
Sesiynau Adolygu Haf 2020 Dysgu Cymraeg Morgannwg 
Naw sesiwn wythnosol i'ch helpu i adolygu’r patrymau iaith a ddysgoch chi yn ddiweddar 
 

 Mynediad Sylfaen Canolradd Uwch 
Wythnos 1 Dydd Llun 6 Gorffennaf Dydd Mawrth 7 Gorffennaf Dydd Mercher 8 Gorffennaf Dydd Iau 9 Gorffennaf 
Byddwn ni'n adolygu… amser y gorffennol e.e. “Canais 

i” 
 

pob amser yn y gorffennol e.e. 
“Canais i, Ro’n i’n canu, Dw i wedi 
canu” 

brawddegau goddefol yn y 
gorffennol e.e. “Cafodd y nofel ei 
hysgrifennu” 

llunio a defnyddio enwau 
lluosog 

Wythnos 2 Dydd Llun 13 Gorffennaf Dydd Mawrth 14 Gorffennaf Dydd Mercher 15 Gorffennaf Dydd Iau 16 Gorffennaf 
Byddwn ni’n adolygu… the past tense with “Es i, Des i, 

Gwnes i, Ces i” 
pob amser yn y dyfodol e.e. “Bydda 
i’n canu, Gwna i ganu” 

brawddegau amhersonol yn y 
gorffennol e.e. “Anafwyd y 
chwaraewr” 

y gwahaniaeth rhwng “mewn” 
and “yn”. 

Wythnos 3 Dydd Llun 20 Gorffennaf Dydd Mawrth 21 Gorffennaf Dydd Mercher 22 Gorffennaf Dydd Iau 23 Gorffennaf 
Byddwn ni’n adolygu… possession e.g. “Oes plant gyda 

ti?” 
rhifo gyda “cyntaf, ail, trydydd…” 
hyd at “degfed” 

y goddefol yn yr amser presennol 
e.e. “Dw i’n 
cael fy nhalu” 

cyfieithu’r gair Saesneg “for” i’r 
Gymraeg 

Wythnos 4 Dydd Llun 27 Gorffennaf Dydd Mawrth 28 Gorffennaf Dydd Mercher 29 Gorffennaf Dydd Iau 30 Gorffennaf 
Byddwn ni’n adolygu… yr amherffaith e.e. “Ro’n i, O’t 

ti?, Doedd e ddim” 
yr amodol gyda “Baswn i” a “Taswn 
i” 

“cyntaf, ail, trydydd…” hyd at “unfed 
ar ddeg ar hugain” 

gwahaniaeth rhwng “byth” and 
“erioed” 

Wythnos 5 Dydd Llun 3 Awst Dydd Mawrth 4 Awst Dydd Mercher 5 Awst Dydd Iau 6 Awst 
Byddwn ni’n adolygu… meddiant e.e. “pris petrol, pris 

y petrol” 
yr amodol gyda “Dylwn i, Gallwn i, 
Hoffwn i” 

arddodiaid e.e. “ar fy ôl i, o dy flaen 
di”. 

y dangosolion “hwn, hon, hyn, y 
rhain” 

Wythnos 6 Dydd Llun 10 Awst Dydd Mawrth 11 Awst Dydd Mercher 12 Awst Dydd Iau 13 Awst 
Byddwn ni’n adolygu… patrymau “Rhaid i fi, Cyn i fi, Ar 

ôl i fi” 
disgrifio gydag “yn” and “mor” lunio a defnyddio brawddegau 

pwysleisiol 
defnyddio’r dangosolion 
“hwnnw, honno, hynny, y 
rheiny” 

Wythnos 7 Dydd Llun 17 Awst Dydd Mawrth 18 Awst Dydd Mercher 19 Awst Dydd Iau 20 Awst 
Byddwn ni’n adolygu… siarad yn y dyfodol e.g. “Bydda 

i'n mynd” 
cymharu pethau e.e. “talach, mwy 
diddorol” 

defnyddio pwyslais gyda “taw” defnyddio gwahanol fathau o 
ansoddeiriau 

Wythnos 8 Dydd Llun 24 Awst Dydd Mawrth 25 Awst Dydd Mercher 26 Awst Dydd Iau 27 Awst 
Byddwn ni’n adolygu y gwahaniaeth rhwng “Oes” ac 

“Ydy” 
cymharu pethau e.e. “y tala, y 
mwya diddorol” 

y dangosolion “hwn, hon, y rhain” adolygu defnyddio gwahanol 
fathau o arddodiaid 

Wythnos 9 Dydd Llun 31 Awst Dydd Mawrth 1 Medi Dydd Mercher 2 Medi Dydd Iau 3 Medi 
Byddwn ni’n adolygu meddiant a threigladau e.e “fy 

nghar i, 
dy waith di” 

cyfieithu’r gair “year” i’r Gymraeg y dangosolion gan ddefnyddio 
“hwnna, honna, y rheina” 

defnyddio pwyslais a’r 
gwahaniaeth 
rhwng “yw, sy, mae” 
 

 


