
 
Yn fy marn i 
Rwy’n meddwl bod / Meddyliaf fod 
Rwy’n credu bod / Credaf fod 
Rwy’n teimlo bod/ Teimlaf fod 
Mae’n rhaid i mi ddweud 
Yn sicr 
Yn bendant 
Heb os nac oni bai 
Heb amheuaeth 
Ar un llaw ... ond ar y llaw arall ... 
Rwy’n cytuno  â / Cytunaf â 
Rwy’n anghytuno â / Anghytunaf â  
Hoffwn ddweud bod 
Byddai’n syniad da i 
Fy hoff 
Fy nghas 
Mae’n well gyda fi 
Mae’n gas gyda fi 
 

 
Yn gyntaf, hoffwn ddweud bod ... 
Yn ail, hoffwn ddweud bod ... 
Rwy’n gofidio (worry) bod ... 
Mae’n rhaid i mi ddweud 
Dydyn ni ddim yn gallu anwybyddu 
(ignore) ffeithiau fel... 
Does dim synnwyr (sense) bod ... 
Gwrandewch arna i 
Allai ddim credu ... 
Byddai’n syniad da ... 
I gloi hoffwn ddweud ... 
Yn olaf ... 
Hoffwn i chi ystyried ... 
Gobeithio y gwnewch chi wrando arnaf 



Ydw i wedi ... 

Rhoi dau gyfeiriad yn gywir ar ddechrau’r llythyr? 
 

 Ysgrifennu’r dyddiad o dan y cyfeiriad? 

Sillafu ‘ annwyl’ yn gywir? 

Defnyddio geirfa addas i fynegi fy marn e.e  
 
     Yn fy marn i .../ Rwy’n credu .../ Teimlaf fod .../ Yn sicr .../ Yn 
bendant ... 
 

Gorffen y llythyr  ag ‘Yr eiddoch yn gywir’? 

Darllen dros fy ngwaith yn ofalus a defnyddio geiriadur i wella fy sillafu 

Ydw i wedi... 

Rhoi’r dyddiad yn glir? e.e Y Nawfed o Dachwedd 
 

Defnyddio prif lythyren ar ddechrau pob brawddeg newydd? 

Rhoi atalnod llawn ( . ) ar ddiwedd pob brawddeg? 

Sôn am  beth sydd wedi digwydd? 

Defnyddio berfau’r gorffennol yn gywir e.e  
 
Heddiw es i.../ Ces i.../ Gwelais i.../ Roeddwn i ..../ Roedd y tywydd ... 
   

Darllen dros fy ngwaith yn ofalus a defnyddio geiriadur i wella fy sillafu? 



Ydw i wedi ... 

Ysgrifennu agoriad cyffrous i’r stori? 
 

Cynnwys cymeriadau yn fy stori? Dim fwy na 2 neu 3? 
Disgrifio’r cymeriadau?   golwg / sut gymeriad? 
 

 Rhoi prif lythyren ar ddechrau pob brawddeg, ac atalnod llawn (.) ar 
ddiwedd pob brawddeg? 

Defnyddio paragraffau? 

Defnyddio ansoddeiriau a chymariaethau e.e  
Roedd gwallt y fam yn felyn fel yr haul ac yn gorwedd ar ei hysgwyddau 
fel siôl sidan  

Darllen dros fy ngwaith yn ofalus a defnyddio geiriadur i wella fy sillafu? 

Ydw i wedi ... 

Rhoi’r cyfeiriad yn gywir ar ochr dde’r dudalen? 
 

Ysgrifennu’r dyddiad yn gywir?  Y degfed o Orffennaf  2013 

Sillafu ‘ annwyl’ yn gywir? 

Defnyddio paragraffau? 

Rhoi prif lythyren ar ddechrau pob brawddeg? 

Cloi’r llythyr gyda ‘hwyl’ neu ‘cofion’? 

Darllen dros fy ngwaith yn ofalus a defnyddio geiriadur i wella fy sillafu 



Ydw i wedi ... 

Ysgrifennu yn y trydydd person? e.e Mae e / mae hi yn .... 
                                             Dydy e / hi ddim ...   
 

Treiglo ar ôl ‘ei’          Bachgen  - treiglad meddal – ei ben, ei wallt 
                                      Merch – treiglad llaes – ei choes, 
ei phen 

Son am bersonoliaeth y cymeriad e.e caredig, drwg, hapus? 

Son am ddiddordebau, gwisg, hanesion diddorol ...? 

Cynnwys paragraffau trefnus yn fy ngwaith, a defnyddio geiriadur i helpu 
gyda fy sillafu? 

Cynnwys ansoddeiriau a chymariaethau addas? 

Ydw i wedi ... 

Ysgrifennu yn y person cyntaf? 
Rydw i ... / Dydw i ddim ... / Ydw i ....   ? 
 

