau traethau, cefn gwlad a phrydferthwch naturiol Cymru 

• ymweld â lleoedd diddorol neu hanesyddol 
Beth	yw’r	farn	yn	eich	dosbarth	chi?		

Pam	mae	pobl	yn	...?
3.	 defnyddio	Facebook/Twitter/Instagram	ac	ati?	

• llenwi amser sbâr

• cadw mewn cysylltiad â ffrindiau 

• derbyn newyddion   

Beth	yw’r	farn	yn	eich	dosbarth	chi?		

Siaradwch
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Dych	chi’n	cofio?

Anne Jones oedd fy nhiwtor Cymraeg cynta i.

Fiesta oedd fy ail gar i.

Golwg y Mynydd oedd enw fy nhrydydd tŷ i.

Treuliais i fy nhrydedd flwyddyn i yn Ffrainc.

Treuliais i fy mhedwaredd flwyddyn i yn Sbaen.

Edrychwch ar y calendr yma:

1af
cyntaf

2il 
ail

3ydd 
trydydd

4ydd
pedwerydd

5ed
pumed

6ed
chweched

7fed
seithfed

8fed
wythfed

9fed
nawfed

10fed
degfed

11eg
unfed ar 
ddeg

12fed
deuddegfed

13eg
trydydd ar 
ddeg

14eg
pedwerydd 
ar ddeg

15fed
pymthegfed

16eg
unfed ar 
bymtheg

17eg
ail ar  
bymtheg

18fed
deunawfed

19eg
pedwerydd 
ar bymtheg

20fed
ugeinfed

21ain
unfed ar 
hugain

22ain
ail ar 
hugain

23ain
trydydd 
ar hugain

24ain
pedwerydd 
ar hugain

25ain
pumed ar 
hugain

26ain
chweched 
ar hugain

27ain
seithfed ar 
hugain

28ain
wythfed ar 
hugain

29ain
nawfed ar 
hugain

30ain
degfed 
ar hugain

31ain
unfed ar 
ddeg ar 
hugain

Trefnolion
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Beth yw dyddiad dydd Calan?

Beth yw dyddiad dydd Gŵyl Dewi?

Beth yw dyddiad dydd San Ffolant?

Beth yw dyddiad noswyl Nadolig? 

Beth yw dyddiad dydd Nadolig?

Beth yw dyddiad gŵyl San Steffan?

Beth yw’r diwrnod arbennig mewn blwyddyn naid?

Beth yw dyddiad nos Galan?
 

Beth	yw	dyddiad	dy	ben-blwydd	di?	

Mari
26.11

Carwyn
17.1

Delyth
29.12

Gwen
16.10

Huw
18.3
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Digwyddiadau hanesyddol:  
Gyda’ch partner, cysylltwch y digwyddiad â’r dyddiad.

Hedfanodd y brodyr Wright yr awyren 
gynta.

11.2.1990                  

Cwympodd Wal Berlin. 17.12.1903               
Cerddodd dyn ar y lleuad am y tro 
cyntaf.

8.6.632                      

Saethwyd Mahatma Gandhi. 9.11.1989                 
Buodd Muhammad farw. 20.7.1969                 
Agorwyd y Senedd yng Nghaerdydd. 1.3.2007                    
Rhyddhawyd Nelson Mandela. 30.1.1948                 
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25 Ionawr Noson gynta’r ffilm ramantus 
Ar adain breuddwydio. Bydd 
Catrin Zara a Rhys ap Rhys 
yma ar y carped coch! Dewch 
i weld y ffilm Hollywood a 
ffilmiwyd yma y llynedd. 
Sinema Trecastell. 

Disgo Santes Dwynwen. 
Dewch i ddawnsio – 
caneuon rhamantus yn unig! 
Gyda’r band lleol ‘Atgofion 
melys’. Bar siampên a 
choctels. Gwesty’r Castell, 
Bryncastell.

___ Chwefror Dewch i weld gêm rygbi 
Cymru v ___________ ar S4C. 
Clwb Rygbi Trecastell. 
Cymru am byth!

Cwis Tafarn. Thema: Rygbi’r 
chwe gwlad. Gwobr: 4 tocyn 
i gêm nesa Cymru yng 
Nghaerdydd.

1 Mawrth Dathlu Dydd Gŵyl Dewi. Cinio 
yn y Plas, Bryncastell gyda’r 
teithiwr enwog Hywel Wyn yn 
siarad am ei daith i Batagonia. 
Bydd Tegwen Teifi yn canu’r 
delyn yn ystod y bwyd. 

Noson Lawen gyda’r tenor 
enwog Dafydd Llwyd. Bydd 
côr plant ysgol Abercastell 
yn canu hefyd. Neuadd yr 
ysgol.

1 Ebrill  Noson gomedi Ffŵl Ebrill, 
gyda 3 ffŵl doniol: Elis Jones, 
Eilir Owen a Tudur James. 
Clwb Comedi’r Castell, 
gwesty’r Castell. Rhaid bod 
dros 18 oed!  

Cystadleuaeth dweud 
jôcs yng nghlwb yr Urdd, 
Abercastell. Gwobr i’r 
plentyn a’r oedolyn sy’n 
dweud y jôc orau.

1 Mai Cyngerdd Calan Mai yn 
Neuadd yr Ysgol. Cyfle i’r plant 
sy’n mynd i Eisteddfod yr Urdd 
yn _____________________ 
ymarfer yr eitemau.  

Dawns werin y Cadi Haf *. 
Gyda dawnswyr Abercastell 
a’r canwr poblogaidd Ieuan 
ap Siôn. Dewch i ddathlu 
Calan Mai yn y ffordd 
draddodiadol.  

21	Mehefin	 Gŵyl Ganol Haf gyda’r 
gantores enwog Catrin Elena 
a llawer mwy. Dewch â phicnic 
a’ch diodydd eich hunain. 
Gerddi Plas Bryncastell.

Disgo drwy’r nos – gyda’r 
band lleol ‘Seimon Swnllyd 
a’r Llanciau Gwyllt’. Bar ar 
gael. Clwb Cymdeithasol y 
Castell, Trecastell.  

Dyma galendr o ddigwyddiadau Menter Iaith ardal Abercastell am y 
flwyddyn nesa. 
Yn gynta, rhaid i chi lenwi’r bylchau ym mis Chwefror, mis Mai a mis Awst.
Wedyn, trafodwch gyda’ch partner ble dych chi eisiau mynd ar bob dyddiad.
Oes un dych chi’n bendant ddim yn ei hoffi?
Dewiswch un digwyddiad dych chi’n cytuno dych chi’n bendant eisiau mynd 
iddo fe. 
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18	Gorffennaf	 Taith Gerdded ar lan y môr. 
Cyfarfod ger prom Abercastell 
am 10 y bore. Bydd amseru’r 
picnic yn dibynnu ar y tywydd 
a’r amseroedd llanw a thrai.

Sêl cist car. Galwch heibio 
i brynu bargen! Yn y maes 
parcio mawr, Bryncastell. 
Pum punt y cerbyd. Dewch 
i gefnogi Cylch Chwarae’r 
Bryn. Barbeciw wedyn.

7 Awst Bws i’r Eisteddfod 
Genedlaethol yn 
_________________ . Bws 
yn gadael gorsaf fysiau 
Abercastell am 6.30 y bore. 
Gartre erbyn 11 y nos. Dewch 
â brechdanau!

Gêm griced flynyddol rhwng 
tîm criced Abercastell 
ac ail dîm Morgannwg. 
Te prynhawn yn y Clwb 
Criced tan ddiwedd y gêm. 
Tocynnau: £10 yn cynnwys 
te ac un gwydraid o cava. 

12 Medi Clwb Clonc a Chlebran! 
Croeso’n ôl – blwyddyn 
newydd o wersi Cymraeg, 
cyfle newydd i sgwrsio. 
Croeso i bawb o’r cwrs 
Canolradd i fyny, a siaradwyr 
Cymraeg. Caffi’r Bont, 
Trecastell. 

Noson agored y clwb 
celf a chrefft – canolfan              
gymdeithasol yr Aber. 
Amrywiaeth mawr o gyrsiau 
eleni – o wneud basgedi i 
deganau pren a llwyau caru.   

31	Hydref	 Disgo Calan Gaeaf i blant 
yr ardal. Gwisg ffansi a 
gemau hefyd. Neuadd y dre, 
Abercastell. Cychwyn am 
5.30, gorffen am 8. 

Noson Carioci gwisg ffansi 
– oedolion dros 21 yn unig! 
Clwb y Bryn, Bryncastell. 
Gwobr i’r wisg ffansi fwya 
dychrynllyd!

5 Tachwedd Noson Tân Gwyllt! Parti Guto 
Ffowc. Dewch â model o Guto 
Ffowc – gwobr i’r un gorau. 
Parc Llanbryncastell. Diolch i’r 
gwasanaeth tân am drefnu!

Darlith hanesyddol – ‘Pŵer 
a Rhyw yn yr Oesoedd 
Canol’. Hanes anhygoel 
teulu’r Montforts, Castell 
Bryncastell. Gyda’r 
hanesydd enwog Dr. Rhodri 
Roberts. Neuadd y dref, 
Bryncastell. Croeso i bawb. 

24	Rhagfyr,	
Noswyl 
Nadolig

Gwasanaeth carolau 
Cymraeg yn Eglwys y dre, 
Llanbryncastell. Dewch 
i ddathlu’r Nadolig gyda 
charolau traddodiadol Cymru. 

Cinio Nadolig i bobl 
ddigartref yr ardal. Mae 
angen twrci, cracyrs ac 
anrhegion i sach Santa. 
Cysylltwch ymlaen llaw i 
ddweud sut gallwch chi 
helpu.

* Esboniad yn y Gwaith cartref
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Ymarfer − Gwneud cais

1. Gwneud cais (making a request)

Llenwch y bylchau:
1. ____________________ i fenthyg beiro os gwelwch chi’n dda?
2. Oes ots gyda chi ___________________ y ffenest? Mae hi’n dwym yma.
3. ________________________________________ taswn i’n gadael yn gynnar?
4. __________________ chi gloi’r drws pan dych chi’n gadael?
5. Dych chi’n ____________________ helpu gyda’r gwaith cartre?
6. ___________________ chi’n gallu troi’r cawl i fi?

Gyda’ch	partner,	meddyliwch	am	ddau	ymateb	i	bob	cais	–	un	yn	derbyn 
ac un yn gwrthod.

1. Gaf i gau’r ffenest os gwelwch chi’n dda?
√	 ______________________________________________________	
X ______________________________________________________ 
 
2. Fasai ots gyda chi taswn i’n gadael yn gynnar heddiw?
√	 ______________________________________________________	
X ______________________________________________________ 

Dych chi eisiau rhywbeth:
Gaf i ofyn cymwynas, os gwelwch 
chi’n dda?
Allwn i ofyn cymwynas fach?
Fasai ots gyda chi taswn i’n gofyn 
cymwynas?

Dych chi eisiau i rywun wneud 
rhywbeth i chi:
Wnewch chi ddod â’r llyfrau yn ôl?
Allech chi ddod â’r llyfrau yn ôl?
Dych chi’n fodlon dod â’r llyfrau yn ôl?

Cytuno i gais:
Wrth gwrs. (Un funud.)
Baswn i’n hapus i helpu.
O bosib.

Gwrthod cais:
Mae’n flin gyda fi ond dw i ddim yn gallu.
Hoffwn i ond mae’n amhosib ar hyn o bryd.
Dim o gwbl.
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3. Wnewch chi gario fy mag i os gwelwch chi’n dda?
√	 ______________________________________________________	
X ______________________________________________________ 

4.   Dych chi’n fodlon rhoi lifft i fi?
√	 ______________________________________________________	
X ______________________________________________________ 

Yn olaf, ysgrifennwch yr isod yn fwy cwrtais:

1. Dw i eisiau help.

2. Pasiwch yr halen.

3. Dych chi’n gallu talu’r bil?

4. Dere ’ma!

2. Gwneud cais (making an application)             

A: Wyt ti wedi gwneud cais am y swydd? 
B: Ydw, wrth gwrs. Dw i’n barod am newid. Wyt ti?
A: Nac ydw wir, mae digon o waith gyda fi yn y swydd yma. 
B: Beth amdanat ti?
C: A dweud y gwir, dw i’n dechrau meddwl am ymddeol!
B: Wel, mae cyfle da gyda fi felly! Pryd mae’r dyddiad cau?
C: Mewn tri diwrnod, ar y pymthegfed o’r mis. Ac wyt ti wedi gweld pa mor hir yw’r

ffurflen gais?
A:  Pob lwc i ti beth bynnag!
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Gwrandewch a llenwch y bylchau.
A: Bore da. Cyngor ............................. Gaf i helpu?
B: Bore da. Dw i’n trefnu ................................... .  Allech chi drefnu trwydded alcohol i fi

os gwelwch chi’n dda? Mae’n gas gyda fi lenwi ffurflenni ar y we.
A:  Pryd mae’r digwyddiad? 
B: ........................................................................
A: Faint o docynnau dych chi’n gobeithio eu gwerthu?
B: Tua.................................., gobeithio .
A: O, dim problem. Trwydded digwyddiad i ......... ............ felly.
B: Faint yw’r drwydded os gwelwch chi’n dda? 
A: .......................... 
B: Rhesymol iawn, os caf i ddweud. Oes rhaid i fi anfon manylion fy nghyfrif banc? 
A: Nac oes. Gallwch chi anfon siec yn y post neu ddod i mewn i swyddfa’r cyngor

a thalu â cherdyn. 
B: Galwa i yn y swyddfa, os yw hynny’n iawn.
A: Mae hynny’n berffaith achos bydd rhaid i chi lenwi ffurflen hefyd.
B: Diolch o galon i chi am eich help.
A: Croeso.  
  
Nawr, gyda’ch partner, llenwch y bylchau â’ch syniadau chi.
A: Bore da. Cyngor .................................. Gaf i helpu?
B: Bore da. Dw i’n trefnu ................................... .  Allech chi drefnu trwydded alcohol i fi

os gwelwch chi’n dda? Mae’n gas gyda fi lenwi ffurflenni ar y we.
A: Pryd mae’r digwyddiad? 
B: ........................................................................
A: Faint o docynnau dych chi’n gobeithio eu gwerthu?
B: Tua .............................., gobeithio .
A: O, dim problem. Trwydded digwyddiad i ......... ............ felly.
B: Faint yw’r drwydded os gwelwch yn dda? 
A: ............................ 
B: Rhesymol iawn, os caf i ddweud. Oes rhaid i fi anfon manylion fy nghyfrif banc? 
A: Nac oes. Gallwch chi anfon siec yn y post neu ddod i mewn i swyddfa’r cyngor 
a thalu â cherdyn. 
B: Galwa i yn y swyddfa, os yw hynny’n iawn.
A: Mae hynny’n berffaith achos bydd rhaid i chi lenwi ffurflen hefyd.
B: Diolch o galon i chi am eich help.
A: Croeso.  

Gwrando – Gwneud cais am drwydded 
alcohol                                  

Uned 17 / Mae’r sioe ar yr unfed ar bymtheg



94

Gwaith Arholiad 
Gwrando

1. Pa gamgymeriad wnaeth Elen Mair ar ddechrau’r sgwrs â Jonathan?

2. Beth oedd y peth gorau, a’r peth gwaetha am y swydd, yn ôl Jonathan?

3. Pam roedd llai o blant yn dod i ysgol Llanoged yn y blynyddoedd diwetha?

4. Beth fydd yn anodd i blant bach ysgol Llanoged y tymor nesa?

  

************

5. Beth mae Jonathan yn ofni fydd yn digwydd ar ôl cau’r ysgol?

6. Beth mae’r llun yn ei ddweud am hanes yr ysgol?

 

7. Beth ddysgodd Wayne Chapman ei wneud yn yr ysgol, yn ôl Jonathan?

8. Pam mae Jonathan eisiau gweld ei deulu e yng Nghanada?

Robin Radio

a) Atebwch: 

Pam mae Ceri’n codi arian?   .......................................................................................

Pryd bydd Ceri’n torri gwallt Robin?  .......................................................................................

Pam mae Robin yn hoffi gwallt hir?  .......................................................................................
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b) Gwrandewch am:

Mae cynnig arbennig gyda ni.  We have a special offer. 

pymtheg y cant     fifteen per cent

Amdani!      Go for it! 

c)	 Cyfieithwch:	

That’s the idea.

Your hair is quite long.

You can wear a hat.

Help llaw

1. Rhaid i chi wybod y ffordd draddodiadol o gyfrif i allu dweud y dyddiad.

2. Mae dwy ffordd o ddweud y dyddiad:  

 Ionawr y cynta    Y cynta o Ionawr

 Chwefror yr unfed ar ddeg   Yr unfed ar ddeg o Chwefror

 Mawrth yr ugeinfed    Yr ugeinfed o Fawrth

 Ebrill y pumed ar hugain   Y pumed ar hugain o Ebrill

(Byddwch chi hefyd yn clywed pobl yn dweud pethau fel Ebrill dau ddeg pump neu 
Dau ddeg pump Ebrill felly peidiwch â phoeni gormod.)

3. Mae’r dyddiad yn wrywaidd bob tro, ond cofiwch ddefnyddio trefnolion   
 benywaidd gydag enwau benywaidd, e.e.

 y trydydd bachgen   y drydedd ferch

 y pedwerydd bachgen  y bedwaredd ferch
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Nod yr uned: Dysgu hwn, hwnna, hon, honna, y rhain, y rheina
Ymarfer: Caniatâd

Uned 18 – Mae hon yn well na honna. 

Geirfa

archeb(ion)   order(s)

croes(au)   cross(es)

llwyaid (llwyeidiau) spoonful(s)

bat(iau)  bat(s)
bom(iau)  bomb(s)
catalog(au)  catalogue(s)
ewyn    foam
gostyngiad(au) reduction(s)
henaint  old age
nerth   strength
Prydeiniwr (-wyr)  pobl o Brydain
stordy (stordai) storehouse(s)
tennyn  lead
top(iau)  top(s)
ymdrech(ion)  effort(s)

cynghori    to advise
ffrwydro			  to explode
osgoi    to avoid
pwyntio   to point
rhostio    to roast
sbio     to look (Gogledd)
tagu     to splutter;  
   to choke
ymladd  to fight

ffodus fortunate
genedigol native
prydlon punctual, prompt

botwm bol  belly button
codi pwysau  weightlifting
colli gafael (ar) to lose hold (of)
chwant bwyd food craving
dan ei sang  full to the rafters
llyfr gosod  set book
o dro i dro  from time to time
syllu’n syn  to gaze in  
   amazement
ymhlith  amongst

Geiriau pwysig i f i...
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Taflwch y dis bob yn ail. Rhaid i’r person sy’n taflu siarad am bwnc am bum 
munud. Rhaid i’r person sy ddim yn taflu ofyn cymaint â phosib o gwestiynau 
am y pwnc. Nid sgwrs, ond cyfweliad y tro yma! Peidiwch â siarad am yr un pwnc 
ddwywaith!
Dylech chi gael dau dro yr un.

