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Nod
Trafod cyfnodau o amser Discussing periods of time
 

Uned 13 – Un flwyddyn, dwy flynedd, tair blynedd

Geirfa

gradd(au)   degree(s)
iaith (ieithoedd)  language(s)
myfyrwraig   student
sgwrs (sgyrsiau)  conversation(s)
treth(i)   tax(es)
Y Swistir   Switzerland

cyfreithiwr             solicitor(s)
(cyfreithwyr)

eiliad(au)             second(s)
Eryri              Snowdonia
glanhäwr (glanhawyr)     cleaner(s)
glöwr (glowyr)            miner(s)
milfeddyg(on)            vet(s)
myfyriwr (myfyrwyr)      student(s)
peiriannydd            engineer(s)
(peirianwyr)
plymwr (plymwyr)            plumber(s)
presennol             (the) present

datblygu   to develop

Almaeneg   German
ar bwys  near
lleol    local
rhugl    fluent

Geiriau pwysig i f i...
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Dysgwch:
un flwyddyn
dwy flynedd
tair blynedd 
pedair blynedd
pum mlynedd
 
Dw i’n byw yn yr ardal ers blwyddyn. I have been living in the area for a year.
Dw i’n byw yn yr ardal ers dwy flynedd. I have been living in the area for two years.
Dw i’n byw yn yr ardal ers tair blynedd. I have been living in the area for three years.
Dw i’n byw yn yr ardal ers blynyddoedd.    I have been living in the area for years.

Enw yn wreiddiol byw nawr

chwe blynedd
saith mlynedd
wyth mlynedd
naw mlynedd
deg mlynedd
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Ers faint rwyt ti’n byw yn yr ardal?  How long have you been living in    
      the area?
Ers faint rwyt ti’n dysgu Cymraeg?  How long have you been     
      learning Welsh?
Ers faint dych chi’n gyrru?   How long have you been driving?
Ers faint dych chi’n gweithio?  How long have you been working?

yr ysgol gynradd ‒ Ro’n i yno am saith 
mlynedd. 
yr ysgol uwchradd ‒ Roedd Rhys yno 
am saith mlynedd. 
y coleg ‒ Roedd Carys yno am ddwy 
flynedd. 
y brifysgol ‒ Roedd y plant yno am 
flynyddoedd.

Am faint ro’t ti’n byw yn Llanelli?
Am faint ro’ch chi’n byw yn Aberteifi?
Am faint roedd Marc yn byw ym 
Merthyr?
Am faint roedd Cari yn byw yng 
Nghaerdydd?

I was there for seven years.

Rhys was there for seven years. 

Carys was there for two years. 

The children were there for years.

How long did you live in Llanelli for?
How long did you live in Cardigan for?

How long did Marc live in Merthyr for?

How long did Cari live in Cardiff for?

Dewi Dona
1980–1985 Wrecsam Y Rhyl
1985–1988 Abertawe Y Rhyl
1988–1989 Abertawe Bethesda
1989–1997 Treorci Caernarfon
1997–2007 Glyn Nedd Caernarfon
2007–2009 Pontypridd Caernarfon
2009–2014 Caerdydd Machynlleth
2014–2016 Caerdydd Caerdydd
2016–presennol Aberystwyth Aberystwyth
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Prynais i gar newydd bedair blynedd yn ôl. I bought a new car four years ago.
Ces i swydd newydd bum mlynedd yn ôl.  I got a new job five years ago.
Symudais i dŷ chwe blynedd yn ôl.   I moved house six years ago.
Gadawais i’r ysgol dri deg mlynedd yn ôl.  I left school thirty years ago.

Ennill y loteri 
Enillon ni’r loteri bum mlynedd yn ôl.     
Ymddeolon ni bum mlynedd yn ôl.   
Prynon ni dŷ mawr iawn bedair blynedd yn ôl.   
Aethon ni ar wyliau drud dair blynedd yn ôl. 
Aethon ni’n ôl i’r gwaith ddwy flynedd yn ôl.

Beth o’t ti’n wneud…?
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Enw llynedd bum mlynedd 
yn ôl

ddeg mlynedd 
yn ôl

ugain 
mlynedd yn ôl

tiwtor

fi
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Mae eich canolfan chi’n chwilio am diwtor newydd. I bwy fasech chi’n rhoi’r 
swydd?  Darllenwch ac yna siaradwch.
Claudine dw i. Dw i’n dod o’r Swistir yn wreiddiol felly dw i’n siarad Ffrangeg ac 
Eidaleg, a thipyn bach o Almaeneg. Symudais i i Gymru ddeg mlynedd yn ôl i 
weithio mewn canolfan ddringo. Mae plentyn tair oed gyda fi sy’n mynd i’r ysgol 
feithrin Gymraeg yn y pentre. Dw i wedi dysgu Cymraeg yn rhugl mewn dosbarth 
ond dw i’n siarad Ffrangeg â Juliette, fy merch, yn y tŷ. Dw i eisiau bod yn diwtor 
achos dw i’n hoffi ieithoedd yn fawr a dw i wedi mwynhau pob eiliad o’r gwersi 
Cymraeg!
Sara dw i. Dw i’n byw yn Abercastell ers deg mlynedd ond ces i fy ngeni yng 
Nghaerdydd. Ro’n i’n fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe ble ces i radd dosbarth 
cyntaf yn y Gymraeg. Gwnes i gwrs ymarfer dysgu wedyn ym Mangor i ddysgu 
plant bach. Dw i’n gweithio i’r cyngor lleol ers blwyddyn. Ond dw i ddim eisiau 
gweithio mewn swyddfa, dw i eisiau dysgu Cymraeg i bobl.
Dafydd dw i. Cyfreithiwr wedi ymddeol dw i. Ymddeolais i bedair blynedd yn ôl 
– yn gynnar wrth gwrs! Dw i ddim wedi dysgu Cymraeg i neb ond dw i’n trefnu 
cwis a sesiwn sgwrs yn y dafarn leol bob mis i ddysgwyr. Dw i’n dod o’r ardal 
yma’n wreiddiol. Dw i’n meddwl bod dysgwyr yn hoffi cael tiwtor sy’n byw’n lleol.
 