 Defnyddio amser presennol y ferf? 

Defnyddio ambell gwestiwn rhethregol (h.y – cwestiwn heb ateb) e.e Pam 
fi? O ble daw’r sŵn?  

Cynnwys dy deimladau a dy feddyliau ar yr un pryd? 

Defnyddio ansoddeiriau a chymariaethau yn dy waith? 

Defnyddio paragraffau yn fy ngwaith? 

Defnyddio geiriadur i wella fy sillafu? 



•   rhoi atalnod llawn ar ddiwedd pob brawddeg? 
 
•  defnyddio priflythyren ar ddechrau pob brawddeg? 
 
•  defnyddio atalnodau (,) yn fy mrawddegau? 
 
•  rhannu fy ngwaith yn baragraffau? 
 
•  edrych dros fy sillafu? 
 
•  siarad Cymraeg  gyda fy ffrind? 
                     gyda fy athro / athrawes? 
 
•  defnyddio sgiliau allweddol? 
 
•  canolbwyntio yn y wers heddiw? 
 
•  dysgu rhywbeth newydd? 



Llafariaid: 
a, e, i, o, u, w, y 

ei   (unigol) 
eu (lluosog) 
ei gilydd 

Anghywir 
 
so 

fi gyda 
rydw i ddim 

rhai 
weithiau 

rhy gormod 
roedd fi 
mae fi 

lot 
mae nhw 
mae neb 

Cywir 
 

felly 
gyda fi 

dydw i ddim 
weithiau 
gormod 

roeddwn i 
rydw i 
llawer 

maen nhw 
does neb 

Treiglad Trwynol 
 
P       Ym Mh 
T       Yn Nh 
C       Yng Ngh 
B       Ym M 
D       Yn N 
G       Yng Ng 
 
Cofiwch dreiglo’n drwynol ar 
ôl: 
*Fy   -   fy ngot / fy mhêl 
 
*ar ôl ‘yn’sy’n golygu (in) 
 
Yng Nghrymych 
Ym Mhentref yr Harbwr  

Treiglad Meddal 
 
P        B 
T        D 
C        G 
B        F 
D        Dd 
G        - 
Ll        L 
M        F 
Rh       R 
 
Cofiwch dreiglo’n 
feddal ar ôl: 
*am, ar, at, gan, tros, 
trwy, wrth, dan, heb, 
hyd, i, o 
 
*ar ôl ei gwrywaidd 
(bachgen) 
e.e ei ben / ei got 
 
*ansoddair ar ôl ‘yn’ 
e.e yn brydferth / yn 
goch 
 

Treiglad Llaes 
 
P         Ph 
T         Th 
C         Ch 
 
Cofiwch dreiglo’n llaes 
ar ôl: 
 
*a (and)        ci a chath 
                      papur a 
phensil 
 
 
*ar ôl ei benywaidd 
(merch) 
ei phen / ei thrwyn 

Cofiwch: 
ac o flaen llafariaid: 
e.e afal ac oren 
 
a o flaen cytseiniaid: 
e.e ci a chath 



 
Rydw i (I am) 
Rwyt ti (you are) 
Mae e (he is) 
Mae hi (she is) 
Rydyn ni (we are) 
Rydych chi (you are) (p) 
Maen nhw (they are) 

 

 
Dydw i ddim (I am not) 
Dwyt ti ddim 
Dydy e ddim 
Dydy hi ddim 
Dydyn ni ddim 
Dydych chi ddim 
Dydyn nhw ddim 
 

Y PRESENNOL 

Gwelais i (I saw) 
Gwelaist ti 
Gwelodd e 
Gwelodd hi 
Gwelon ni 
Gweloch chi 
Gwelon nhw 

Es i (I went) 
Est ti 
Aeth e 
Aeth hi 
Aethon ni 
Aethoch chi 
Aethon nhw 

Ces i (I had) 
Cest ti 
Cafodd e 
Cafodd hi 
Cawson ni 
Cawsoch chi 
Cawson nhw 

Roeddwn i (I was) 
Roeddet ti 
Roedd e 
Roedd hi 
Roedden ni 
Roeddech chi 
Roedden nhw 

Doeddwn i ddim (I wasn’t) 
Doeddet ti ddim 
Doedd e ddim 
Doedd hi ddim 
Doedden ni ddim 
Doeddech chi ddim 
Doedden nhw ddim 

Doeddwn i ddim wedi (I didn’t / hadn’t) 

Byddaf i (I will be) 
Byddi di 
Bydd e 
Bydd hi 
Byddwn ni 
Byddwch chi 
Byddan nhw 

Hoffwn ni (I’d like) 
Hoffet ti 
Hoffai e 
Hoffai hi 
Hoffem ni 
Hoffech chi 
Hoffen nhw 

Fyddaf i ddim (I will not be) 
Fyddi di ddim 
Fydd e ddim 
Fydd hi ddim 
Fyddwn ni ddim 
Fyddwch chi ddim 
Fyddan nhw ddim 

Hoffwn i ddim / Ni hoffwn i 

Y GORFFENNOL 

Y DYFODOL 



YR AMSER 
Faint o’r gloch mae’r ……………? 