Siaradwch

1. eich ardal enedigol 2. diddordebau
3. dyddiau ysgol a phlentyndod 4. y teulu/ffrindiau nawr
5. dysgu Cymraeg 6. y dyfodol

Adolygu

A

4

7

2

5

8

3

6

9
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hwn/hon/y rhain
Mae hwn yn hen.    This one is old.
Mae hwn yn ifanc.    This one is young.
Mae hwn yn gryf.    This one is strong.
Mae hwn yn foel.    This one is bald.

Mae hon yn gwisgo sbectol.  This one is wearing glasses.
Mae hon yn gwisgo sgarff.   This one is wearing a scarf.
Mae hon yn gwisgo jîns.   This one is wearing jeans.
Mae hon yn gwisgo siaced binc.  This one is wearing a pink jacket.

Disgrifiwch y bobl yn y llun. Pwyntiwch atyn nhw wrth siarad. Cofiwch y patrwm: 
Mae gwallt byr gyda hwn./Mae gwallt hir gyda hon.

Uned 18 / Mae hon yn well na honna



99

Mae hwn yn llyfr da.    This is a good book.
Mae hwn yn llyfr anodd.   This is a difficult book.
Mae hwn yn llyfr hir.    This is a long book.
Mae hwn yn llyfr cyffrous.   This is an exciting book.

Mae hon yn ffilm dda.   This is a good film.
Mae hon yn ffilm ramantus.   This is a romantic film.
Mae hon yn ffilm ddoniol.   This is an amusing film.
Mae hon yn ffilm drist.   This is a sad film.

Mae’r rhain yn ddillad drud.   These are expensive clothes.
Mae’r rhain yn ddillad rhad.   These are cheap clothes.
Mae’r rhain yn ddillad ffasiynol.  These are fashionable clothes.
Mae’r rhain yn ddillad hen ffasiwn.  These are old-fashioned clothes.

Mae hwn yn llyfr da ond mae  This is a good book but that one
hwnna’n well.     is better.
Mae hon yn ysgol dda ond mae  This is a good school but that one  
honna’n well.     is better.
Mae’r rhain yn dai mawr ond mae’r  These are big houses but those
rheina’n fwy.     are bigger.

Ymarfer

Gyda’ch partner, dewiswch ansoddair o’r blwch i ddisgrifio’r lluniau. Dilynwch y 
patrwm, e.e. Mae hwn yn adeilad agos, mae hwnna’n bell. 

agos hen (x2) drud anodd tenau hapus newydd
rhad hawdd pell ifanc trist tew
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Yn y siop chwaraeon.
Chris: Helô, Jo, 
Jo: Helô, Chris. Do’n i ddim yn disgwyl cwrdd â ti mewn siop chwaraeon. 
Chris: Wel, beth wyt ti’n feddwl o’r top yma? 
Jo: Hm...wyt ti’n gwybod bod hwnna’n dangos dy fotwm bol di?
Chris: Mae hwn i fod i ddangos fy motwm bol i! Dyna’r steil.
Jo: Wel, mae’n edrych yn neis iawn.
Chris: Pan fydda i’n fwy heini, dw i’n meddwl bydd y top yma’n edrych yn berffaith. 
Jo: Beth wyt ti’n wneud i gadw’n heini,’te?
Chris: Dw i wedi dechrau dosbarth codi pwysau! (zwmba/pilates)
Jo: Codi pwysau (zwmba/pilates)? Yn y ganolfan hamdden (campfa/canolfan 
chwaraeon)? Mae’n gofyn am dipyn o nerth!
Chris: Ydy, ond dw i’n edrych ymlaen! Mae caffi bendigedig yn y ganolfan  
hamdden (campfa/canolfan chwaraeon) hefyd – gyda choffi cappuccino a  
chacennau gwych. 
Jo: Dw i wedi clywed bod hwnna’n lle da. 
Chris: A beth amdanat ti? Pam rwyt ti yma?
Jo: Wel, dw i’n chwarae criced i dîm Bryncastell o dro i dro – a hwn yw’r bat dw i 
newydd ei brynu. Mae e braidd yn drwm, ond gwnaiff e’r tro. 
Chris: Neis iawn, ond pam rwyt ti angen bat newydd?
Jo: Gadawais i fy hen fat i yn y dafarn ar ôl y gêm yr wythnos diwetha. Noson 
braidd yn hwyr...
Chris: Wel, dw i’n falch dy fod ti’n cadw’n heini, ta beth! Pob hwyl i ti gyda’r criced!

Dw i’n lico hwn ond mae’n well   I like this one but I prefer that one.
gyda fi hwnna.  
Dw i’n hoffi hon ond mae’n well   I like this one but I prefer that one.
gyda fi honna.
Dw i ddim yn lico’r rhain – mae’n  I don’t like these - I prefer those.
well gyda fi rheina.

Sgwrs
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Edrychwch ar y lluniau gyda’ch partner a chymharwch ddwy sgert a siaced, dau 
drowsus, bag a chrys, a dau bâr o esgidiau.

A B

A B
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Fideo – Caffi’r Egin  

1. Beth maen nhw’n ei brynu? Pam?

2. Gyda’ch partner, cyfieithwch:
 What about this one? (gwrywaidd)

 That one’s cheaper. (gwrywaidd)

 This one’s good. (benywaidd)

 That one looks better. (benywaidd) 

 Can we have a piece of that one? (benywaidd) 

 Those are cheaper. 

 We’ll have those.

 We’ll have these.

Nawr dych chi yn y caffi. Defnyddiwch y llun i benderfynu beth dych chi eisiau.  
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Trafodwch gyda’ch partner pa gacen yw’r orau.
Eich tro chi i brynu a gwerthu’r cacennau. 
Person A:  Gofynnwch (e.e):  Faint yw hon?  
     Faint yw honna?   
     Gaf i ddwy o’r rhain ac un o’r rheina?  

Person B:  Penderfynwch chi ar y prisiau!  

Ymarfer – Rhoi a gwrthod caniatâd

Gwrando

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rhowch neu       ar bwys pob rhif.
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Gwaith Arholiad 

Siaradwch:	Mae	ymarfer	corff	yn	fwy	pwysig	na	bwyta’n	iach
Ysgrifennwch dair brawddeg o blaid ymarfer corff a thair brawddeg o blaid 
bwyta’n iach.  
1.

2.

3.

1.

2.

3.

• Dych chi’n cytuno? Pam? 
• Sut mae cael pobl i fwyta’n iach ac i wneud mwy o ymarfer corff? 
• Ydy hi’n fwy anodd i bobl fwyta’n iach a chadw’n heini y dyddiau yma? Pam? 
• Pryd roedd y tro diwetha i chi wneud ymarfer corff? 
• Dych chi’n gwneud ymdrech i fwyta’n iach? Dych chi’n llwyddo fel arfer? 
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Gwrando – Newyddion  

1. Pam basai pethau’n waeth tasai’r tân wedi digwydd yn hwyrach?

2. Pam bydd hi’n bosib i’r rhan fwya o weithwyr Menig Menai aros yn yr ardal?

3. Beth ddylai’r Prydeinwyr sy’n byw yn Nigeria ei wneud? 

4. Beth wnaeth Syr Melfyn Thomas i helpu’r iaith Gymraeg ym Mhorth-cawl?

5. Faint roedd y wraig wedi ei ennill ar y loteri cyn neithiwr?

6. Pam na fydd Leigh Johnson yn cael chwarae rygbi dros y misoedd nesa?

7. Pam mae angen i bobl fod yn ofalus dros y penwythnos?
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Darllen 

Nawr dych chi’n gallu darllen Gêm Beryglus o gyfres Amdani. Dych chi’n gallu 
prynu’r llyfr yn eich siop Gymraeg leol neu ar www.gwales.com.

Dyma’r clawr a’r paragraffau cynta.

Corff	ar	y	rhos

Aeth y lladd cynta yn dda. Yn berffaith, a 
dweud y gwir. Ro’n i’n gwybod y basai’n 
mynd yn iawn. Ro’n i wedi cynllunio’n 
dda. Ro’n i wedi trefnu a pharatoi – 
dyna’r pethau dw i’n eu gwneud yn dda. 
Nawr dw i’n gwybod ’mod i’n dda am                         
ladd hefyd.

Am chwech o’r gloch y bore troais i’r 
car i’r chwith ar y ffordd tua Thalgarth. 
Mae tafarn ucha Bannau Brycheiniog 
yno. Tre farchnad fach sy’n boblogaidd 
gyda’r twristiaid yn yr haf ydy Talgarth. O 
gwmpas y dre mae’r wlad yn foel ac yn 
wyllt. Basai golygfeydd hardd o’r Mynydd 
Du yn nes ymlaen, wrth i’r haul godi, ond 
doedd dim diddordeb gyda fi yn hynny.

Robin Radio

a) Atebwch:  

I ba dre mae Alejandro ac Anti Mair eisiau mynd?..................................................................................

Pam mae Robin yn synnu? ....................................................................................................................................

Beth sy’n digwydd mewn pythefnos?.............................................................................................................
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Help llaw

 1. Pan fyddwn ni’n defnyddio enw, mae’n llawer haws defnyddio yma ac    
 yna ar gyfer this a that:

  this class = y dosbarth yma  

  that class = y dosbarth yna   

  this lesson = y wers yma  

  that lesson = y wers yna  

2a) Wrth ddefnyddio this ar ei ben ei hun, mae’n rhaid  cyfeirio at y peth dych chi’n   
 siarad amdano. 

 e.e. I don’t like this (one).
 > Dw i ddim yn lico hwn. (e.e. crys = gwrywaidd/masculine)
 > Dw i ddim yn lico hon. (e.e. sgert = benywaidd/feminine)

b) I ddweud that, mae’n rhaid cyfeirio at y peth dych chi’n siarad amdano eto.

 e.e.  I  like that.
 crys  Dw i’n hoffi hwnna. (gwrywaidd)
 cot  Dw i’n hoffi honna. (benywaidd)

b) Gwrandewch am: 

Gwell i chi egluro!   You had better explain!

syllu’n syn    to gaze in amazement

colli gafael ar   to lose hold of

c)	Cyfieithwch:

That’s why I’m here. .....................................................................................................................................................

It is a very romantic place. ......................................................................................................................................

Let me know. ...................................................................................................................................................................
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c) Y gair am these yw y rhain; those yw y rheina.

 e.e.  I don’t like these.  Dw i ddim yn lico’r rhain.
   I don’t like those.  Dw i ddim yn lico’r rheina.

ch)  Dych chi’n gallu dweud “Pwy yw hwnna/honna/y rheina?” os dych chi  
 ddim yn gwybod pwy yw’r person neu’r bobl.
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Nod yr uned: Adolygu’r cwrs ac ymarfer 
Ymarfer: Trafod y dyfodol   

Uned 19 – Adolygu ac ymestyn

Geirfa

Gwyddeles  merch o Iwerddon

arwr (-wyr)  hero(es)
barnwr (-wyr) judge(s)
colur    make-up
copi (copïau) copy (-ies)
cyffro		 	 excitement
Gwyddel(od)  dyn (pobl) o  
   Iwerddon
murlun(iau)   mural(s)
rhos(ydd)   heath(s), moor(s)
Rhufeiniaid	 	 Romans
rhwystr(au)  obstacle(s)
trysor(au)   treasure(s)
ysbryd(ion)  ghost(s), spirit(s)

curo   to beat
effeithio	(ar)		 to affect
llewygu   to faint
staffio	  to staff
uno (â)   to unite (with)

efydd   bronze
ofnus    fearful; frightened
Prydeinig  British

ar hyd a lled  the length and   
   breadth
ar osod  for rent
cael gwared ar  to get rid of
codi llaw (ar)  to wave (to)
dal ati   to keep at it
yn ôl pob sôn apparently 

Geiriau pwysig i f i...

Uned 19 / Adolygu ac ymestyn     



111

Adolygu – Gêm o Gardiau 

A Fasech chi’n hoffi 
mynd i’r gofod?

Pa wlad sy yn y            
newyddion ar hyn                
o bryd?

Disgrifiwch eich 
ardal enedigol chi 
mewn dwy 
frawddeg.

Beth yw dyddiad dy 
ben-blwydd di?

2
Pa archfarchnad yw’r 
orau yn yr ardal? Pam? 
(Defnyddiwch taw.) 

Pryd aethoch chi ar fws 
ddiwetha? I ble?

Ble byddwch chi’n 
mynd nesa i siarad 
Cymraeg?

Oes hoff elusen gyda 
chi? Pam?

3
Pam mae pobl yn 
defnyddio Twitter, 
Facebook ac ati?

Dych chi’n berson da 
am drefnu?

Disgrifiwch eich prif 
ddiddordeb mewn 
dwy frawddeg.

Ydy’r tywydd yn ef-
feithio ar eich hwyliau 
chi? Sut?

4
Beth ddylech chi fod 
wedi ei wneud dros y 
penwythnos?

Disgrifiwch yr ardal ble 
dych chi’n byw nawr 
mewn dwy frawddeg.

Beth oedd y rhaglen 
deledu orau pan 
o’ch chi’n blentyn/yn 
ifanc? (Defnyddiwch 
taw.)

Dych chi’n rhoi 
pethau i siopau  
elusen?

5
Oes hoff amgueddfa 
neu oriel gyda chi? 
Pam?

I ble basech chi’n 
symud, tasai rhaid i chi 
symud ardal?

Dych chi’n hoffi 
defnyddio Twitter?

Beth ddylech chi ei 
wneud i wella eich 
Cymraeg?

6 Ble mae’r lle hardda yn 
yr ardal? 

Pa un yw eich hoff 
ystafell chi yn y tŷ? 
Pam?

Dych chi wedi cael 
trafferth gyda 
thywydd gwael 
erioed?

Dych chi’n 
defnyddio 
trafnidiaeth 
gyhoeddus?

7
Disgrifiwch eich gwyliau 
diwetha mewn dwy 
frawddeg.

Beth fasech chi’n ei 
wneud tasech chi’n 
ennill y loteri?

Yn yr ardal yma, pa 
leoedd sy’n 
ddiddorol i 
dwristiaid? Pam?

Oes hoff anifail 
anwes gyda chi? Pam?

8
Pryd ro’ch chi ar draeth 
ddiwetha? Pa draeth 
oedd e?

Beth yw’r peth gorau 
am ddysgu Cymraeg?

Pa mor aml dych 
chi’n cerdded i’r 
dre/i’r gwaith/i’r 
dosbarth?

Disgrifiwch eich gwaith 
(diwethaf os dych chi 
wedi ymddeol) mewn 
dwy frawddeg.

9 Dych chi’n defnyddio 
Facebook?

Gyda phwy fasech chi’n 
hoffi cael pryd o fwyd 
arbennig? Pam?

Disgrifiwch aelod 
o’r teulu sy/oedd yn 
bwysig i chi mewn 
dwy frawddeg.

Beth fydd yn 
digwydd yn y
dyfodol agos yn eich 
bywyd chi?

10
Dych chi’n meddwl 
bod cadw anifail anwes 
yn dda i bobl?

Disgrifiwch eich prif 
ddiddordeb chi pan 
o’ch chi’n blentyn mewn 
dwy frawddeg.

Beth brynoch chi 
ddiwetha fel anrheg 
i rywun?

Dych chi’n ceisio 
ailgylchu gwastraff?

Jac Dych chi wedi trefnu 
digwyddiad erioed?

Dych chi’n bwyta llai o 
gig nag ro’ch chi ddeg 
mlynedd yn ôl?

Gyda phwy fasech 
chi’n hoffi cael 
sgwrs yn Gymraeg? 
Pam?

Pam dechreuoch chi 
ddod i ddosbarth 
Cymraeg?

Brenhines
Ble aethoch chi ar eich 
gwyliau diwetha, a sut 
aethoch chi?

Tasech chi’n cael 
mynd am bryd o fwyd i 
unrhyw le, i ble basech 
chi’n mynd?

Fasech chi’n dweud 
eich bod chi’n 
“berson gwyrdd”? 
Pam?/Pam lai?

Disgrifiwch ffrind da
mewn dwy 
frawddeg.

Brenin

Tasech chi’n cael 
treulio penwythnos yn 
rhywle, i ble basech 
chi’n hoffi mynd?

Pryd aethoch chi ar 
drên ddiwetha? I ble?

Beth oedd yr anrheg 
ddiwetha gaethoch 
chi?

Dych chi’n ceisio prynu 
bwyd lleol?
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Gêm adolygu berfau

colli
fi

mynd
fe

cael
hi

bod 
hi

prynu
chi

darllen
fi

dal
ni

cymryd
chi

hoffi
nhw

cofio
fi

dal
chi

cysgu
fe

rhoi
fe

ateb
chi

talu
nhw

bod
hi

gorffen
chi

hoffi
fi

anfon 
chi

hoffi
fi

cael
ni

bod
nhw

prynu
chi

darllen
fi

yfed
nhw

dweud
fe

ateb
ni

dal
hi

torri
chi

gwneud
fi

gofyn
fi

cael
fe

bwyta
ni

bod
hi

agor
chi

cuddio
fi
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mynd
ti

gwneud
fe

rhedeg
ni

bwyta
nhw

gweithio
fi

yfed
ti

deall
ti

dysgu
fi

helpu
fi

gadael
hi

cyrraedd
fi

dod
ti

siarad
ti

gwrando
fi

gweld
chi

dweud
nhw

benthyg
chi

cwyno
fe

mynd
ti

gwneud
fe

gwisgo
ni

bwyta
fi

meddwl
hi

talu
hi

credu
ti

clywed
fe

cofio
ni

nofio
chi

edrych
fi

siarad
ti

deall
ti

dysgu
fe

derbyn
ni

gweld
fi

chwilio
ni

anfon
fi

gorffennol	cryno				  presennol       amherffaith					  dyfodol           amodol        eich dewis chi!
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Dych chi wedi bod yn gwrando ar ei lais e ers blynyddoedd – felly nawr dyma 
gyfle i chi roi wyneb i’r llais. Dyma Gwyn Elfyn sy’n actio Robin ers dechrau’r 
cwrs Mynediad. 