I bwy fasech chi’n rhoi’r swydd?

Pam?

Gyda’ch partner, ailysgrifennwch baragraff 1:  Claudine yw hi.

Darllen a siarad
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Cyfweliad am swydd
1. Am faint roedd Mrs Roberts yn byw yn Llundain?
2. Ers faint mae hi’n byw yn yr ardal?
3. Pryd dechreuodd hi ddysgu Cymraeg? 
4. Pryd bydd hi’n gallu cael y swydd (efallai?)

Gwrando

Sgwrs

Hywel:  Wel, wel, Mari, sut wyt ti ers oesoedd?

Mari:      Helô, Hywel, dw i’n dda iawn. Wyt ti wedi symud o Gaerdydd?

Hywel:  Ydw, gyda’r teulu. 

Mari:      Ble dych chi’n byw erbyn hyn?

Hywel:  ’Dyn ni’n byw ar bwys Machynlleth. Mae swydd gyda fi yn Aberystwyth.

Mari:      Ers pryd? 

Hywel:  Symudon ni ddwy flynedd yn ôl. Mae’r amser wedi hedfan.

Mari:      Dych chi wedi setlo?

Hywel:   Ydyn, ro’n ni’n byw yn Birmingham am dair blynedd cyn Caerdydd felly 
                 mae byw yng nghefn gwlad yn braf iawn. Ble dych chi’n byw erbyn hyn?

Mari:       Dw i’n dal i fyw yng Nghaerdydd; a dweud y gwir, faswn i ddim yn hoffi      
     byw yn y wlad. 

Siaradwch – Gwaith

Ysgrifennwch o leia 10 gair ar y thema Gwaith (eich gwaith chi eich hun neu waith 
pobl eraill):
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• Beth yw’ch gwaith chi? / Beth oedd eich swydd ddiwetha chi?

• Ers faint dych chi’n gwneud y gwaith yma? Am faint ro’ch chi yn eich swydd 
ddiwetha chi?

• Beth oedd eich swydd gynta chi?

• Beth dych chi/o’ch chi’n hoffi am eich gwaith?

• Beth dych chi/do’ch chi ddim yn hoffi am eich gwaith?

• Oedd swydd gyda chi pan o’ch chi yn yr ysgol?

• Edrychwch ar y swyddi yma. Gyda’ch partner, trafodwch pa swydd basech 
chi’n hoffi ei gwneud, pa swydd fasech chi ddim yn hoffi ei gwneud.

tiwtor Cymraeg

milfeddyg

plymwr

nyrs 

deintydd

peilot

glanhäwr 

peiriannydd

 

garddwr  

glöwr

athro gyrru

actor

 

Robin Radio

a) Atebwch:  

 Pwy oedd yn siarad Cymraeg â Llinos? 

 Ble bydd Llinos ym mis Medi?    

 Beth fydd yn digwydd mewn pum mlynedd?

b) Gwrandewch am: 

 Dw i’n eich clywed chi’n gofyn.  I hear you ask.

 Mae hi’n ganol nos.    It’s the middle of the night.

 siwrne saff     safe journey
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1. ’Dyn ni’n defnyddio blynedd ar ôl rhif, ond dim ar ôl un:

  un flwyddyn  chwe blynedd
  dwy flynedd  saith mlynedd
  tair blynedd  wyth mlynedd
  pedair blynedd naw mlynedd
  pum mlynedd deg mlynedd

 The mutations look complicated but follow the common principles:

 Singular feminine nouns always mutate following un – un ferch (blwyddyn is 
 a singular feminine noun).
 Dau and dwy always cause a treiglad meddal – dau fab, dwy ferch
 Tair and pedair never cause a mutation – tair punt, pedair punt

 Some like to remember the following to help them remember the mutation  
 pattern: fish fingers, baked beans, more bread, mmmm! (the first letter of  
 each word is the same as the mutation!)

2. Notice how pump becomes pum and chwech becomes chwe before the  
 word blynedd and other nouns.

  pum mlynedd          chwe blynedd

3. We use ers when the action/activity is ongoing.  We also use the present  
 tense, which is different to English.  Does dim treiglad ar ôl ers:
  Dw i’n byw yng Nghaerdydd ers dwy flynedd.
 We use am when the action/activity referred to is completed and in   
 the past.  Mae treiglad meddal ar ôl am:
  Ro’n i’n byw yng Nghaerdydd am ddwy flynedd.

4. Ar ôl 10, it is easier to say XX o flynyddoedd (of years), e.e. tri deg saith o  
 flynyddoedd.

5. Notice that there is a treiglad meddal on the number when 
 we use yn ôl.

  ddwy flynedd yn ôl.

 

Help llaw

c) Cyfieithwch: 

 I moved twenty years ago.  

 She speaks Welsh fluently. 

 We have come to Wales for a month.

Duration
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