Pryd mae ……………………? 
…………...o’r gloch 

pum munud wedi ………………. 
(five past …….) 

deg munud wedi ………………… 
(ten past …….) 

ugain munud wedi ………………. 
(twenty past ….) 

pum munud ar hugain wedi ……… 
pum munud ar hugain i …………… 

ugain munud i ………… 
deg munud i…….. 

pum munud i……………...	  

Rydw i - I am       Dw i ddim  - I’m not 
Rwyt ti - You are  Dwyt ti ddim -You’re not 
Mae e   - He is       Dydy e ddim - He’s not 
Mae hi  - She is     Dydy hi ddim - She’s not 
 
Rydyn ni -We are  
Dydyn ni ddim  We’re not 
Rydych chi -They are  
Dydych chi ddim - You’re not 
Mae nhw -They are 
Dydyn nhw ddim - They’re not  
 
 
 

	  

WYT TI’N COFIO 

Dw i’n hoffi 

Dwi i ddim yn hoffi	  

Es i - I went 
Aeth e - He went 
Aeth hi -  She went 
Aethon ni - We went 
 
Ces i - I had 
Cafodd e - He had 
Cafodd hi - She had 
Cawson ni - We had 
 
Bydd…. yno  
(There will be… there) 
Fydd dim …..yno  
(There won’t be …...there)	  

Rydw i’n cytuno achos ……. 
(I agree because ……………….) 
Rydw i’n anghytuno achos 
……………… 
(I disagree because ………………….) 
Yn fy marn i ………………………. 
(In my opinion …………………….) 
Mae’n gas gyda fi ………………… 
(I hate ……………………….) 
Hoffwn i gael …………………. 
(I’d like to have ………………) 
Fy hoff ……………….. 
Mae’n well gyda fi …………….. 
Dw i’n meddwl bod ……….. 
Dw i wrth fy modd yn ……………. 
Fy nghas……………….	  

  

  

 
  

 GEIRFA 

  

PYNCIAU             Amserlen   - Timetable 
Cymraeg  - Welsh      Almaeneg  - German  
Ffrangeg  -  French    Sbaeneg  -  Spanish 
Saesneg  - English    Mathemateg - Maths 
Hanes   -  History    
Daearyddiaeth -  Geography 
Addysg Grefyddol  -  Religious Education 
Gwyddoniaeth  -  Science 
Technoleg -Technology     
Arlunio / Celf -  Art 
Drama  -  Drama 
Addysg Bersonol - P.S.E. 
Llyfrgell  - Library   
Technoleg Gwybodaeth (TGCh) - ICT 
 
	  

GWISG YSGOL 
trowsus  - trousers    sgert     -  skirt 
siwmper - jumper      crys       -  shirt 
blows - blouse       sanau    -  socks 
teits -  tights        esgidiau -  shoes 
tei  -  tie	  

BWYD YSGOL 
sglodion - chips           byrger   - burger                      
pitsa  - pizza         brechdanau-sandwiches         
creision  - crisps  
taten bôb - baked potato 
ffa pôb  - baked beans         cyri - curry 
cacen - cake             siocled  - chocolate 
biscedi   - biscuits   ysgytlaeth - milkshake     
sudd oren - orange juice 
can pop– can of pop         
	  

ysgol	  	  	  	  -‐	  	  	  school	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
athro/athrawes	  	  	  –	  	  teacher	  (m/f)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pennaeth	  blwyddyn	  –	  	  	  head	  of	  Year	  	  	  	  	  
prifathro	  /	  pennaeth	  -‐	  headmaster	  /	  head	  
dirprwy	  	  -‐	  	  	  deputy	  	  
gofalwr	  -‐	  caretaker	  
nyrs	  -‐	  nurse	  
dosbarth	  -‐	  	  	  class	  	  	  	  	  
ystafell	  	  	  -‐	  	  	  room	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
pwnc	  -‐	  	  	  subject	  
	  	  

 

Pwy sy’n dysgu …………? 
Beth ydy dy hoff bwnc? 
Beth ydy dy gas bwnc?	  

YR YSGOL	  

 

Beth wyt ti’n gwisgo i’r ysgol? 
Wyt ti’n hoffi gwisg ysgol? 

Beth hoffet ti wisgo i’r ysgol?	  

 

Beth wyt ti’n bwyta amser cinio? 
Wyt ti’n hoffi bwyd y cantîn? 
Oes bwyd iachus yn y cantîn? 

 

	  

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  