O	ble	rwyt	ti’n	dod	yn	wreiddiol?	
Ces i fy ngeni ym Mangor ond symudais i i Drefach yng Nghwm Gwendraeth yn 
wyth oed a dw i’n dal i fyw yn y cwm. Es i i Ysgol Gynradd Drefach ac Ysgol  
Ramadeg y Gwendraeth, ac yna i’r brifysgol yn Aberystwyth.

Ble	dechreuodd	dy	ddiddordeb	di	mewn	actio?
Yn yr ysgol – cymryd rhan mewn dramâu ac yn nramâu’r capel hefyd.

Beth	wyt	ti’n	feddwl	o	Robin	Radio	fel	person?	
Tipyn o gymeriad, sengl a hapus! 

Dy	hoff	beth	a	dy	gas	beth?
Hoff beth – bod yng nghwmni teulu a ffrindiau.
Cas beth – Cymry sy’n gwneud drwg i’w gwlad nhw a’u hiaith nhw.

Beth	wyt	ti’n	mwynhau	ei	wneud	yn	dy	amser	hamdden?
Gwylio rygbi a phêl-droed.

Dyma Robin Radio! 
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Beth	yw’r	peth	mwya	doniol	sy	wedi	digwydd	i	ti?
Roedd criw pêl-droed Pobol y Cwm ar daith yn Waterford, Iwerddon ac wedi 
cael vase wydr ddrud o Waterford Crystal yn anrheg gan y Gwyddelod. Es i ma’s 
o’r ystafell i wneud galwad ffôn, a phan ddes i’n ôl, roedd y bechgyn yn taflu’r 
bocs oedd yn cynnwys yr anrheg o un i’r llall. Roedd rhaid i fi geisio eu stopio 
nhw! 
Gollyngwyd y bocs wrth gwrs a chlywyd sŵn gwydr yn torri. Fi oedd y capten ac 
ro’n i’n teimlo’n gyfrifol am yr anrheg. Ond pan agorais i’r bocs, roedd y bechgyn 
wedi newid y vase am ddwy botel fach o Lucozade!

Pa	un	yw	dy	hoff	gân	di?
‘Y Cwm’ - Huw Chiswell.

Ble	mae	dy	hoff	le	di	yn	y	byd?
De Ffrainc.

Taset ti’n cael pryd o fwyd gydag unrhyw un (byw neu farw), pwy fasai fe/
hi	a	pham?
George Best, am ei fod e’n gymaint o arwr i mi wrth i mi dyfu i fyny.

Oes	unrhyw	neges	gyda	ti	i	ddysgwyr	y	Gymraeg?	
Daliwch ati!

Nawr atebwch chi’r cwestiynau sy mewn print trwm. 
 

Gwylio – Y Dyfodol  

Gwrandewch ar y bobl yma’n trafod y dyfodol.

Mae saith person yn sôn am bedwar peth. Beth yw’r pedwar pwnc?
1. ............................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................
4. ............................................................................................................................................

Rhowch y pynciau yn eu trefn o ran pwysigrwydd i chi. 
Trafodwch gyda’ch partner – beth dych chi’n gobeithio fydd yn digwydd yn y 
dyfodol – yn yr ardal, yng Nghymru, yn y byd?
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Geirfa  

A

B

C

Ch

D

Dd

E

F

Ff

G

Ng

H

I

L

Ll

M

N

O

P

Ph

R

Rh

S

T

Th

U

W

Y
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Darllen 
Chwedl o Gymru - Mantell Aur yr Wyddgrug

Amser maith yn ôl, roedd bryn ger yr Wyddgrug o’r enw Bryn yr Ellyllon (ghouls). Roedd 
llawer o bobl yn credu bod ysbrydion yn byw yn yr ardal ac yn osgoi cerdded heibio’r 
bryn. 

Unwaith, yn ôl pob sôn, gwelodd merch o’r enw Nansi ddyn enfawr yn sefyll ar ben y 
bryn. Roedd e’n gwisgo mantell aur. Ond yn sydyn, diflannodd y cawr. Doedd neb yn 
credu Nansi, wrth gwrs.

Yn 1830 roedd hen wraig yn cerdded heibio Bryn yr Ellyllon, yn y nos. Roedd hi wedi 
clywed storïau ysbrydion am yr ardal ond doedd hi ddim yn teimlo’n ofnus achos roedd 
hi’n cerdded yma yn aml yn y dydd. 

Yn sydyn, gwelodd hi berson ifanc yn croesi’r ffordd. Roedd y person ifanc yn gwisgo 
mantell aur. Cerddodd y person ifanc i mewn i’r bryn a diflannu! Llewygodd yr hen wraig. 

Yn 1833, penderfynodd cyngor y dre farchnad brysur fod rhaid gwneud y ffordd i 
mewn i’r dref yn fwy. Roedd gweithwyr yn gweithio ger Bryn yr Ellyllon. Un diwrnod, 
ffeindion nhw fedd yn y bryn, ac yn y bedd roedd sgerbwd a mantell aur hardd. 

I ddechrau, roedd pobl yn meddwl bod y fantell yn dod o gyfnod y Rhufeiniaid ac felly 
roedden nhw’n credu bod y bedd yn perthyn i Benlli Gawr, brenin lleol o’r cyfnod. Mae 
mynydd yn ardal yr Wyddgrug o’r enw Moel Fenlli wedi ei enwi ar ei ôl e. 

Mae hen blac o flaen y tŷ sy ar y safle yn dweud y stori yma yn Saesneg.

Erbyn hyn, mae archaeolegwyr yn gwybod bod y fantell yn hen iawn – o’r Oes Efydd, 
tua 3,700 mlynedd yn ôl. Maen nhw’n credu taw merch oedd yn arfer gwisgo’r fantell 
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achos ei bod hi’n rhy fach i ddyn. Mantell ar gyfer seremoni fasai hon, achos ei bod 
hi mor hardd.

 Ym mis Ionawr 2017, roedd llun y fantell aur mewn cyfres o stampiau yn dangos prif 
drysorau hynafol Prydain.

Mae’r fantell yn arbennig iawn. Does dim un debyg yn Ewrop ac felly mae hi yn yr 
Amgueddfa Brydeinig yn Llundain nawr. Os dych chi’n sefyll tu ôl i’r fantell mae’n 
bosib edrych fel tasech chi’n ei gwisgo hi!

Mae copi yn llyfrgell yr Wyddgrug, ac yn y dre mae’n hawdd gweld taw dyma gartref 
y Fantell Aur – mae arwydd ar y ffordd i mewn i’r dre, a murlun a thafarn yn y dre.

Ond mae llawer o bobl yn meddwl bod angen i’r fantell ddod adre i Gymru – i’r 
Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd, efallai. Dyma ‘Elgin Marbles’ Cymru – 
beth dych chi’n ei feddwl?

1. Beth yw’r geiriau Saesneg yma yn Gymraeg?

cloak   huge   disappear  giant       

skeleton  archaeologists ancient  

2. Rhowch y lluniau yn eu trefn ar ôl darllen y stori.
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1. Gosodwch y digwyddiadau yn y drefn gywir. 

Gêm y bylchau 

Ffeindion nhw fedd. 

Cerddodd y person i mewn i’r mynydd. 

Roedd sgerbwd a mantell aur yn y bedd. 

Roedd hen wraig yn cerdded ar ffordd ger Bryn yr Ellyllon. 

Heddiw, mae’r fantell aur yn yr Amgueddfa Brydeinig. 

Roedd gweithwyr yn gweithio ger Bryn yr Ellyllon.  

Gwelodd Nansi rywun yn croesi’r ffordd. 

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24
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Gwaith Arholiad
Gwrando

Atebwch y cwestiynau.

1. Pam dewisodd Anwen wneud y diploma yn Llundain?

.............................................................................................................................................................................
2. Rhowch ddau reswm pam daeth Anwen yn ôl i Gymru.

.............................................................................................................................................................................
3. Pam roedd y swydd gyda’r cwmni teledu’n gyfleus i Anwen? 

.............................................................................................................................................................................
4. Beth sy’n profi bod Anwen yn mwynhau bod yn athrawes?

.............................................................................................................................................................................

         ****

5. Sut roedd aelodau’r côr yn nabod Anwen, cyn iddi hi ddod yn arweinydd?

.............................................................................................................................................................................
6. Sut mae’r côr yn paratoi’n arbennig i ganu yn yr Eisteddfod?

.............................................................................................................................................................................
7. Pwy sy’n perthyn i Anwen yn Awstralia?

.............................................................................................................................................................................
8. Beth fydd ddim ar y rhaglen deledu am daith y côr?

.............................................................................................................................................................................
9. Mae Anwen yn dweud ei bod hi’n arweinydd ‘côr cymysg’. Sut mae dweud:

male voice choir ...........................................................................
ladies’ choir  ...........................................................................
children’s choir ...........................................................................
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Gêm Amdani

Cofiwch eich bod chi’n gallu prynu’r llyfrau yma o’ch siop Gymraeg leol neu ar  
www.gwales.com. Neu, beth am alw yn eich llyfrgell leol?

Robin Radio

a) Atebwch: 
Ble bydd Anti Mair dydd Nadolig nesa? ...........................................................................................
Ble bydd hi mis Awst nesa?   ...........................................................................................
Ble bydd Anti Mair ac Alejandro yn byw? ...........................................................................................

b) Gwrandewch am:
ar osod     for rent 
Wnei di fod yn was priodas? Will you be best man?
codi llaw     to wave

c)	Cyfieithwch:	
coming and going    ...........................................................................................
It’s my son who farms there.  ...........................................................................................
On with the show...    ...........................................................................................
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Nod: Deall beth yw Arholiad Canolradd 

Uned 20 – Arholiad Canolradd

Geirfa

anfantais  disadvantage(s)
(anfanteision)

esiampl(au)   example(s)

gymnasteg   gymnastics

mantais  advantage(s)
(manteision) 

proses(au)  process(es)

syrcas(au)   circus(es)

system(au)   system(s)

Geiriau pwysig i f i.

beiciwr (-wyr)  cyclist(s)
cadeirydd(ion) chairperson(s)
cefndir(oedd)  background(s)
cwr (cyrion)   edge(s), fringe(s)
cyfwelydd (-wyr) interviewer(s)
cyhuddiad(au) charge(s), 
   accusation(s)
gwall(au)  error(s)
gwraidd  root(s)
(gwreiddiau) 
gwrandäwr  listener(s)
(gwrandawyr)
project(au)   project(s)
protestiwr (-wyr) protestor(s)
sbardun(au)   spur(s)
syrpréis(ys)   surprise(s)
ysgrifennydd  secretary (-ies)
(ysgrifenyddion)  

deniadol  attractive
teg   fair

annog   to urge,
   to encourage
arwain  to lead
cadarnhau  to confirm
cyffroi		  to excite
gwasanaethu  to service
penodi   to appoint
pwysleisio   to emphasise 

a bod yn onest  to be honest
ar gyhuddiad o  accused of
ar gyrion   on the outskirts of
fesul un  one by one
isod    beneath, below
pwyntiau bwled  bullet points
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Dych chi wedi bod yn ymarfer gwaith arholiad ers i chi ddechrau’r lefel 
yma.	Ond	dyma	gyfle	i	chi	weld	beth	fydd	angen	i	chi	ei	wneud	os	dych	
chi’n penderfynu sefyll yr arholiad. 

Tasg	arbennig	–	Sgwrs	5	munud.	(5%	o’r	marciau)

Cyn diwedd mis Ebrill, bydd angen i chi gael sgwrs yn Gymraeg gyda rhywun 
rhugl (nid eich tiwtor) am unrhyw beth. Rhaid i chi recordio’r sgwrs. Rhaid i chi 
sgwrsio am bum munud – ac mae’n bwysig iawn taw chi sy’n arwain y sgwrs ac 
yn siarad cymaint â’r person arall. Gwrandewch ar beth mae’r person arall yn ei 
ddweud a gofynnwch gwestiynau sy’n gwneud synnwyr. Peidiwch â sgriptio na 
pharatoi gormod – mae eisiau sgwrs mor naturiol â phosib.

I ymarfer, ffeindiwch bartner. Penderfynwch pwy yw A a phwy yw B.
Person A: Gofynnwch i berson B am beth fasen nhw’n hoffi siarad, e.e.
diddordeb arbennig / gwyliau arbennig / y gwaith / y teulu.

Rhaid i A holi B. Bydd y tiwtor yn canu cloch pan mae’r 5 munud wedi dod i ben. 
Dechreuwch fel hyn:
 
“Helô, ..................................... dw i. Dw i’n siarad â ..................................... Dw i’n nabod .............
........................ achos ..................................... Heddiw, ’dyn ni’n  mynd i siarad am  
.....................................

Pan mae’r tiwtor yn dweud “Stopiwch!”, gorffennwch y sgwrs drwy ddweud  
“Diolch yn fawr, ....................................., am y sgwrs”.

Wedyn rhaid i B holi A.  

    
Bydd popeth arall yn digwydd ar un diwrnod ym mis Mehefin.
Byddwch chi’n dechrau yn y bore.  

Siaradwch
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1. Darllen a deall, a Llenwi bylchau.   
(15% o’r marciau)

Dych chi wedi bod yn ymarfer y tasgau yma ers dechrau’r cwrs. Ond dyma 
enghraifft o beth fydd angen i chi ei wneud mewn un awr (60 munud): 

Darllenwch y darn isod. Yna, atebwch y cwestiynau yn Gymraeg, yn eich geiriau 
eich hun lle bydd hynny’n bosibl. 

Diwedd y siop leol
Yfory, bydd unig siop leol tref Aberwylan yn cau ei drysau am y tro ola. Mae 
Iestyn Huws – siopwr a pherchennog ‘Siop y Gornel’ Aberwylan – wedi 
penderfynu cau’r siop ar ôl dros 50 mlynedd o wasanaethu’r ardal. Yn ôl Iestyn, 
mae’n anodd iawn iddo gystadlu yn erbyn archfarchnad fawr Troffco a agorodd 
ar gyrion y dre ddwy flynedd yn ôl. Dim ond y dafarn sy ar ôl erbyn hyn.

‘Pan agorais i Siop y Gornel,’ meddai Iestyn, ‘roedd pump neu chwech o siopau 
eraill yn y dre – cigydd, siop fara, siop gwerthu pysgod, ac yn y blaen. Ar ben 
hynny, roedd pob siop fel canolfan gymdeithasol fach. Roedd pob siopwr yn 
nabod y cwsmeriaid i gyd yn bersonol ac yn fodlon treulio amser yn siarad â nhw. 
Dych chi ddim yn gallu gwneud hynny yn yr archfarchnad.’ 

Roedd Iestyn yn cytuno bod costau parcio yng nghanol Aberwylan wedi bod yn 
broblem fawr yn ddiweddar ac roedd yn well gan lawer o bobl yrru i Troffco lle 
roedd digon o leoedd parcio am ddim. 

‘Maen nhw’n hoffi’r ffaith eu bod nhw’n gallu prynu popeth yn yr un lle – bwyd, 
dillad, petrol ac alcohol. Doeddwn i byth yn agor Siop y Gornel ar ddydd Sul ond 
mae Troffco ar agor drwy’r wythnos wrth gwrs.’

Yn ddiweddar, mae Troffco wedi dechrau gwasanaeth lle mae’r cwsmeriaid yn 
gallu siopa ar y we. Mae Troffco’n fodlon mynd â phopeth i gartrefi eu cwsmeriaid 
ar amser maen nhw’n ei ddewis.

‘Roedd hen fan Mini gyda fi,’ meddai Iestyn, ‘ond dim ond ar brynhawn Sadwrn 
roeddwn i’n gallu mynd â bwyd i gartrefi pobl. Roedd llawer o hen bobl Aberwylan 
yn hoff iawn o’r gwasanaeth yma ac yn dibynnu arno. Y dyddiau yma, mae’n well 
gan bobl system 24 awr a doeddwn i ddim yn gallu cynnig hynny iddyn nhw.’ 
Felly, mae cyfnod wedi dod i ben yn Aberwylan, a bydd y stryd fawr yn llai 
diddorol a deniadol o achos hynny. 
** 
Nodwch sut mae pethau’n wahanol yn y ddwy siop, gan gyfeirio at yr isod. 
Cofiwch sôn am sut mae pethau yn Siop y Gornel, a sut mae pethau yn 
archfarchnad Troffco. Byddwch chi’n colli marciau am gynnwys ffeithiau 
amherthnasol (irrelevant). 
e.e. Lleoliad 
Mae Siop y Gornel yng nghanol Aberwylan, ond mae archfarchnad Troffco tu 
allan i’r dre. 
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1. Ers faint o amser maen nhw yn Aberwylan.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Nabod y cwsmeriaid.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
3. Parcio.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
4. Pa ddiwrnodau maen nhw ar agor.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Y gwasanaeth dosbarthu (delivery).  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Rhan	2	–	Negeseuon	Ebost [5%] 
Oddi wrth: Llew Prys 
At: Cwmni Syrcas Pen Mawr 
Testun: Syrcas Aberheli 28 Mai 
______________________________________________________ 
Annwyl Gyfaill, 
Des i a’r teulu i’ch syrcas yn Aberheli nos Wener 28 Mai. Roedd y plant wedi 
bod yn edrych ymlaen yn fawr ar ôl gweld eich posteri lliwgar ym mhob man ac 
roedd fy rhieni wedi’u cyffroi hefyd achos dyma’r tro cynta iddyn nhw fod mewn 
syrcas ers dros chwe deg mlynedd. 
Rhaid i mi ddweud bod yr acrobats yn ardderchog a bod y clowns yn ddoniol 
iawn, ond ar y cyfan roedd hi’n noson siomedig am sawl rheswm. I ddechrau, 
roedd eich posteri chi yn Gymraeg, ond chlywon ni ddim gair o Gymraeg yn 
ystod y sioe. Hefyd, dydy fy nhad i ddim yn cerdded yn dda, ond roedd ein 
seddi ni’n uchel yng nghefn y babell. Doedd dim help ar gael o gwbl i bobl anabl. 
Ond y siom fwya oedd bod dim anifeiliaid yn y sioe o gwbl. Roedd pob math o 
anifeiliaid – mwncïod, eliffantod, teigrod ac ati – ar eich posteri: dyna’r prif reswm 
pam daethon ni i’r sioe.
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Dw i ddim yn teimlo eich bod chi wedi hysbysebu’r noson yn deg, felly dw i’n 
meddwl dylen ni gael ein harian yn ôl. 
Yn gywir, 
Llew Prys

Oddi wrth: Cwmni Syrcas Pen Mawr 
At: Llew Prys 
Testun: Syrcas Aberheli 28 Mai 
______________________________________________________ 
Annwyl Mr. Prys, 
Diolch am eich neges. Ga’ i ymateb i’ch pwyntiau chi fesul un: 
a) Mae ein sioe ni’n ddwyieithog fel arfer, ond mae’r acrobat sy’n siarad 
Cymraeg wedi torri ei goes a’r clown sy’n siarad Cymraeg wedi torri ei drwyn 
mewn damwain anffodus. Fyddan nhw ddim yn medru perfformio eto am rai 
misoedd. 
b) Tasech chi wedi dweud wrthon ni fod eich tad yn anabl pan wnaethoch chi 
brynu’r tocynnau, mi fasen ni wedi rhoi seddi i chi wrth y drws. 
c) Mae anifeiliaid gynnon ni fel arfer, ond yn ddiweddar, mae rhai pobl wedi bod 
yn protestio am y ffordd mae anifeiliaid syrcas yn cael eu trin. Dw i’n gwybod 
bod anifeiliaid ein syrcas ni’n hapus wrth deithio o le i le ac wrth berfformio yn 
y babell. Tasai gynnon ni anifeiliaid efo ni yn Aberheli, roeddwn i’n poeni efallai 
basai protestwyr yn achosi problemau i ni. Beth tasen nhw’n tynnu’r babell i lawr 
yn y nos, neu’n gadael yr anifeiliaid allan? Doedden ni ddim eisiau cymryd y risg. 
Fe weloch chi acrobats ardderchog a chlowns doniol, felly dw i’n teimlo eich bod 
chi wedi cael gwerth eich arian. 
Yn gywir, 
Coco Goch 
Syrcas Pen Mawr
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Nodwch yr ateb mwya priodol (appropriate) o’r brawddegau isod drwy roi            
llythyren yn y blwch.

1.	Pam	roedd	rhieni	Llew’n	edrych	ymlaen	at	fynd	i’r	syrcas?   
a. Roedden nhw eisiau mwynhau noson efo’r wyrion. 
b. Roedden nhw’n arfer gweithio mewn syrcas. 
c. Doedden nhw ddim wedi bod mewn syrcas ers blynyddoedd. 
ch. Roedd yr acrobats mor gyffrous. 
d. Doedden nhw ddim wedi bod mewn syrcas o’r blaen. 

2.	Ble	roedd	hi’n	bosib	gweld	neu	glywed	y	mwya	o	Gymraeg?	  
a. Gan y clowns. 
b. Ar y posteri. 
c. Gan y protestwyr. 
ch. Yn y swyddfa docynnau. 
d. Dydy’r syrcas byth yn defnyddio’r Gymraeg. 

3.	Pam	mae	Llew	eisiau	arian	yn	ôl?       
a. Doedd y posteri ddim yn dweud y gwir. 
b. Doedd dim lle i eistedd. 
c. Roedd y tocynnau’n rhy ddrud. 
ch. Wnaeth yr anifeiliaid ddim perfformio’n dda. 
d. Roedd y babell yn beryglus. 

4.	Pam	doedd	tad	Llew	ddim	yn	eistedd	wrth	y	drws?   
a. Doedd o ddim eisiau eistedd ar ei ben ei hun. 
b. Roedd hi’n rhy oer. 
c. Roedd damwain wedi digwydd yno. 
ch. Roedd y protestwyr yno. 
d. Doedd pobl y syrcas ddim yn gwybod ei fod o’n anabl. 

5.	Mae	Coco	Goch	yn	dweud	ei	fod	o’n	hollol	siŵr...	    
a. bod y clowns yn mynd i siarad Cymraeg yn y sioe nesa. 
b. bod protestwyr yn mynd i achosi trafferth yn Aberheli. 
c. bod ei anifeiliaid yn mwynhau bywyd y syrcas. 
ch. bod y posteri’n dweud y gwir. 
d. bod pawb arall yn hapus efo’r sioe yn Aberheli ar 28 Mai.
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Llenwch y bylchau yn y darn yma gan ddefnyddio’r geiriau mewn cromfachau 
(brackets) lle bydd yn briodol (appropriate). 

Papur Newyddion Ysgol Aberheli 
Roedd hi’n braf gweld Miss Nia Price yn ôl yn y gwaith yng _______________ 
(cegin) yr ysgol, ar ôl bod yn yr ysbyty am _______________ (3) wythnos. Mae Nia 
eisiau diolch i bawb, ac yn diolch am y cerdyn gafodd hi oddi _______________ y 
plant. 

Bydd Mrs Mari Probert yn ein gadael ni ar ddiwedd y tymor, achos ei bod hi’n 
ymddeol ar ôl dau ddeg pum _______________ (blwyddyn) o wasanaeth i’r ysgol. 
Pob hwyl _______________ (i) hi ar ei hymddeoliad. 

Mis Rhagfyr oedd un o fisoedd _______________ prysur y flwyddyn i gôr yr  
ysgol. _______________ (canu) y plant mewn pedwar cyngerdd Nadolig 
gwahanol! _______________ (cael) nhw syrpréis yng Nghartref Henoed Hafod 
Deg, achos bod camerâu teledu o’r rhaglen Heno yno, i ffilmio Mrs Carol Jones. 
Roedd hi’n dathlu _______________ phen-blwydd hi yn gant oed y diwrnod 
hwnnw. Doedd hi ddim yn gwybod _______________ y criw ffilmio’n dod i’r 
cartref, felly roedd hi’n noson arbennig iawn.  

Gwnaeth tri o blant Blwyddyn 5 yn dda iawn yn rownd gyntaf y gystadleuaeth 
‘Coginio i Ysgolion’. Byddan nhw’n mynd i’r _______________ (2) rownd y mis 
nesa, ac yn cystadlu yn erbyn plant o bob rhan o _______________ (Cymru). 
Bydd rhaid iddyn nhw goginio pryd o _______________ i bedwar person a 
gwneud hynny mewn llai _______________ dwy awr. Pob lwc. 

Daeth y chwaraewr rygbi, Martyn Thomas, i’r ysgol i siarad _______________ ’r 
plant am fwyta’n iach ac am _______________ ’n heini. Roedd llawer o storïau 
gyda fe am ei amser yn chwarae i dîm Cymru hefyd, ac roedd y plant a’r 
_______________ (athro) i gyd wedi mwynhau. Roedd Martyn yn arfer bod yn 
ddisgybl _______________ Ysgol Aberheli. 

Enillodd Gareth Tomos Blwyddyn 6 gystadleuaeth gymnasteg fawr yng 
Nghaerdydd. Gareth oedd y _______________ (da) allan o 30 o fechgyn yn y 
gystadleuaeth. Mae Gareth a’i frawd Tomos yn gwneud yn dda iawn ym maes 
gymnasteg, a bydd y ddau _______________ (o) nhw’n cystadlu dros Gymru yn  
yr haf.

Rhan	3	–	Llenwi	bylchau [5%] 
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2. Y papur Ysgrifennu (15% o’r marciau)

Yn yr arholiad mae angen ysgrifennu llythyr. Bydd dewis o bedwar pwnc.  

Mae pob llythyr yn Gymraeg yn dechrau gyda’r gair Annwyl… ac yna mae’n 
dibynnu ar y pwnc. Yn aml byddwch chi’n gweld Annwyl gyfaill …  sy’n fwy 
ffurfiol na’r cyfieithiad Dear friend… Mae hwn yn ddechrau addas i unrhyw lythyr 
at rywun pan dych chi ddim yn gwybod ei (h)enw. Y ffordd orau i orffen llythyr fel 
hwn yw gyda Yn gywir (Yours sincerely). 
Os dych chi’n ysgrifennu at aelod o’r teulu, ffrind neu rywun dych chi’n ei nabod 
yn eitha da, rhowch yr enw wrth gwrs, e.e., Annwyl Gareth, a gorffennwch gyda 
Cofion	gorau. 

Cofiwch eich bod chi’n ysgrifennu at berson bob amser, felly rhaid i chi gofio :

Diolch am ysgrifennu ata i/aton ni.

Dw i’n ysgrifennu atat ti/atoch chi.

Ysgrifennais i ato fe/ati hi/atyn nhw. 

Mae awr a chwarter/75 munud i wneud 2 beth: ysgrifennu llythyr a llenwi ffurflen: 

Os dych chi’n gallu, trïwch ysgrifennu’r ddwy dasg mewn tua 75 munud pan 
dych chi’n gwneud eich gwaith cartref.

1. Ysgrifennu llythyr 
Ysgrifennwch un o’r llythyrau yma (tua 100 o eiriau). 
Naill ai (Either): 
 
1. Ysgrifennwch ateb i’r llythyr yma: 
Swyddfa’r Cyngor Cymuned 
Llanaber 
Annwyl Bobl Llanaber, 
Yng nghyfarfod diwetha’r Cyngor, clywon ni fod swm mawr o arian wedi cael ei 
adael i’r pentre gan rywun oedd yn arfer byw yn yr ardal. Rhaid i ni wario’r arian 
ar brojectau fydd yn cadw plant a phobl ifanc yr ardal yn hapus ac yn brysur. 
Wnewch chi ysgrifennu aton ni gyda’ch syniadau? 
Diolch yn fawr, 
Sioned Llwyd (Cadeirydd) 
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neu: 

2. Mae rhywun o’ch teulu chi wedi cael gofal da yn yr ysbyty yn ddiweddar. 
Ysgrifennwch at y staff i ddiolch iddyn nhw. 

neu: 

3. Mae eich cwmni chi’n mynd i agor swyddfa newydd mewn gwlad arall. 
Ysgrifennwch at eich pennaeth yn gofyn am gael mynd yno am chwe mis. 

neu: 

4. Chi ydy ysgrifennydd y clwb pêl-droed lleol. Ysgrifennwch lythyr i drefnu gêm â 
chlwb mewn ardal arall, gan esbonio’r trefniadau.

2.	Llenwi	ffurflen	 
Mae rhaglen newydd ar S4C o’r enw Help Llaw. Yn y rhaglen, maen nhw’n siarad 
am bobl sy wedi helpu pobl eraill yn yr ardal. Dych chi’n nabod rhywun addas? 
Fasech chi’n barod i enwebu (nominate) y person yma? 
1. Eich cyfeiriad ebost chi:  ______________________________________________
2. Enw’r person y basech chi’n hoffi ei enwebu: _____________________________
 
3. Sut dych chi’n nabod y person yma? (tua 50 gair) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Disgrifiwch y person yma, e.e. cefndir, teulu, gwaith, diddordebau. (tua 50 gair)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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5. Disgrifiwch ddau beth y mae’r person wedi eu gwneud i helpu pobl eraill yn yr 
ardal. (tua 50 gair)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Rhan 3 yw’r Gwrando.  (15% o’r marciau)

Hyd	y	prawf	yw	tua	40	munud.	

Mae dwy ran i’r prawf:
Mae dwy dasg: Yn gyntaf, mae eitem sgwrs o raglen radio. Dych chi wedi bod yn 
ymarfer y rhain yn y dosbarth. 
Dyma beth sy ar y papur:

1. Deialog 
• Dych chi’n mynd i wrando ar ddeialog. Yn gyntaf, cewch chi 1 funud i edrych ar y 
cwestiynau. 

• Yna, byddwch chi’n clywed y ddeialog i gyd ac yn cael 2 funud i ysgrifennu. 

• Yr ail dro, byddwch chi’n cael toriad o 1 funud yn y canol ac 1 funud ar y diwedd. 

• Y trydydd tro, byddwch chi’n clywed y ddeialog i gyd eto ac yn cael 2 funud i 
ysgrifennu. 

• Dylech chi ateb y cwestiynau yn Gymraeg. Does dim rhaid ysgrifennu 
brawddegau llawn.

• Fyddwch chi ddim yn colli marciau am wallau iaith neu sillafu.
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Dyma	enghraifft	o	bapur:
Cwestiynau  

1. Sut mae’r tywydd wedi bod yng Nghymru yn ddiweddar?  

..........................................................................................................................................................................................
2. Beth oedd yn poeni Endaf a’i wraig am eu hen swyddi?

..........................................................................................................................................................................................
3. Beth ydy cysylltiad plant Endaf â Chaerdydd a Bangor?

..........................................................................................................................................................................................
4. Sut roedd ei wraig wedi defnyddio ei Sbaeneg, wrth brynu tŷ yn Sbaen? 

..........................................................................................................................................................................................

     **** 

5. Pam mae tai’n rhatach yn yr ardal lle mae Endaf yn byw?  

..........................................................................................................................................................................................
6. Pam does dim angen car arnyn nhw erbyn hyn? 

..........................................................................................................................................................................................
7. Pam mae hi’n anodd i Endaf gymysgu â’r bobl leol? 

.......................................................................................................................................................................................... 
8. Pam bydd hi’n fwy anodd iddyn nhw yn Malaga o dymor yr hydref ymlaen?

..........................................................................................................................................................................................
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Yna, mae bwletin Newyddion. Dych chi wedi bod yn ymarfer y rhain yn y dosbarth 
hefyd. Gwrandewch ar y tiwtor yn dweud y brawddegau a dwedwch nhw yn uchel fel 
cyflwynydd rhaglen newyddion:

Mae newyddion yn dod i law
Mae newyddion yn ein cyrraedd ni
Credir bod storm ar y ffordd
Mae’n debyg bod streic
damwain ddifrifol
Newyddion tramor nesa
Mae wedi achosi problemau
Daethpwyd o hyd i gar
Digwyddodd y ddamwain
Does neb wedi cael ei ladd
Anafwyd naw o bobl
Aethpwyd â saith o blant i’r ysbyty
Daw rhagor o newyddion yn ystod y dydd
Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni
dioddef o feirws
Mae’r heddlu’n rhybuddio
problemau economaidd
Cafodd dau leidr eu harestio
Cafwyd y lladron yn euog
lefelau diweithdra
Daeth y tîm achub o hyd i gwch
yn fyw ac yn iach
esgidiau addas
Penodwyd cadeirydd newydd
ymddangos o flaen y llys
ar gyhuddiad o ddwyn
Bu farw’r actor 
Mae hi’n gadael
gêm gyfartal
o dair gôl i ddwy
o ddwy gôl i un
di-sgôr ar yr egwyl
A’r tywydd i gloi
rhybudd o storm
Disgwylir tywydd gwlypach
tywydd sefydlog
ledled Cymru
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Dyma lawer o eiriau sy’n codi yn y newyddion i gyd mewn un lle i chi.  Maen nhw i 
gyd yn y cwrs ond defnyddiwch y rhestr yma i’ch helpu chi i baratoi i wrando ar y 
Bwletin Newyddion.

Geirfa

Cyffredinol  General
adroddiad  report
arolwg   survey
ar ran   on behalf of
arweinydd  leader
bu farw  died
bwriadu  to intend
canrif   century
claf   a patient
cleifion  patients
cyfle   chance, opportunity
cyfrifol  responsible
cynghori   to advise
cyhoeddi   to announce, to 
   publish
cynllun  plan
cynnal   to hold (e.e. streic,   
   protest)
cynnig   an offer
cysylltiad  connection
datblygu   to  develop
degau   tens
dianc   to escape
diflannu   to disappear
digwyddiad  incident, event
dioddef   to suffer
disgwyl   to expect
dod i ben  to come to an end
dod i law   coming in 
er gwaethaf  despite
galw am   to call for
i gloi   to finish 
maes    field
llefarydd   spokesperson
llwyddiannus   successful
o hyn ymlaen  from now on
oherwydd   because
para/parhau   to continue
penawdau   headlines
penderfyniad  decision
perygl   danger
peryglus   dangerous
profiad   experience
rhybudd  warning
rhybuddio   to warn
safle   site
sefydlu  to establish

siom    disappointment
siomedig   disappointing
swyddogion   officers
taro    to hit
teg    fair
trafnidiaeth   transport
trafferthion   difficulties
tramor   abroad, foreign
ymchwil   research
ymddiheuro   to apologise
ymddiswyddo  to resign
yn dilyn   following
yn ddiweddar  recently
yn ôl...   according to...
yn ystod   during
y wasg   the press

Argyfyngau  Emergencies 
ar goll   lost
achub    to save
aethpwyd â  was taken
ambiwlans awyr  air ambulance
anafiadau   injuries
anafu    to injure
bad achub   lifeboat
corff    body
damwain   accident
difrifol    serious, grave
dinistrio   to destroy
ffrwydro   to explode
hofrennydd   helicopter
hwylio   to sail
llifogydd   floods
llosgi    to burn
marw    to die
suddo   to sink 
tagfa    traffic jam
tagfeydd   traffic jams
triniaeth   treatment
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Trosedd   Crime
achos    case
apelio    to appeal
arolygydd   inspector
barnwr   judge
carchar   prison
carcharu   to imprison
cyfanswm   total
cyfraith   law
cyffuriau   drugs
cyhuddiad   accusation
daethpwyd o hyd i was found 
dieuog   not guilty
dwyn    to steal
euog    guilty
lladrad   a burglary
lladron   thieves
lladd   to kill
llanc   youth
lleidr    thief
llys y goron   crown court
llys ynadon   magistrates’ court
oherwydd   because of
rhyddhau   to free
saethu  to shoot
trais    violence
tyst    witness
ymladd   to fight
ymddangos   to appear
 

Byd gwaith/Yr Economi 
arbed    to save 
   (arian, swyddi)
colled    loss
creu    to create
cwmni   company
cyflogi   to employ
diswyddo   to dismiss, to sack
diweithdra  unemployment
diwydiant   industry
ffigyrau  figures
gweithle   workplace 
toriadau   cuts
undeb   union
y cant    per cent

Gwledyddiaeth  Politics
Aelod Cynulliad  Assembly Member
Aelod Seneddol  Member of 
   Parliament
cyngor  council
cynghorydd  councillor
dyled   debt
etholiad   election
gweinidog   minister
gwleidydd   politician
llywodraeth  government
plaid    political party
pleidleisio   to vote
Prif Weinidog  Prime Minister
Senedd   Senate, Parliament
treth    tax

Chwaraeon 
ar y blaen   in the lead
cais   a try (rygbi)
canlyniad  result
di-sgôr   scoreless
gêm gyfartal   drawn game
gôl (goliau)   goal(s)
pencampwriaeth  championship
rownd gyn-derfynol semi-final
rownd derfynol  final
tyrfa/torf   crowd

Tywydd 
cenllysg/cesair  hail
chwythu  to blow
eirlaw    sleet
ledled    throughout
lledu   to spread
mellt    lightning
mwyn    mild
taran    thunder
tymheredd   temperature
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Dyma beth sy ar y papur arholiad:                             

Bwletin Newyddion 
• Dych chi’n mynd i wrando ar fwletin newyddion. Yn gyntaf, cewch chi 1 funud i 
edrych ar y cwestiynau. 
• Yna, byddwch chi’n clywed y bwletin i gyd ac yn cael 2 funud i ysgrifennu. 
• Yr ail dro, byddwch chi’n cael toriad o 1 funud rhwng pob eitem ac 1 funud ar y 
diwedd. 
• Y trydydd tro, byddwch chi’n clywed y bwletin i gyd ac yn cael 2 funud i 
ysgrifennu. 
• Dylech chi ateb y cwestiynau yn Gymraeg. Does dim rhaid ysgrifennu 
brawddegau llawn. 
• Fyddwch chi ddim yn colli marciau am wallau iaith neu sillafu.

1. Pam roedd hi wedi cymryd amser hir i ddod o hyd i’r awyren? 
______________________________________________________________________

2. Beth roedd rhaid i bobl Aberheli ei wneud cyn heddiw?
______________________________________________________________________ 

3. Faint o bobl gafodd eu lladd yn y ddamwain? 
______________________________________________________________________

4. I bwy roedd Martha Evans yn ysgrifennu fel arfer?
______________________________________________________________________
 
5. Pam roedd Helen Thomas yn tyfu canabis?
______________________________________________________________________
 
6. Sawl gwaith roedd y gystadleuaeth i feicwyr wedi bod yng Nghymru cyn  
 eleni?
______________________________________________________________________

7. Pam mae’n bosib bydd y gwynt yn beryglus i yrwyr ceir? 
______________________________________________________________________
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4. Cyfweliad. (50% o’r marciau)

Yn y prynhawn, byddwch yn cael apwyntiad gyda’r cyfwelydd.  
Dych chi wedi bod yn ymarfer hyn hefyd drwy’r cwrs. 
Yn gyntaf, byddwch yn trafod pwnc am tua phum munud. Wedyn, byddwch chi’n 
cael sgwrs gyffredinol – gwrandewch yn ofalus ar gwestiynau’r cyfwelydd. Mae’n 
bosib bydd un neu fwy o’r pynciau yma’n codi yn y sgwrs:

eich gwaith / teulu / diddordebau / cefndir / gwyliau / teulu / y dyfodol. 

Ymarfer
Dewiswch un o’r pynciau yma. 

Yn yr arholiad, byddwch chi’n cael 20 munud i baratoi. Heddiw dych chi’n cael 
10 munud. 
Cewch chi wneud pwyntiau bwled ar bapur ond dim sgript.

A: Trafod pwnc 
Rhaid i chi ddewis un o’r pynciau trafod yma:
 
Pwnc 1: 
Mae ffrindiau’n bwysig iawn. 
Pwnc 2: 
Dylai pawb ddysgu coginio yn yr ysgol. 
Pwnc 3: 
Mae gormod o chwaraeon ar y teledu.

B: I orffen, byddwch chi’n cael sgwrs am tua 15 munud.
Person A: Chi sy’n cyfweld. Ceisiwch arwain sgwrs am tua 15 munud. Cewch 
chi drafod un neu fwy (neu bob un!) o’r pynciau yma:
eich gwaith / teulu / diddordebau / cefndir / gwyliau / teulu / y dyfodol. 
Mae cwestiynau i’ch helpu yma. Taflwch ddis i benderfynu gyda pha gwestiwn 
dych chi’n dechrau! Yna, ewch ymlaen mewn trefn o’r rhif hwnnw. Cofiwch 
wrando ar yr atebion yn ofalus a gofyn cwestiynau sy’n dilyn.
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1. Ble dych chi’n byw? Pa fath o ardal yw hi? Pa fath o dŷ sy gyda chi?
2. Oes teulu gyda chi? Ble maen nhw’n byw? Ble mae eich gwreiddiau chi?
3. Dych chi’n gweithio? Beth yw/oedd y peth gorau am eich swydd? A’r   
 gwaetha? Beth oedd eich swydd gynta erioed?
4. Sut dych chi’n ymlacio? Beth yw’ch prif ddiddordebau chi? Ers pryd dych  
 chi’n…? Beth fyddwch chi’n wneud nesa gyda….? Fasech chi’n hoffi   
 gwneud rhywbeth arbennig gyda…? 
5. Aethoch chi ar wyliau y llynedd? Pam dewis y lle yna? Ble basech chi’n  
 hoffi mynd nesa?
6. Ers faint dych chi’n dysgu Cymraeg? Beth dych chi’n ei gofio am   
 ddechrau dysgu? Ble dych chi’n defnyddio’r Gymraeg ar hyn o bryd? Sut  
 byddwch chi’n datblygu eich Cymraeg ar ôl hyn?

Person B: Atebwch y cwestiynau a dwedwch gymaint â phosib. Cofiwch 
wrando’n ofalus ar y cwestiynau.
Pan mae’r tiwtor yn dweud “Newidiwch”, rhaid i berson B ddechrau gyda’r pwnc 
nesaf ar y rhestr a holi person A. 

Pob hwyl!
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1. Cyfieithwch: 
i. The car was driven out of the car park.
..................................................................................................................................................................................
ii. I was taught by Siwan Jones.
..................................................................................................................................................................................
iii. They were made in Wales.
..................................................................................................................................................................................
iv. The play was written by Shakespeare.
..................................................................................................................................................................................
v. The workers were paid last week.
..................................................................................................................................................................................

2. Atebwch: 
i. Ble cawsoch chi eich geni?  ..................................................................................
ii. Ble cafodd eich tad ei fagu?  ..................................................................................
iii. Ble cafodd eich mam ei magu?  ..................................................................................
iv. Gan bwy cafodd y lleidr ei arestio?  ..................................................................................
v. Gan bwy cafodd y llyfr ei ysgrifennu? ..................................................................................
vi. Gan bwy cafodd y gân ei chanu? ..................................................................................

3. Ffordd dda iawn i ymarfer Cymraeg yw edrych ar wefannau BBC Cymru Fyw 
a Golwg 360. Mae botwm Vocab sy’n ddefnyddiol iawn os dych chi ddim yn 
gwybod/cofio gair –cliciwch ar y gair i weld y cyfieithiad.

Edrychwch ar yr erthygl o wefan Cymru Fyw am y Ffoaduriaid yn dysgu Cymraeg 
a llenwch y bylchau: https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/48193017

i. ................. y dosbarth ei ................. yng .................
ii. ................. y dosbarth ei ................. am ................. ym mis .................
iii. ................. plant y menywod ................. gwarchod mewn .................
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4. Disgrifiwch eich lolfa chi yn fanwl.Ble prynoch chi eich celfi?
• Beth yw eich hoff beth yn yr ystafell? 
• Oes pethau ail-law gyda chi yn y lolfa? 
• Beth fasech chi’n hoffi ei newid? 
Byddwch chi’n disgrifio’r lolfa i rywun yr wythnos nesa.

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

5. Llenwch y ffurflen: 
Mae cwmni ‘Sut mae Byw?’ yn gwneud holiadur am sut mae bywyd plant wedi 
newid dros y blynyddoedd, a beth yw barn pobl am hynny. Does dim ots os nad 
oes plant gyda chi – mae eich barn chi’n bwysig i ni. 

i. Enw llawn:      .......................................................................

ii. Cyfeiriad ebost:    .......................................................................

iii. Ble cawsoch chi eich magu?  .......................................................................

iv. Sut mae bywyd plant heddiw wedi newid o’r amser pan o’ch chi’n blentyn?  
(tua 50 gair)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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vi. Sut basech chi’n newid pethau, tasech chi’n cael cyfle? (tua 50 gair)

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

6. Darllenwch y darn ac atebwch y cwestiynau.
Hanes	yr	Ysgol	

Tua blwyddyn yn ôl, roedd Gareth Rees yn gweithio fel adeiladwr yn Ysgol Cwm 
Ifan. Wrth iddo fe weithio ar do’r ysgol, edrychodd e drwy dwll a gweld rhyw hen 
focs mewn cornel dywyll yn yr atig. Ar unwaith roedd Gareth yn gwybod ei fod e 
wedi dod o hyd i rywbeth hen iawn. 

‘Cafodd Ysgol Cwm Ifan ei hadeiladu dros gan mlynedd yn ôl i roi addysg i blant 
ffermwyr lleol,’ meddai Gareth. ‘Ond mae’r ffermydd wedi diflannu erbyn hyn ac 
mae’r rhieni’n gweithio yn y ffatrïoedd newydd yn Llanaber. Mae’r ysgol yn dal i 
fod yn rhan bwysig o’r pentre. Does dim llawer wedi newid y tu mewn i’r ysgol ers 
iddi hi gael ei chodi, heblaw am yr estyniad newydd yn y cefn. Yno mae pawb yn 
bwyta y dyddiau hyn, yn lle’r hen neuadd. Ond, ro’n i’n synnu bod neb wedi bod yn 
yr atig ers blynyddoedd... os o gwbl.’ 

Yn y bocs, daeth Gareth o hyd i nifer o eitemau diddorol iawn. ‘Gwelais i lawer o 
bapurau oedd wedi troi’n felyn; roedden nhw’n edrych fel hen lyfrau ysgrifennu 
plant. Hefyd roedd nifer o hen luniau o’r ysgol.’ Gan fod Gareth a’i deulu wedi byw 
yn yr ardal ers blynyddoedd, roedd e eisiau gwybod mwy am sut roedd yr ysgol 
amser maith yn ôl. ‘Ces i sioc wrth weld yr hen luniau,’ meddai. ‘Roedd blaen yr 
adeilad yn debyg, er bod y ffenestri modern yn edrych yn wahanol i’r hen rai pren. 
Rhywbeth diddorol arall oedd gwisg y plant: pob un ohonyn nhw’n gwisgo dillad 
du, a’r bechgyn yn gwisgo capiau. Fasai’r plant heddiw ddim yn hapus o gwbl – 
maen nhw’n cwyno bod y crysau-T coch sy ganddyn nhw’n rhy hen ffasiwn, a 
fasai’r bechgyn byth yn gwisgo cap ysgol! Un peth ro’n i wedi anghofio amdano 
oedd sut roedd yr ardal o gwmpas yr ysgol wedi newid. Yr adeg honno, dim 
ond caeau oedd yno, yn wahanol iawn i heddiw. Mae llawer o dai newydd yno            
erbyn hyn.’ 

v. Ydy plant heddiw yn cael gormod o ryddid (freedom)? (tua 50 gair) 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
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Nodwch sut mae pethau wedi newid gan gyfeirio at yr isod: 
Cofiwch sôn am sut roedd pethau a sut mae pethau erbyn hyn. 
e.e. Beth dych chi’n gallu’i weld o gwmpas yr adeilad. 
Dim ond caeau oedd yn arfer bod yno, ond erbyn hyn dych chi’n gweld llawer o 
dai newydd o gwmpas yr ysgol. 

1. Gwaith y bobl leol  

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
2. Lle mae’r plant yn bwyta cinio 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
3. Sut mae blaen yr ysgol yn edrych 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
4. Gwisg y plant 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................
5. Gwaith y plant 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Gair gan y tiwtor:

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Yn ogystal â’r lluniau, roedd llyfrau ysgrifennu plant yr ysgol yn y bocs hefyd. Un 
peth a synnodd Gareth oedd bod y rhain i gyd yn Saesneg, er bod rhan fwya 
o bobl yr ardal yn siarad Cymraeg ar y pryd. Y dyddiau hyn, mae’n bosib bod 
wyrion neu wyresau ganddyn nhw yn yr un ysgol, ond mae plant heddiw yn 
ysgrifennu yn Gymraeg. Mae Gareth yn gobeithio bydd y lluniau a’r llyfrau’n cael 
eu dangos yn yr ysgol y tymor nesa. Bydd diddordeb mawr gan bobl yr ardal, 
mae’n siŵr. 
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Gwaith cartref – Uned 12 

1. Trowch y brawddegau yma i’r amhersonol:
e.e. Cafodd y gân ei chanu gan Twm Terfel. > Canwyd y gân gan Twm Terfel.

i. Cafodd y ddrama ei pherfformio gan Gwmni’r Bont.

ii. Cafodd y llanc ei arestio neithiwr yn y dref.

iii. Cafodd y dyn ei weld yn dringo i mewn i’r siop.

iv. Cafodd protest ei chynnal yng nghanol y ddinas.

v. Cafodd John Jones ei anafu yn ystod hanner cyntaf y gêm.

2.	Trowch	y	brawddegau	yma	o’r	amhersonol	i	iaith	anffurfiol:
e.e. Arestiwyd y bachgen. > Cafodd y bachgen ei arestio.

i. Ysgrifennwyd y llyfr gan Daniel Owen.

ii. Gwelwyd y ffilm gan filoedd o bobl.

iii. Dysgwyd Anthony Sheen yn yr ysgol gan Mrs Roberts, Port Talbot.

iv. Ganwyd cant o fabanod yn yr ysbyty eleni.  

v. Cynhaliwyd cyfarfod pwysig yn y Senedd heddiw. 
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3. Ysgrifennwch ateb i’r llythyr yma: (tua 100 o eiriau)

Gwesty’r Ddraig
Llanaber

Annwyl Mr a Mrs Smith,

Mae’n ddrwg gen i fy mod i ddim yn y gwesty y penwythnos diwetha pan
oeddech chi’n aros yma. Dw i’n deall oddi wrth staff y ddesg nad oeddech
chi’n rhy hapus am nifer o bethau. Dw i’n ymddiheuro am hyn.
Mae’n bwysig i ni fod pob cwsmer yn mwynhau aros yn y gwesty ac yn cael
gwasanaeth da. Baswn i’n hoffi gwybod pa broblemau gawsoch chi yn ystod y
penwythnos: wnewch chi roi’r manylion ar bapur i mi os gwelwch chi’n dda?
Byddwn ni’n gwneud ein gorau i wneud yn siŵr y bydd popeth yn iawn y tro
nesa y byddwch chi’n dod i aros yn y gwesty.

Yn gywir,
Mrs Mona Jones, rheolwraig Gwesty’r Ddraig. 

neu: 

Annwyl Gyfaill, 

Dw i’n ysgrifennu atoch chi i ddweud y bydd rhaid i ni newid oriau agor y 
feddygfa yng Nghwm Glas y mis nesa. Yn y gorffennol, mae’r feddygfa wedi bod 
ar agor o ddydd Llun tan ddydd Gwener (o 8.00 tan 8.00) ac ar fore Sadwrn. 
Yn anffodus, dim ond o 9 tan 5 yn ystod yr wythnos byddwn ni ar agor o hyn 
ymlaen, a fyddwn ni ddim ar agor ar fore Sadwrn o gwbl. 
Rydyn ni’n ymddiheuro am hyn, ond mae un meddyg wedi ymddeol, a fyddwn ni 
ddim yn gallu cael neb yn ei le, yn anffodus. 

Yn gywir, 
Glyn Parri (Rheolwr y Feddygfa)

Gair gan y tiwtor:
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Gwaith cartref – Uned 13

1. Atebwch (dilynwch y patrwm):
Beth sy ar S4C heno?    Pobol y Cwm sy ar S4C heno.  

i. Pwy sy’n byw yn eich tŷ chi?

ii. Pwy oedd eich tiwtor Cymraeg cyntaf chi?

iii. Pwy sy’n dysgu’r dosbarth Cymraeg?

iv. Pwy fydd ar flaen y papur newydd yfory?

v. Pa ffilm sy yn y sinema ar hyn o bryd?

2. Darllenwch y ddwy neges ebost ac atebwch y cwestiynau.

Oddi wrth: Gwyn Morgan 
At: Elinor Tomos 

Testun: Pêl-droed 
Annwyl Gyfaill, 
Dw i’n ysgrifennu ar ran clwb pêl-droed Llanaber. Mae’r clwb yn gwneud yn dda ar 
hyn o bryd, ond yn gobeithio tyfu ymhellach. Mae gynnon ni dîm dan ddeuddeg, 
tîm dan un deg chwech, a dau dîm o oedolion. Fi sy’n gyfrifol am hyfforddi’r tîm 
dan ddeuddeg, a dyna pam dw i’n ysgrifennu atoch chi. Dw i’n gwybod bod eich 
merch Gwenno ym mlwyddyn 5: fasai hi eisiau chwarae? Mae digon o fechgyn 
yn y tîm yn barod. Basai rhaid ymarfer bob nos Fercher efo fi a chwarae gêm 
bob bore Sadwrn. Fasai dim angen i chi roi pres, bod ar y pwyllgor na dim, (er, mi 
fasai’n braf tasai mwy’n dod i gefnogi’r tîm efo fi ar ddydd Sadwrn!) Wnewch chi a 
Gwenno feddwl am y peth? Mae timau Llanaber i gyd yn gwneud yn dda ar hyn o 
bryd, ac enillodd y tîm dan un deg chwech gwpan y sir eleni. Mae’n gyfle i’r plant 
redeg ac ymarfer, a dyna’r peth mwya pwysig. Maen nhw’n cael mwynhad wrth 
gymdeithasu ar yr un pryd, wrth gwrs. 

Dw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi. 
Gwyn Morgan 
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Oddi wrth: Elinor Tomos 
Testun: Pêl-droed 

Annwyl Gwyn, 
Diolch am eich neges. Oes, mae diddordeb gen i. Dw i wedi trïo cael Gwenno i 
wneud pethau yn y ganolfan hamdden fel nofio neu chwarae badminton, ond 
dydy hi ddim eisiau gwneud pethau felly. Dw i’n poeni ei bod hi’n treulio cymaint 
o amser o flaen sgrin... problem i rieni dros y byd, dw i’n siŵr! Mi faswn i’n hapus i 
ddod nos Fercher yma i’r hyfforddi, ond mae’r car yn y garej. Dw i ddim yn nabod 
neb fasai’n gallu dod â hi yn fy lle i. Bydda i’n trafod efo Gwenno, ond fydd dim 
dewis ganddi... o leia bydd hi’n gyfle iddi siopa am sgidie pêl-droed! Gobeithio 
eich gweld chi cyn bo hir. 

Pob hwyl, 
Elinor

Nodwch yr ateb mwya priodol (appropriate) o’r brawddegau isod drwy roi 
llythyren yn y blwch.

1. Mae Gwyn Morgan yn chwilio... 
a. am bobl i fod ar bwyllgor y clwb. 
b. am arian.
c. am rywun i fod yn reff. 
ch. am fechgyn i chwarae yn y tîm. 
d. am ferched i chwarae yn y tîm. 

2. Fel arfer, mae Gwyn Morgan yn gweld y tîm... 
a. bob nos. 
b. unwaith yr wythnos. 
c. ddwywaith yr wythnos. 
ch. dair gwaith yr wythnos. 
d. unwaith y mis. 

3. Yn ôl Gwyn Morgan, y prif reswm dros chwarae ydy... 
a. mae’n gyfle i wneud ffrindiau. 
b. mae’n gyfle i gadw’n heini. 
c. bod y tîm yn gwneud yn dda. 
ch. bod llawer o ferched yn y tîm. 
d. bod tîm y plant wedi ennill y cwpan. 
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4. Diddordeb mwya Gwenno ar hyn o bryd ydy...
a. chwarae gemau cyfrifiadur. 
b. nofio. 
c. chwarae badminton. 
ch. chwarae pêl-droed. 
d. gwylio’r teledu. 

5. Fydd Gwenno ddim yn yr ymarfer achos...
a. does dim lifft gyda hi. 
b. dydy hi ddim yn hoffi pêl-droed. 
c. dydy ei mam hi ddim eisiau. 
ch. does dim dewis gyda hi. 
d. does dim esgidiau addas gyda hi. 

3.	Llenwch	y	ffurflen	yma:	

Cynllun i ddysgwyr
Mae teuluoedd Cymraeg ledled Cymru yn barod i groesawu dysgwyr i aros yn 
eu cartrefi am wythnos er mwyn ymarfer eu Cymraeg. Os oes diddordeb gyda 
chi, llenwch y ffurflen.
i. Enw llawn: 
ii. Cyfeiriad neu ebost: 
iii. Lleoliad eich dosbarth Cymraeg: 
iv. Lefel eich dosbarth: 
v. Sut dych chi wedi dysgu Cymraeg? (tua 40 o eiriau) 

vi. Pam basech chi’n hoffi treulio wythnos gyda theulu Cymraeg? (tua 40 gair)
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vii. Ble dych chi’n defnyddio’ch Cymraeg tu allan i’r dosbarth? Disgrifiwch beth 
wnaethoch chi yn y mis diwetha. (tua 40 gair)

viii. Pryd fasai hi ddim yn bosib i chi fynd i aros gyda theulu?

4. Ysgrifennwch lythyr (tua 100 gair) 
Cwmni Teledu Bleddyn
Llanaber

Annwyl gyfaill,
Mae Cwmni Teledu Bleddyn yn gwneud rhaglen am bobl ddiddorol sy’n byw
mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru. Oes rhywun arbennig o ddiddorol yn
eich ardal chi? Pam mae’r person yma’n ddiddorol? Sut dych chi’n nabod y
person yma?
Anfonwch eich syniadau ata i i’r cyfeiriad uchod, os gwelwch chi’n dda. Dw
i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi.
Yn gywir,
Robert Owen
neu:
Mae ffrind i’r teulu wedi anfon £1,000 atoch chi ar eich pen-blwydd chi.
Ysgrifennwch lythyr yn diolch iddo/iddi gan ddweud sut byddwch chi’n
gwario’r arian.
neu:
Does dim lle i barcio yn y dre. Ysgrifennwch lythyr i’r cyngor i gwyno
am hyn.
neu:
Chi sy’n trefnu trip y dosbarth eleni. Ysgrifennwch at bawb yn dweud
beth ydy’r trefniadau. 

Gair gan y tiwtor:
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1.	Cyfieithwch:	

i. I know that you are the boss.

_____________________________________________________________
ii. I think that red is the colour of the car.

_____________________________________________________________
iii. I’m sure that Wales is the best team!

_____________________________________________________________
iv. I know that he is the driver.

_____________________________________________________________

2. Atebwch (gan ddefnyddio taw)
i. Pwy yw’r canwr gorau?

______________________________________________________________
ii. Beth yw mynydd ucha Cymru?

______________________________________________________________
iii. Pwy yw eich Aelod Seneddol chi?

______________________________________________________________
iv. Pa un yw’r orsaf drên agosa i’r dosbarth?

______________________________________________________________
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3. Ysgrifennwch lythyr (tua100 gair) 

i. Atebwch y llythyr yma: 
Theatr y Bont 
Llanaber 

Annwyl Gyfaill, 

Fel dych chi’n gwybod, mae Theatr y Bont wedi agor yn y dre o’r diwedd. Mae’r 
theatr yn ysgrifennu at bobl yr ardal yn gofyn am eu barn. Pa fath o bethau         
hoffech chi eu gweld yn digwydd yn y theatr? Fasech chi’n barod i gymryd rhan 
neu helpu? 

Diolch am eich cefnogaeth. 
Ifor Evans (Rheolwr y Theatr) 

neu:

ii. Dych chi’n trefnu trip i’ch ffrindiau er mwyn mynd o gwmpas yr ardal lle 
gaethoch chi eich geni. Ysgrifennwch at eich ffrindiau’n dweud beth ydy’r 
trefniadau. 

neu: 

iii.  Dych chi wedi cael swydd newydd. Ysgrifennwch at eich pennaeth 
presennol yn esbonio pam dych chi’n gadael. 

neu: 

iv. Fyddwch chi ddim yn cael parcio yn ymyl eich coleg lleol o’r flwyddyn nesa 
ymlaen. Ysgrifennwch at bennaeth y coleg i gwyno am hyn.

4. 
Dych chi wedi clywed am y rhaglen deledu boblogaidd Dr Who? Mae Tardis 
gyda Dr Who – hen flwch glas sy’n gallu mynd â fe a’i ffrindiau yn ôl neu ymlaen 
mewn amser. Meddyliwch ble basech chi’n hoffi mynd yn ôl (neu ymlaen), yna 
ysgrifennwch baragraff o stori gan ddechrau: 
“Amser maith yn ôl…” neu “Ymhell yn y dyfodol....”
a gorffen “…A dyna ddiwedd y stori”. 

Gwaith cartref / Uned 14



151

5. Darllenwch y ddwy neges ebost:
Oddi wrth: Delyth Mair 
At: Mr Evans 
Testun: Cwrs Sbaeneg 

______________________________________________________

Annwyl Mr Evans, 
Roedd rhaid i fi ysgrifennu atoch chi am y cwrs Sbaeneg sy newydd orffen yn 
eich coleg chi. Dyma’r trydydd cwrs i mi ei ddilyn yn eich coleg chi a dyma’r 
gwaetha, o ddigon. Mi es i ar y cwrs achos bod fy merch i’n meddwl mynd 
i fyw yn Madrid, a phan welais i’r hysbyseb ar y wal yn y coleg, ro’n i wrth fy 
modd. Fel arfer, dw i’n mynd i’r bingo ar nos Iau, ond penderfynais i fod rhaid 
dysgu Sbaeneg eleni. Fodd bynnag, do’n i ddim mor hapus gyda’r tiwtor, Pedro 
Gonzalez. Roedd y bobl eraill yn y dosbarth yn hyfryd, ond roedd Pedro’n 
ofnadwy. Roedd o’n hwyr i bob gwers, doedd o byth yn marcio’r gwaith cartre ac 
roedd o’n siarad Sbaeneg drwy’r amser heb esbonio dim. Erbyn diwedd y tymor, 
dim ond tri ohonon ni oedd ar ôl allan o ddosbarth o bymtheg. 

Dw i’n gwybod eich bod chi’n dibynnu ar staff rhan-amser i ddysgu, ond dw i 
ddim yn credu bod Señor Gonzalez yn addas i ddysgu dosbarthiadau oedolion. 
Dw i’n edrych ymlaen at glywed sut byddwch chi’n delio â’r mater, neu bydda i’n 
mynd yn ôl i’r bingo bob nos Iau. 

Diolch yn fawr, 
Delyth Mair
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Oddi wrth: Mr Evans 
At: Delyth Mair 
Testun: Cwrs Sbaeneg 

______________________________________________________ 
Annwyl Delyth Mair, 
Diolch yn fawr am eich neges. Mae’n ddrwg gen i glywed eich bod chi ddim wedi 
mwynhau’r cwrs Sbaeneg. Roedd y coleg wedi cael cwynion am Mr Gonzalez o’r 
blaen, ac wedi trefnu bod staff profiadol yn mynd i’w weld yn dysgu, felly mae’n 
ddrwg gen i glywed bod y broblem wedi para. Mae’n dda gen i ddweud bod Mr 
Gonzalez wedi mynd yn ôl i fyw yn Sbaen, erbyn hyn. Yn anffodus, fedrwn ni ddim 
cynnig eich ffi yn ôl i chi, ond mae’n bosib i chi fynd ar gwrs arall yn y coleg y 
flwyddyn nesa, a dim ond hanner can punt fydd y gost (yn lle’r can punt arferol). 
Dw i’n edrych ymlaen at eich gweld mewn dosbarth arall ym mis Medi. 

Yn gywir, 
Mr Evans 
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Nodwch yr ateb mwya priodol (appropriate) o’r brawddegau isod drwy roi  
llythyren yn y blwch, e.e. ch. Mae 4 marc am bob cwestiwn. 

1. Prif reswm Delyth Mair dros anfon y neges yw...   
a. diolch. 
b. cwyno. 
c. siarad am ei theulu. 
ch. siarad am ei gwaith. 
d. gofyn am help.
 
2.	Roedd	Delyth	Mair	yn	gwybod	am	y	cwrs	ar	ôl...	  
a. gweld poster yn y coleg. 
b. siarad â ffrind yn y bingo. 
c. cael neges ebost. 
ch. mynd ar wefan y coleg. 
d. siarad â’i merch. 

3. Y brif broblem oedd...       
a. y noson. 
b. gwaith cartre anodd. 
c. y dysgwyr eraill yn y dosbarth. 
ch. siarad yr iaith. 
d. y tiwtor. 

4. Fydd hyn ddim yn broblem eto, achos...     
a. mae staff eraill yn mynd i wylio’r dosbarth. 
b. mae llai o bobl yn y dosbarth. 
c. mae llai o waith cartre. 
ch. mae’r tiwtor wedi gadael. 
d. mae’r coleg yn cymryd cwynion o ddifri. 

5. Bydd y coleg yn...         
a. talu ffi’r cwrs yn ôl i Delyth Mair. 
b. rhoi cwrs arall iddi am hanner pris. 
c. rhoi £25 iddi. 
ch. stopio cynnig cyrsiau Sbaeneg o hyn ymlaen. 
d. diswyddo’r tiwtor.

Gair gan y tiwtor:
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A Os bydd tân, chwiliwch am  yr ............................ dân ar unwaith!
B Mae rhai’n dweud taw ............ y ddraig goch yw’r orau yn y byd!
C Mae  ......................... yn y bil! Dyw e ddim yn chwe deg punt!
Ch Mae’r adran cynnal a ............ yn fwy prysur yn y gaea ac ar ôl stormydd.
D Mae’r swyddog iechyd a .................... yn  bwysig ar noson Tân Gwyllt!
Dd Ro’n i mewn tipyn o .......... gyda’r cerdyn credyd ar ôl y Nadolig.
E “Bore da, ga i ...................... 273 os gwelwch chi’n dda?”
F Dyw Huw ddim yn hoffi rhannu ei ................ personol gyda neb.
Ff Roedd hi’n anodd ..................... â’r ferch pan aeth hi i ffwrdd i’r coleg.
G Gêm ............................ oedd hi rhwng Caerdydd ac Abertawe – un gôl yr un.   
Ng Mae Myrddin ap Dafydd yn gweithio yng ................. Carreg Gwalch
H Doedd dim car gyda fi pan o’n i’n byw yn Llundain. Felly, dw i wedi colli 

..................... a ddim eisiau gyrru.
I Mae’n well gyda fi fwyd .......... na rwtsh fel creision a siocled.
L Mae .............’r parseli adeg y Nadolig yn cymryd mwy o amser na’r agor! 
Ll Mae’r .......... yn ofnadwy yn y swyddfa yma, does neb byth yn glanhau.
M Yr Urdd yw’r  ............ ieuenctid i blant a phobl ifanc sy’n siarad Cymraeg.
N Mae ............. o bobl wedi ymuno â’r dosbarth ers iddo fe ddechrau.
O Gair arall am  “achos...” yw “...............”.
P Roedd y ...................Weinidog ar newyddion S4C o’r Senedd neithiwr.
Ph Roedd llawer o weiddi a ..................... y tu allan i’r Senedd!
R Cafodd y rhaglen ei ...................  yn yr Eisteddfod Genedlaethol.
Rh Clymwch y ............ yn iawn neu bydd y cwch yn mynd gyda’r tonnau.
S Mae’n braf cael tywydd..................... os dych chi’n mynd i wersylla! 
T Beth yw’r ................... ar gyfer y cyfarfod?
Th Roedd lawer o fellt a ................ neithiwr yn ystod y storm.
U Mae pob ........................ yn y dosbarth yn bwysig.
W Mae llawer o ......................... diddorol iawn yn y gwersyll gwyliau.
Y ................................... y lleidr o flaen y llys.

1. Llenwch y bylchau

2.  Mae cwmni ‘Cymru ar Waith’ wedi anfon holiadur am swyddi pobl. 
Llenwch	y	ffurflen	yma	os	gwelwch	yn	dda:
1. Enw llawn: ___________________________________________________________
2. Cyfeiriad ebost: ______________________________________________________
3. Disgrifiwch eich swydd gynta erioed (tua 50 gair)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Beth ydy teitl eich swydd bresennol chi/Beth oedd teitl eich swydd ddiwetha 
chi?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Beth yw/oedd y peth gorau a’r peth gwaethaf am y swydd ( tua 50 gair)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6.Beth fasech chi’n hoffi/wedi hoffi ei newid am y swydd? (tua 50 gair) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Fasech chi’n hoffi crynodeb (summary) o ganlyniadau’r holiadur?___________

Diolch am eich help. 

3. Darllenwch yr ebyst ac atebwch y cwestiynau. 
Oddi wrth: Aled ap Hywel 
At: Staff y Coleg 
Testun: Clwb y Staff 
______________________________________________________ 
Annwyl gyfeillion, 
Diolch i bawb sy wedi bod yn cefnogi clwb y staff dros y flwyddyn ddiwethaf. 
Fel mae pawb yn gwybod yn barod, mae Rheinallt Morgan, rheolwr amser llawn 
y clwb, wedi ymddeol yn gynnar. Roedd hi’n braf cael cyfle i ddiolch iddo mewn 
noson arbennig yn y clwb y mis diwetha. Byddwn ni’n hysbysebu yn y papur 
newydd i gael rhywun arall i reoli’r clwb yr wythnos yma.
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Ond hoffwn ofyn heddiw a oes gan un ohonoch chi ddiddordeb mewn gwaith 
gyda’r nos ac ambell benwythnos – mae angen rhywun i helpu tu ôl i’r bar ac i 
helpu’r rheolwr. Os oes, cysylltwch efo fi. Cofiwch fod y wybodaeth ddiweddara’ 
am bopeth sy ymlaen yma ar wefan y clwb; mae’n debyg fod camgymeriad yn y 
wybodaeth ym mhapur y coleg a’r posteri yn y bwyty. 
Diolch,
Aled

Oddi wrth: Ifan Tomos 
At: Aled ap Hywel 
Testun: Clwb y Staff 
______________________________________________________ 
Annwyl Aled, 
Diolch am y neges a’r wybodaeth. Mae gen i ddiddordeb yn swydd y rheolwr, nid 
yn y gwaith arall. Dw i’n gwybod bydd hysbyseb yn y papur cyn hir, ond ro’n i’n 
meddwl y basech chi’n medru helpu. Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio yn llyfrgell y 
coleg, ond mae’r pennaeth yno’n gwneud bywyd yn anodd i’w staff i gyd. Basai 
unrhyw swydd arall yn well! Dw i ddim yn poeni cymaint am faint o dâl sydd na 
pha fath o waith ydy o. Dw i’n drefnus iawn, yn gyrru, ac wedi arfer rheoli pobl ac 
arian. Faswn i ddim yn medru gweithio gyda’r nos, gan fod gen i deulu ifanc... ydy’r 
swydd yn gofyn am hynny? Do’n i ddim eisiau gwastraffu amser yn gwneud cais 
heb wneud hynny’n glir. 
Baswn i’n ddiolchgar tasech chi ddim yn dweud wrth awdurdodau’r coleg na’r 
llyfrgell mod i wedi dangos diddordeb... am y tro beth bynnag. Wnewch chi fy 
ffonio ar 07937 118909 am sgwrs os gwelwch chi’n dda, neu adael neges? 
Cofion gorau, 
Ifan Tomos  
 
Nodwch yr ateb mwya priodol (appropriate) o’r brawddegau isod drwy roi 
llythyren yn y blwch. 

1. Prif reswm Aled ap Hywel dros anfon neges yw/ydy...                                     
a. diolch i Rheinallt Morgan. 
b. hysbysebu am reolwr newydd. 
c. chwilio am bobl i weithio’n rhan-amser. 
ch. dweud beth sy ymlaen yn y clwb. 
d. gofyn am ebost. 
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2. I gael gwybodaeth gywir am ddigwyddiadau’r clwb, dylai pobl...            
a. edrych ar y we. 
b. ddarllen papur y coleg. 
c. edrych ar y posteri. 
ch. alw heibio. 
d. gysylltu ag Aled. 

3. Mae Ifan yn chwilio am swydd newydd achos...     
a. mae e eisiau gweithio yn y clwb. 
b. dydy e ddim eisiau gweithio yn y llyfrgell. 
c. mae e’n ddi-waith. 
ch. mae teulu ifanc gyda fe. 
d. dydy e ddim eisiau gyrru’n bell. 

4. Mae Ifan eisiau gwybod...        
a. pa fath o waith ydy hwn. 
b. oes rhaid rheoli pobl ac arian. 
c. pryd bydd yr hysbyseb yn y papur. 
ch. beth yw’r cyflog. 
d. beth yw’r oriau gwaith. 

5. Mae Ifan eisiau gwneud yn siŵr fod ei bennaeth...    
a. yn ffonio 07937 118909. 
b. ddim yn derbyn cais. 
c. ddim yn clywed ei fod eisiau gadael. 
ch. yn cael y neges. 
d. ddim yn trin ei staff yn ddrwg. 
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4. Ysgrifennwch lythyr ( tua 100 gair)
i.
Tŷ Bwyta Halen a Phupur 
Aberheli 

Annwyl gyfaill, 
Diolch am ddod i gael swper yn ein tŷ bwyta ni nos Sadwrn diwetha. Dw i wedi 
darllen beth ysgrifennoch chi ar y we, ac mae’n ddrwg gen i ddeall eich bod chi 
ddim wedi mwynhau. Wnewch chi anfon llythyr yn esbonio pam gwnaethoch chi 
roi sgôr o 1 allan o 5 i ni? Oedd problem gyda’r bwyd neu’r gwasanaeth? 
Dw i’n edrych ymlaen at glywed oddi wrthoch chi. 
Yn gywir, 
Lois Dafydd (Rheolwr)

neu:
ii. Mae ffrindiau o dramor yn dod i aros gyda chi am wythnos ym mis Awst. 
Ysgrifennwch atyn nhw’n sôn am ddau le y byddwch chi’n ymweld â nhw yn ystod 
yr wythnos. 

neu: 
iii. Dych chi’n trefnu taith gerdded i godi arian. Ysgrifennwch lythyr yn 
gofyn i bobl gymryd rhan, ac yn dweud beth yw’r trefniadau. 

neu: 
iv. Mae rhywun wedi cysylltu â chi’n gofyn am eich barn am gydweithiwr 
(colleague), sy wedi ceisio am swydd arall. Ysgrifennwch lythyr yn dweud pam 
basai eich cydweithiwr chi’n addas i wneud y swydd.
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Gair gan y tiwtor:
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1. Atebwch

i. Ble byddwch chi’n mynd gyda’ch ffrind gorau nesa? (Defnyddiwch gilydd yn yr ateb.)  

ii. Ble aethoch chi gyda’ch ffrind gorau ddiwetha?  (Defnyddiwch gilydd yn yr ateb.)

2.	Cyfieithwch

i. I went to his house. 

ii. We came to see them.

iii. I’m going to her party tonight.

iv. I bought his house and his car.

v. They left together.

vi. Lots of your answers are good.

3. Yr wythnos nesa, byddwch chi’n egluro i’ch partner (yn fras) sut i 
goginio’ch	hoff	bryd	bwyd.	Ysgrifennwch	nodiadau	yma:

4. Darllenwch yr erthygl yma ac atebwch y cwestiynau am Fiona a Francesca.   
Dwy Ddysgwraig y Flwyddyn 2019 (addaswyd o parllel.cymru)
Dyma gyfweliadau â dwy fenyw enillodd wobrau yn 2019 - Fiona Collins a
Francesca Sciarrillo. 
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Fiona	Collins	–	Dysgwr	y	Flwyddyn,	Eisteddfod	Genedlaethol	2019	Sir	Conwy

Wyt	ti’n	gallu	egluro	pum	peth	amdanat	ti	mewn	pum	brawddeg?		
Mi ges i fy ngeni a fy magu yn Hampshire, De Lloegr. Roedd mam yn Gymraes  
ddi-Gymraeg a dad yn Sais. Dw i’n byw yng Ngharrog, Sir Ddinbych ers 2003, 
gyda fy nghymar, Ed. Mae’r tŷ yn nyffryn Dyfrdwy ac mae’n braf gallu clywed sŵn 
y nant ym mhob man yn y tŷ. Dweud chwedlau ydy fy ngwaith i, dw i’n adrodd 
straeon traddodiadol i oedolion neu blant. 
Pam	rwyt	ti	wedi	dysgu	Cymraeg	yn	rhugl?
Wnes i ddysgu er mwyn gallu adrodd chwedlau o Gymru, fel straeon y Mabinogi, 
yn iaith y wlad.
Sut	rwyt	ti	wedi	dysgu	Cymraeg	yn	rhugl?
Gyda llawer o gymorth gan y Cymry Cymraeg, fy nghyd-ddysgwyr a fy 
nhiwtoriaid. Diolch iddyn nhw i gyd.
Beth	yw	dy	gyngor	di	i	unrhyw	un	sy	eisiau	dysgu	Cymraeg	yn	rhugl?
Siaradwch a gwrandewch ar yr iaith, a mwynhewch!
Cymerwch bob cyfle i siarad Cymraeg.  
Dechreuwch bob sgwrs yn y Gymraeg.  
Peidiwch â bod ofn gwneud camgymeriadau. Dyma sut dan ni’n dysgu. 
Beth	yw’r	peth	gorau	am	siarad	Cymraeg?
Gallu cymdeithasu gyda phobl gan ddefnyddio eu hiaith naturiol. 
Beth	oedd	ennill	y	teitl	‘Dysgwr	y	Flwyddyn	2019’	yn	ei	olygu	i	ti?
Popeth! 
Beth	nesa	i	ti	gyda’r	Gymraeg?
Darllen mwy yn Gymraeg, ac efallai ceisio ysgrifennu llyfr yn Gymraeg fy hun. 
Unrhyw	beth	arall	rwyt	ti	eisiau	ei	ddweud?
Diolch o galon i fy ffrindiau di-ri sydd wedi fy nghefnogi a fy helpu i ddysgu iaith y 
nefoedd.

Francesca	Sciarrillo	–	Enillydd	Medal	y	Dysgwyr,	Eisteddfod	yr	Urdd	2019	
Caerdydd a’r Fro

Wyt	ti’n	gallu	egluro	pum	peth	amdanat	ti	mewn	pum	brawddeg?		
Helô! Francesca ydw i; dw i’n 23 oed. Ym mis Hydref diwethaf, symudais i yn ôl i’r 
Wyddgrug – y dref lle ces i fy magu – ar ôl astudio gradd a gradd meistr mewn 
Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Ar hyn o bryd, dw i’n gweithio efo 
Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus i ‘Aura Llyfrgelloedd a Hamdden’. Mi ges i fy 
ngeni yn Wrecsam; ond dw i’n dod o deulu Eidaleg. Symudodd fy neinau a theidiau i 
Gymru yn y chwe degau i greu bywydau gwell i fy rhieni, ac wedyn, wrth gwrs, i fi.
Pam	rwyt	ti	wedi	dysgu	Cymraeg	yn	rhugl?		
Achos dw i’n byw yng Nghymru: mae’n syml iawn i fi. 
Sut	rwyt	ti	wedi	dysgu	Cymraeg	yn	rhugl?	
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Dechreuais i ddysgu Cymraeg trwy’r ysgol ond go iawn pan ddechreuais i lefel A 
yn y Gymraeg (ail iaith). Wedyn, defnyddiais i’r Gymraeg pan o’n i’n byw ym Mangor 
yn y brifysgol– dim ond trwy siarad â phobl leol a myfyrwyr eraill. I fi, y ffordd orau 
i ddysgu unrhyw iaith yw siarad – siarad â dysgwyr a siaradwyr eraill. Yn ystod fy 
mlwyddyn olaf, mi wnes i gyfarfod fy nghariad, Harri, sy’n siarad Cymraeg. Mae Harri 
a’i deulu yn fy helpu i.
Beth	yw’r	peth	gorau	am	siarad	Cymraeg?	
Mae’n anodd dewis dim ond un peth! Dw i wrth fy modd efo llenyddiaeth Gymraeg 
a cherddoriaeth Gymraeg felly mi faswn i’n hoffi dweud rhywbeth fel darganfod 
diwylliant Cymraeg. Ond a bod yn onest, y peth gorau am siarad Cymraeg i fi yw’r 
bobl dych chi’n eu cyfarfod ar y ffordd. 
Beth	roedd	ennill	ennill	Medal	y	Dysgwyr	2019	yn	ei	olygu	i	ti?
Cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd 2019 yw profiad gorau fy mywyd i. 
Beth	nesa	i	ti	gyda’r	Gymraeg?	
Fy ngobaith i yw parhau, byth stopio! Dw i isio parhau gyda fy nosbarth Cymraeg 
bob wythnos a gobeithio cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau Cymraeg. 
Hoffwn i ddyfodol lle dw i’n defnyddio’r Gymraeg bob dydd a gobeithio, un diwrnod, 
pasio’r iaith ymlaen. 
Unrhyw	beth	arall	rwyt	ti	eisiau	ei	ddweud?	
Dw i’n teimlo’n lwcus iawn am y profiadau dw i wedi eu cael erbyn hyn gyda’r 
Gymraeg. Hoffwn i annog eraill achos dw i isio gweld pobl eraill yn cael yr un 
cyfleoedd. Dw i isio dangos i bobl sut mae dysgu Cymraeg yn newid eich bywyd 
mewn sawl ffordd! Hoffwn i ddweud diolch i gylchgrawn Parallel.cymru am greu 
cyfleoedd i ddysgwyr ddod at ei gilydd a rhannu syniadau.

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn 
dwyieithog am ddim sy ar y we.

Atebwch y cwestiynau:

i. Ble cawson nhw eu magu?
 Fiona
 Francesca 

ii. Beth yw eu gwaith nhw?
 Fiona
 Francesca

iii. Sut byddan nhw’n defnyddio’r Gymraeg yn y dyfodol?
 Fiona
 Francesca
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5. Llenwch y bylchau yn y darn yma gan ddefnyddio’r geiriau mewn 
cromfachau (brackets) fel sbardun lle bydd yn briodol. 

Byw mewn Goleudy
Mae Robert Thomas yn byw ar ynys Lochwen, ers naw _______________
(blwyddyn). Edrych ar ôl y goleudy ar yr ynys ydy ei waith. Mae e’n byw yn y 
goleudy a rhaid _______ fe wneud yn siŵr fod popeth yn gweithio. Mae e’n gallu 
bod yn waith unig iawn, ac ar un adeg roedd Robert wedi cael llond _______, ac 
yn barod i ddod yn ôl i fyw ar y tir mawr. Ond yna, ___________(cael) e gyfrifiadur, 
a newidiodd ei fywyd. Roedd e’n gallu defnyddio’r cyfrifiadur i siarad ______’r 
byd mawr tu allan. 
‘Ar y dechrau, _________ i ddim yn deall y peth o gwbl’ meddai Robert. ‘Ond 
roedd digon o amser sbâr gyda fi, ac ar ôl llawer o__________ ar y ffôn, ro’n i’n 
gallu mynd ar y we. Newidiodd hyn fy _________i. Ar ôl ymuno â FfrindiauYsgol.
com, ___________ (gweld) i fod hen ffrind ysgol wedi cofrestru hefyd. Roedd 
hi’n sioc fawr pan ddaeth neges yn ôl am y tro _________(1)! Dw i’n meddwl 
__________ y peth yn ardderchog!’ meddai fe.
Erbyn hyn, mae Robert _______ei fodd yn cysylltu â llawer o ffrindiau ysgol, a 
hefyd pobl eraill__________’n gweithio mewn goleudai dros y byd.  
Er ei fod e’n byw ar ei ben ei ______, dyw e byth yn unig. ‘Mae’r cyfrifiadur yn 
well_______gwylio’r teledu’ meddai. ‘Y cyfrifiadur yw’r peth ___________ pwysig 
yn y byd i fi.’
Ond ydy’r diddordeb yn troi’n obsesiwn? __________(√), yn bendant. Mae’r 
obsesiwn yn gallu bod yn __________(peryglus) hefyd. Un noson, doedd Robert 
ddim wedi sylwi bod bylb yn y goleudy wedi torri, achos ei fod e’n edrych 
_______ y cyfrifiadur!
Heddiw, tasai Robert yn cael cynnig swydd arall ar y tir mawr, __________fe ddim 
yn ei chymryd hi o gwbl.

6. Darllenwch ac atebwch: 
Siop Lyfrau Llygad y Ddraig
Ers i Anwen Morris agor siop lyfrau Llygad y Ddraig yn Abermelin ddeng
mlynedd yn ôl, mae’r busnes wedi datblygu a thyfu ac mae’n un o siopau
mwyaf adnabyddus y dre erbyn heddiw.
Mae Anwen yn falch iawn o’i siop brysur heddiw, ond mae’n dweud mai’r
gwaith caled yn nyddiau cynnar y busnes – pan oedd e ar un llawr yn unig –
oedd yr allwedd i’w llwyddiant. ‘Ro’n i’n diodde o flinder mawr ar y dechre. Roedd 
rhaid i fi weithio oriau hir iawn,’ meddai Anwen. ‘Ro’n i’n gorfod gwneud popeth 
fy hun – addurno’r siop, gosod y stoc allan, gweithio trwy’r dydd bob dydd, a 
gwneud y gwaith papur i gyd wedyn gyda’r nos.’
Ond daeth mwy a mwy o bobl i wybod am y gwasanaeth da roedd Anwen yn ei
gynnig i’w chwsmeriaid ac fe dyfodd y busnes dros amser. Ar ôl pum mlynedd,
penderfynodd Anwen fentro eto. Agorodd gaffi ar y llawr uwchben, a
dechreuodd werthu lluniau cyfoes gan artistiaid lleol yn y caffi, nid dim ond 
llyfrau a chardiau lawr llawr. Mae’r fenter hon wedi llwyddo, ac erbyn hyn, mae 
Anwen yn cyflogi wyth o bobl i weithio yn y siop.
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‘Gofalu am ein cwsmeriaid yw’r peth pwysica i ni o hyd,’ meddai Anwen, ‘ac
mae pob math o bobl yn siopa yn Llygad y Ddraig erbyn hyn. Dim ond
athrawon a myfyrwyr oedd yn dod yma ar y dechrau,’ meddai, ‘ond mae llawer
o rieni yn dod â’u plant i’r siop nawr. Ers i ni ddechrau agor tan saith o’r gloch
y nos, yn lle cau am bump, mae llawer o weithwyr o swyddfeydd a siopau eraill
y dre’n dod yma cyn mynd adre.’
Mae bywyd Anwen wedi newid hefyd wrth i Llygad y Ddraig lwyddo. Dim
ond ar ddau ddiwrnod yr wythnos mae hi ei hun yn gweithio yn y siop y
dyddiau hyn ac wrth iddi yrru i ffwrdd yn ei char Mercedes crand, dych chi’n
gallu gweld yn glir bod y busnes yn gwneud arian da!

Nodwch sut mae siop Llygad y Ddraig wedi newid ers y blynyddoedd cyntaf,
gan gyfeirio at yr isod. Cofiwch sôn am sut roedd pethau a sut mae pethau
erbyn hyn.
e.e. Oriau agor:
Ar y dechrau, roedd y siop yn cau am bump o’r gloch, ond mae hi ar agor
tan saith nawr.
**
i. Maint y siop 

ii. Beth sy’n cael ei werthu yno 

iii. Pwy ydy’r cwsmeriaid 

iv. Staff

v. Oriau gwaith Anwen yn y siop 

7.	Llenwch	y	ffurflen	yma:
 
CLWB	CERDDED	CYMRU	

Mae Clwb Cerdded Cymru’n cynnal arolwg o arferion cerdded pobl. Llenwch y 
ffurflen hon i roi gwybodaeth a syniadau i helpu’r Clwb. 

1. Enw llawn:

2. Cyfeiriad: 
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3. Gwybodaeth amdanoch chi  
Disgrifiwch pa mor aml dych chi’n cerdded, pa mor heini dych chi, pam dych 
chi’n cerdded, ac yn y blaen. (tua 50 gair)

4. Disgrifiwch y daith gerdded orau wnaethoch chi erioed. (tua 50 gair)

 

5. Mae Clwb Cerdded Cymru yn ceisio cael mwy o bobl i fwynhau cerdded. Dych 
chi’n gallu rhoi syniadau am sut i berswadio pobl i fynd am dro? (tua 50 gair)

Diolch am eich help!

Gair gan y tiwtor:
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Gwaith cartref – Uned 17

1. Atebwch (mewn brawddeg):

i. Pryd mae eich pen-blwydd chi?

ii. Pryd mae pen-blwydd eich ffrind gorau chi?

iii. Pryd mae pen-blwydd (rhywun o’r teulu)?

iv. Nodwch un dyddiad pwysig yn eich teulu.

v. Pam mae’n bwysig?

2.	Cyfieithwch:	

i. The eleventh

ii. The twelfth

iii. The fifteenth

iv. The sixteenth

v. The seventeenth

vi. The eighteenth

vii. The nineteenth

viii. The twenty first

ix. The thirty first.
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3.	 Gwyliwch	y	fideo	o’r	gân	werin	draddodiadol	‘Y	Cadi	Ha’	ar	y	Safle	a		
 darllenwch amdani:
Mae cân y Cadi Ha yn draddodiadol i ardal Sir y Flint yng ngogledd–ddwyrain 
Cymru. Mae llawer o weiddi, curo dwylo, neidio a chanu’n uchel yn rhan o’r dathlu. 
Mae’r sŵn, canu “Hwp!” a’r neidio i fod i ddeffro’r ddaear ar ôl i natur fod yn cysgu 
drwy’r gaeaf. Symbol yr haf oedd y Gangen Fai – cangen o goeden y ddraenen 
ddu yn ei blodau. Roedd Bili, y ffŵl, yn dawnsio hefyd ac weithiau roedd rhywun 
oedd yn gwisgo fel anifail yn dawnsio gyda fe. Roedd o leia un cerddor, gyda ffidil 
neu gonsertina, a grŵp o wyth o ddynion yn dawnsio’r ddawns fel arfer. Ond 
roedd mwy o bobl na hynny yn ymuno yn yr hwyl ac yn cadw sŵn. 
Mae cofnod o’r gân yn cael ei chanu mor bell yn ôl ag 1815. Ar Galan Mai roedd 
criw mawr o bobl yn ei chanu ac yn dawnsio’r ddawns yng nghanol pentrefi a 
threfi’r ardal. Roedd y Cadi (dyn mawr yn gwisgo fel menyw) yn casglu arian mewn 
ladal (ladle). Ar ddechrau’r Rhyfel Byd Cyntaf, daeth yr arfer i ben, ond yn saith 
degau’r ganrif ddiwethaf, penderfynodd y canwr Ieuan ap Siôn ailgychwyn yr 
arfer, ar ôl gwrando’n ofalus ar atgofion ei dad-cu. Casglodd grŵp o ffrindiau at 
ei gilydd a dechrau crwydro o gwmpas yr ardal bob Calan Mai yn canu’r gân ac 
yn dawnsio. Hyd heddiw, mae Gŵyl y Cadi Ha yn cael ei chynnal bob blwyddyn 
yn Nhreffynnon, gyda phlant yr ardal yn dawnsio a cherddoriaeth werin ar y 
strydoedd drwy’r bore. Wedyn, mae’r criw fel arfer yn mynd ymlaen i Gaerwys a’r 
Wyddgrug i ddathlu. 
Cafodd y fideo o Ieuan ap Sion yn canu cân y Cadi Ha ei ffilmio ym Maesglas ger 
Treffynnon. Yn y pennill ola, mae’r gân yn sôn am neidio dros y “gafna” – gair Sir y 
Fflint am gamfa (stile). Mae acen Sir y Fflint yn arbennig iawn. 
 
Atebwch y cwestiynau.

i. O ba ardal mae cân y Cadi Ha yn dod?

ii. Pam mae sŵn yn bwysig i’r gân?

iii. Beth yw’r Gangen Fai?

iv. Pa fath o gerddoriaeth oedd gyda’r ddawns?

v. Pam mae 1815 yn bwysig i’r hanes?

vi. Sut roedd/mae Cadi’n gwisgo?
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vii. Pam mae’r ladal yn ddefnyddiol?

viii. Pam mae’r darn yn sôn am y Rhyfel Byd Cyntaf?

ix. Pam mae tad-cu Ieuan ap Sion yn bwysig i’r hanes?

x. Beth sy’n digwydd yn Sir y Fflint bob mis Mai?

4. Bylchau 
Llenwch y bylchau yn y darn yma gan ddefnyddio’r geiriau mewn cromfachau
(brackets) fel sbardun lle bydd yn briodol.

Dw i’n hoff iawn o fy _______________ (bwyd) i. Dw i’n mwynhau popeth, o ginio dydd Sul 
traddodiadol i fwyd egsotig y Dwyrain Pell. Yr unig beth dw i ddim yn ei fwyta ydy jeli.

Pan oeddwn i’n _______________ (plant), roeddwn i’n hoff iawn o jeli, ond
_______________ i ddim yn bwyta llysiau gwyrdd o gwbl. Roedd Mam yn poeni 
_______________ hyn, ac yn gwneud pob math o _______________ (peth) i drio fy 
mherswadio i fwyta pys, sbrowts ac ati. Unwaith, _______________ (gwneud) hi jeli 
gwyrdd i mi a rhoi tipyn o frocoli ynddo! Fwytais i ddim brocoli ar ôl _______________ hi 
wneud hynny, a stopiais i fwyta jeli hefyd!

Erbyn hyn, dw i’n hoff iawn o lysiau gwyrdd o bob math a dw i’n meddwl fy mod i’n 
bwyta’n iach ar y cyfan. Dim ond _______________ (x 1) y mis dw i’n cael sglodion. 
Roeddwn i’n arfer bwyta gormod o siocled, ond dw i’n bwyta llawer llai _______________ 
roeddwn i. Dw i’n bwyta bara brown yn lle bara gwyn. Yr unig broblem fawr ydy 
cacennau. Mae siop gacennau hyfryd drws nesa i’r swyddfa a dw i’n prynu cacen 
bob dydd. Taswn i’n stopio bwyta cacennau, _______________ ’r siop yn cau. Rhaid 
_______________ ni gefnogi busnesau bach lleol!

Dw i’n meddwl _______________ caws ydy fy hoff fwyd i. Mae caws yn ddrwg i chi, 
meddai’r doctoriaid, ond does dim ots beth mae’r doctoriaid yn ei ddweud; dw i ddim 
yn mynd i stopio bwyta caws. Mae’r doctoriaid yn newid _______________ meddwl 
bob munud beth bynnag. Roedden nhw’n arfer dweud _______________ gwin coch yn 
ddrwg i chi, ond erbyn hyn, mae gwin coch yn dda i’r galon, medden nhw. Caf fi frechdan 
gaws a diod o win coch _______________ swper heno felly!

Dw i’n edrych ymlaen _______________ fy ngwyliau bob blwyddyn, achos dw i’n 
mwynhau’r cyfle i flasu bwydydd gwahanol. Pan _______________(mynd) i i Awstralia 
wyth _______________ (blwyddyn) yn ôl, y peth _______________ diddorol wnes i yno 
oedd bwyta cawl cynffon cangarŵ. A phan _______________ (mynd) i i Beriw y flwyddyn 
nesa, y peth cynta bydd rhaid i mi wneud fydd ffeindio tŷ bwyta lle bydda i’n gallu trio 
mochyn cwta! 
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5. Darllenwch y darn ac atebwch y cwestiynau.

Gefeillio	Cymru	–	Ffrainc	
Mae tref Aberwylan yng Ngogledd Cymru wedi’i gefeillio â thref Villegrand yn Ffrainc 
ers pum deg mlynedd. I ddathlu, mae gwahanol grwpiau wedi bod yn teithio yn ôl 
ac ymlaen eleni gan fwynhau’r cyfle i wneud ffrindiau yn Ffrainc ac yng Nghymru. 
Mae pobl Aberwylan yn rhoi croeso i grŵp o blant ac athrawon o ysgol uwchradd 
Villegrand ar hyn o bryd, ac yn cynnal parti croeso mawr yn neuadd y dre nos Sadwrn. 
Mae’r cysylltiad wedi para’n gryf, er bod y ddwy dref yn wahanol iawn i’w gilydd. 

Mae Aberwylan yn dre hanesyddol a rhai adeiladau’n mynd yn ôl i’r bymthegfed ganrif, 
ond cafodd Villegrand ei chodi yn chwedegau’r ganrif ddiwetha. Roedd angen codi 
tref newydd i roi cartrefi i’r gweithwyr yn y ffatrïoedd ceir newydd yn Ffrainc, ac mae’r 
rhan fwyaf o rieni’r plant yn dal i weithio yn y diwydiant ceir yno. Mae hi’n dre eitha 
mawr yng nghanolbarth Ffrainc, gydag un ysgol uwchradd fawr, ac mae traddodiad 
cryf o chwarae rygbi yn yr ysgol a’r dre ei hun. Mae timau rygbi wedi bod yn dod draw 
bob yn ail flwyddyn ers blynyddoedd. Maen nhw’n dod ym mis Ionawr fel arfer, gan ei 
bod hi’n rhy oer a rhewllyd i chwarae yn Villegrand, ac mae’n well ganddyn nhw ddod i 
chwarae yng Nghymru bryd hynny, yn y glaw fel arfer. Mae Villegrand hefyd yn enwog 
am ei gŵyl roc a gynhelir* yno bob blwyddyn, ac mae nifer o grwpiau roc enwog yn 
dod o’r ardal, sy hefyd wedi ymweld ag Aberwylan. Daeth y grŵp ‘Les Champignons’ 
draw ddwy flynedd yn ôl a chael croeso mawr. 

Does dim sîn roc yn Aberwylan, er bod y traddodiad canu gwerin yn gryf yno, 
a grwpiau gwerin wedi bod draw yn Villegrand yn y gorffennol. Yn wahanol i’r 
dre yn Ffrainc,  pêl-droed yw prif ddiddordeb hamdden y Cymry lleol; ond er 
gwaetha’r gwahaniaethau, mae’r cysylltiad wedi para pum deg mlynedd. Y llynedd, 
penderfynodd cynghorau’r ddwy dre fod angen gwneud rhywbeth i ddathlu’r 
cysylltiad hwn. Yn Villegrand, cyhoeddwyd llyfr yn cynnwys lluniau o’r ddau le dros 
y blynyddoedd. Penderfynodd cyngor Aberwylan enwi’r bont sy’n mynd dros afon 
Wylan yn ‘Pont Villegrand’. Dwedodd Catrin Wynn, Maer Aberwylan, y basai hyn 
yn symbol addas iawn. ‘Mae hi’n anodd credu bod y cysylltiad wedi para pum deg 
mlynedd,’ meddai hi, ‘gan fod y ddwy dre mor wahanol i’w gilydd. Tre lan môr ydyn ni, 
sy’n dibynnu ar dwristiaeth erbyn hyn i gadw pobl mewn gwaith – mor wahanol i beth 
welwch chi yn Villegrand. Eto i gyd, mae’r croeso a’r bobl yn debyg iawn yn y ddau le.’ 
Bydd noson fawr nos Sadwrn yn neuadd y dre wrth i bobl bwysig y ddwy dre ddod at 
ei gilydd, ac mae’n siŵr y bydd llawer o win yn cael ei yfed. Bydd yn gyfle hefyd i Faer 
Aberwylan ymarfer ei Ffrangeg! 

* cynhelir – is held 
Nodwch sut mae Aberwylan a Villegrand yn wahanol gan gyfeirio at yr isod. Cofiwch 
sôn am y ddau le yn eich atebion. 
e.e. Oed y ddwy dre. 
Cafodd rhai adeiladau yn Aberwylan eu codi yn y bymthegfed ganrif, 
ond cafodd tref Villegrand ei chodi yn chwedegau’r ganrif ddiwetha. 
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i. Gwaith y bobl.  

ii. Y chwaraeon mwya poblogaidd.  

iii. Y tywydd yn ystod y gaeaf.  

iv. Y gerddoriaeth fwya poblogaidd.  

v. Sut gwnaethon nhw ddathlu’r cysylltiad, yr haf diwetha.  

6. Ysgrifennwch lythyr (tua 100 gair):
Radio Llanaber
30 Mai 

Annwyl Gyfaill,
Mae Radio Llanaber yn gwneud cyfres newydd o’r enw ‘Chwarae Teg’. Dych chi wedi 
cael problem gyda gweithwyr yn y tŷ? Dych chi wedi prynu rhywbeth o siop neu ar y we 
a’r peth hwnnw wedi torri? Hoffen ni glywed oddi wrthoch chi! Ysgrifennwch i esbonio’r 
problemau a gawsoch chi, a bydd tîm ‘Chwarae Teg’ yn ceisio eich helpu.
Yn gywir,
Myfanwy Jones

neu:
2. Dych chi eisiau amser i ffwrdd o’r gwaith i fynd ar gwrs. Ysgrifennwch
lythyr at eich pennaeth yn esbonio sut bydd y cwrs yn eich helpu yn y
gwaith.

neu:
3. Dych chi newydd gael gwyliau bendigedig. Ysgrifennwch lythyr at
reolwr y gwesty i ddiolch.
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Gair gan y tiwtor:
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Gwaith cartref – Uned 18

1. Dilynwch y patrwm:

Mae hon yn ddrud, ond mae honna’n ddrutach.

i. hwn (tal)   .......................................................................................... 
ii. y rhain (rhad)   .......................................................................................... 
iii. hon (uchel)   .......................................................................................... 
iv. hwn (da)   .......................................................................................... 
v. y rhain (drud)   .......................................................................................... 
vi. hon (diddorol)   .......................................................................................... 

2. Llenwch y grid:

3.		Cyfieithwch:	

i. This is great! (bwyd)  ..........................................................................................
ii. Who is that? (dyn)  .......................................................................................... 
iii. This one is expensive. (cot) ..........................................................................................
iv. I like these!    ..........................................................................................
v. But those are cheaper.  ..........................................................................................

4. Darllenwch y ddwy neges ebost ac atebwch y cwestiynau:

Oddi wrth: Cwmni Llyfrau Celt
At: Eirian Llywelyn
Pwnc: Parsel llyfrau

......................................................................................................................................................

Annwyl Eirian Llywelyn,
Diolch i chi am brynu llyfrau oddi wrthon ni yn ddiweddar. Fel dych chi’n
gwybod, ’dyn ni’n gwmni newydd a ’dyn ni’n falch o groesawu cwsmer newydd 
fel chi. Y newyddion da yw bod y llyfrau ar eu ffordd atoch chi. Dylai’r parsel 

this/these that/those
y gath hon
y llysiau y rheina
y car
y dillad
y blodyn
y goeden
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gyrraedd cyn y penwythnos. Mae’n bwysig bod rhywun yn y tŷ i’w dderbyn neu 
bydd rhaid mynd â fe yn ôl i’r stordy. Os dych chi eisiau gwybod mwy am daith y 
parsel a phryd yn union bydd e’n cyrraedd, edrychwch ar wefan www.parseli.com. 
Rhif eich parsel ydy Celt753.

I wneud yn siŵr y byddwch chi’n siopa gyda ni eto, mae cynnig arbennig i
gwsmeriaid newydd fel chi. Bydd gostyngiad o 15% y tro nesa byddwch chi’n
prynu, felly byddwch chi’n talu llai. Rhaid i chi anfon eich archeb erbyn 31
Gorffennaf. Os bydd problem gyda’r parsel, cysylltwch â ni drwy ebost
neu ffoniwch 01113 671176 yn ystod oriau swyddfa.

Yn gywir,
Rhys Tomos (Cwmni Llyfrau Celt)

Oddi wrth: Eirian Llywelyn
At: Rhys Tomos, Cwmni Llyfrau Celt
Pwnc: Parsel llyfrau
......................................................................................................................................................

Annwyl Rhys Tomos,
Diolch yn fawr i chi am eich neges. Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at dderbyn y 
parsel llyfrau. Yn anffodus, mae problem. Fydda i ddim gartre ddydd Iau na dydd 
Gwener felly os bydd y parsel yn cyrraedd, fydd neb yn y tŷ i’w dderbyn e.

Ydy hi’n bosib i chi adael y parsel gyda’r bobl drws nesa? Bryn Teg yw enw eu tŷ 
nhw. Maen nhw’n rhedeg busnes o’r tŷ, felly dylen nhw fod gartre ar y dyddiau 
yna. Dw i ddim yn siŵr a ydw i eisiau prynu rhywbeth arall. Wnewch chi anfon 
catalog ata i, os gwelwch chi’n dda?

Pob hwyl,
Eirian Llywelyn

Nodwch yr ateb mwya priodol (appropriate) o’r brawddegau isod drwy roi
llythyren yn y blwch. 

1. Prif neges Cwmni Llyfrau Celt yw...    
a. bod y llyfrau’n mynd i gyrraedd heddiw.     
b. bod y llyfrau’n mynd i gyrraedd cyn dydd Sadwrn.
c. bod rhaid i Rhys fynd i nôl y llyfrau o’r stordy.
ch. bod y llyfrau ddim ar gael.
d. bod gostyngiad ar gael.
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2. I gael gwybod ble mae’r parsel llyfrau, dylai Eirian...     
a. ffonio’r cwmni.
b. ffonio Swyddfa’r Post.
c. fynd ar y we.
ch. beidio â gwneud dim byd.
d. anfon ebost i Gwmni Llyfrau Celt.

3. Bydd gostyngiad o 15%...       
a. y tro cynta bydd rhywun yn siopa gyda’r cwmni.
b. tan ddiwedd Mehefin.
c. os bydd rhywun yn prynu ar ôl 31 Gorffennaf.
ch. os bydd rhywun wedi siopa gyda’r cwmni unwaith yn barod.
d. os bydd rhywun yn prynu ar y we.

4. Prif neges Eirian Llywelyn yw...      
a. ei bod hi ddim eisiau’r parsel.
b. bod y parsel wedi cyrraedd.
c. ei bod hi’n diolch i gwmni Celt.
ch. bod angen rhoi’r parsel i’r cymdogion.
d. ei bod hi’n byw yn Bryn Teg.

5. Mae’r bobl drws nesa...       
a. wedi ymddeol.
b. yn gweithio gartre.
c. ar wyliau.
ch. eisiau catalog.
d. yn symud i ffwrdd.

5. Mae Llyfrgelloedd Cymru eisiau gwybod beth ydy barn pobl am eu llyfrgell leol. 
Wnewch chi lenwi’r ffurflen hon, os gwelwch chi’n dda? 

i. Enw llawn: ..............................................................................................................................
ii.  Cyfeiriad ebost: ..................................................................................................................
iii. Pa mor bell dych chi’n byw o’r llyfrgell agosa? ..................................................
iv. Pam mae’r llyfrgell yn bwysig i’r ardal? (tua 50 gair) ......................................... 
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
 
v. Faint o ddefnydd dych chi wedi ei wneud o’ch llyfrgell leol yn y gorffennol?  
 (tua 50 gair).............................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................

vi. Sut basech chi’n cael mwy o bobl i ddefnyddio eich llyfrgell leol?   
 (tua 50 gair).............................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................
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vii.    Fasech chi’n fodlon i ni anfon gwybodaeth drwy ebost atoch chi am 
lyfrgelloedd Cymru? .............................................................................................................................

Anfonwch eich ffurflen at ceridwen.prydderch@llyfrgelloedd.cymru. Diolch yn 
fawr am eich help!

Gair gan y tiwtor:

Gwaith cartref / Uned 18



175

A Mae rhoi cerdyn ar ddydd Santes Dwynwen yn ____________ hyfryd.

B Dw i’n cofio  ____________ am gyfweliad am swydd pan o’n i’n cysgu.

C Mae angen cael  ____________ i barcio yma.

Ch Mae’r plant yn mynd i’r cylch ____________ bob bore.

D Dw i’n teimlo ____________ bwysau ofnadwy yn y gwaith.

Dd Anghofiais i am  ____________ cau’r swydd.

E Cafwyd y dyn yn ____________ yn y llys.

F Cofiwch ei bod hi’n ____________ naid bob pedair blynedd.

Ff Mae Trefyclawdd ym Mhowys ar y ____________ rhwng Cymru a Lloegr.

G Pan o’n i’n blentyn, ro’n i eisiau mynd ar roced i’r ____________

Ng Mae Aberystwyth yng  ____________ Cymru.

H Mae heddiw’n ddiwrnod  ____________ ! meddai’r Prif Weinidog. 

I Mae’r siwt yma’n ffitio  ____________ dim.

L Mae côr meibion yn  ____________ eu CD newydd yn y cyngerdd heno.

Ll Mae’r ____________ yn dod i mewn yn gyflym – gwell i ni symud at y creigiau!  

M Dw i’n  ____________ y llawr yn ofalus achos dw i eisiau prynu carped newy-
dd.

N Dangosodd y tîm rygbi lawer o ____________ wrth guro’r Crysau Duon. 

O Dw i’n defnyddio’r trên ____________  i dro i fynd i’r ddinas, mae’n haws na 
gyrru. 

P Rhaid i ni wneud ____________ anodd heddiw yn y Senedd.

Ph Mae Siân yn berson trefnus a ____________ fel arfer, dw i’n synnu ei bod hi’n 
hwyr.                    

R Anghofiodd yr heddlu ____________ gyrwyr bod y ffyrdd yn beryglus.                      

Rh Dw i wedi  ____________ ’r tatws gyda’r twrci, byddan nhw’n flasus iawn.

S Yn ____________, diffoddodd y golau.

T Dych chi’n defnyddio  ____________ gyhoeddus o gwbl?

Th Dangosodd Mair ei ____________ yrru i’r plismon.

U Mae’r ____________ athrawon yn gofyn am lai o waith papur i’w haelodau. 

W Mae dosbarth Cymraeg ____________ yn y dafarn – bob nos Lun. 

Y Rhaid i ni dalu am y cinio Nadolig ____________ llaw.

1. Geirfa
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2. Erbyn eich dosbarth nesa – meddyliwch am y peth mwya defnyddiol dych chi
wedi ei ddysgu yn Gymraeg yn y flwyddyn ddiwethaf, a sut dych chi’n mynd i 
ymarfer mwy o Gymraeg tu allan i’r dosbarth yn y flwyddyn nesaf. Pob hwyl!

Gair gan y tiwtor:
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1. Edrychwch ar yr geiriau newyddion yn yr uned. Ysgrifennwch ddwy stori newyddion 
gan ddefnyddio rhai ohonyn nhw.

i) .........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ii) ........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. Gwnewch y ddwy dasg ysgrifennu yn yr uned. 

Gair gan y tiwtor:
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www.dysgucymraeg.cymru


