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Nod yr uned hon yw...
Disgrifio pobl a phethau Describing people and places (Pa mor dal dych chi? mor dal â) 

Uned 15 – Disgrifio

Geirfa

barf(au)   beard(s)
blows(us)   blouse(s)
cardigan(au)  cardigan(s)
daear    earth
ffrog(iau)  dress(es)
modfedd(i)  inch(es)
pluen (plu)  feather(s)
sandal(au)  sandal(s)
sgarff(iau)    scarf (scarves)
sgert(iau)  skirt(s)
siaced(i)    jacket(s)
siwmper(i)    jumper(s)
troedfedd(i)    foot (feet)

diolch byth   thank goodness
dwywaith   twice
o dro i dro   from time to time
o’r diwedd   at last, finally
tair gwaith   three times

croen   skin
crys(au) T   T shirt(s)
drwm (drymiau) drum(s)
mwstas(his)   moustache(s)
triongl(au)  triangle(s)
trowsus  trousers
tŷ (tai) teras  terraced house(s)

chwyrnu   to snore
disgrifio  to describe

anobeithiol  hopeless
blewog  hairy
cyfeillgar  friendly
cyrliog   curly
isel     low
moel    bald
peryglus   dangerous
tal    tall
trwm   heavy
uchel    high

Geiriau pwysig i f i...
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Disgrifio pethau

Gyda’ch partner, ysgrifennwch frawddegau am y lluniau yma, e.e.
Mae’r awyren yn gyflym ond mae’r beic yn araf.

swnllyd tawel
tal byr
trwm ysgafn
mawr bach

Uned 15 / Disgrifio

Mae’r car yn swnllyd.   The car is noisy.
Mae’r car yn dawel.   The car is quiet.
Mae’r car yn araf.     The car is slow.
Mae’r car yn gyflym.   The car is fast.
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Disgrifio pobl 

Mae gwallt hir gyda fe.           Mae gwallt byr gyda fe.               Mae gwallt cyrliog gyda fe.  

Mae gwallt brown gyda fe.    Mae gwallt syth gyda fe.          Mae barf gyda fe.  

Mae gwallt tywyll gyda fe.     Mae gwallt golau gyda fe.          Mae sbectol gyda fe.          

Mae pen moel gyda fe.               Does dim gwallt gyda fe.           Does dim sbectol gyda fe.    

Edward Bob Rhys

Omar Tim

Mae gwallt golau gyda fe.

Edward Bob Rhys Omar Tim

Gyda’ch partner, dewiswch frawddegau o’r blwch isod ac ysgrifennwch 
nhw o dan yr enw cywir.  Mae un frawddeg yn barod i chi.
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Gyda’ch partner, edrychwch ar y llun a llenwch y bylchau.  Beth yw enwau’r 
merched?

Mae gwallt cyrliog gyda Delyth a Maya.
Mae gwallt syth gyda  Katie a Monika.
Mae ffôn symudol gyda Monika a Delyth. 
Mae sgert hir gyda Delyth a Samia
Mae bag melyn gyda
Mae siaced las gyda                         a 
Mae gwallt gwyn gyda
Mae gwallt hir gyda                         a
Mae sbectol gyda
Mae sgarff ddu gyda
Mae bag glas golau gyda
Mae cardigan binc gyda
Mae sandalau gyda
Mae bag coch gyda
Mae siaced lwyd gyda
Mae cylchgrawn gyda
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Pa mor...?

Pa mor dal dych chi? How tall are you? Pum troedfedd.   
Pa mor dal wyt ti?  How tall are you? Pum troedfedd, pum modfedd.
Pa mor dal yw e?    How tall is he?  Chwe throedfedd.          
Pa mor dal yw hi?   How tall is she?  Chwe throedfedd, dwy fodfedd.

Pa mor dda dych chi’n gallu nofio?   Yn dda iawn.
Pa mor dda dych chi’n gallu canu?   Yn eitha da.
Pa mor dda dych chi’n gallu coginio?  Dw i ddim yn ddrwg.
Pa mor dda dych chi’n gallu dawnsio?  Dw i’n ofnadwy.  

Edrychwch ar y grid a gofynnwch y cwestiynau i o leia 5 o bobl.  
Defnyddiwch y symbolau yma yn eich ateb chi:

= da iawn
= eitha da
= ddim yn ddrwg 
= ofnadwy

Enw Enw Enw Enw Enw

coginio

nofio

reidio beic

siarad Ffrangeg

canu

codi yn y bore

cysgu yn y nos

cofio penblwyddi
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Siaradwch – Pa mor aml dych chi’n...

Pa mor aml dych chi’n mynd ar wyliau?  Unwaith y flwyddyn.
Pa mor aml dych chi’n mynd at y deintydd?  Dwywaith y flwyddyn.
Pa mor aml dych chi’n mynd i’r sinema?  Tair gwaith y flwyddyn.
Pa mor aml dych chi’n teithio ar y trên?  Pedair gwaith y flwyddyn.
Pa mor aml dych chi’n golchi’r car?   Byth!

yfed coffi?  
darllen papur newydd? 
mynd i’r gampfa/ganolfan hamdden?  
mynd am dro yn y wlad?  
prynu ffrwythau a llysiau?
gwrando ar Radio Cymru?
edrych ar S4C?
mynd i dafarn?
mynd i dŷ bwyta?
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Gyda’ch partner, cysylltwch y cwestiwn â’r ateb. 

1. Pa mor bell dych chi’n cerdded bob dydd?  a. Tua ugain troedfedd.

2. Pa mor aml dych chi’n siopa am fwyd?   b. Chwe wythnos.

3. Pa mor drwm yw’r deisen?    c. Tua dwy awr a hanner.

4. Pa mor aml dych chi’n mynd at y deintydd?  ch. Bob wythnos.

5. Pa mor dal yw jiráff?     d. Bob chwe mis.

6. Pa mor hir fydd y cyfarfod?    dd. Fel Tom Jones.

7. Pa mor hen dych chi?     e. Tua dwy filltir.

8. Pa mor hen yw’r babi erbyn hyn?   f. Fel pysgodyn.

9. Pa mor dda dych chi’n gallu canu?   ff. Fel Geraint Thomas.

10. Pa mor dda dych chi’n gallu nofio?   g. Bob pum munud.

11. Pa mor aml dych chi’n edrych ar eich ffôn chi? ng. Dros ddau ddeg un.

12. Pa mor dda dych chi’n gallu reidio beic?  h. Dau gilogram.
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Cymharu

Mae hi’n swnllyd heddiw.   Ydy, ond ddim mor swnllyd â ddoe.

Mae hi’n brysur heddiw. 

Mae hi’n ddiflas heddiw.  

Mae hi’n dywyll heddiw.  

Mae hi’n llawn heddiw.

Ydy’r Wyddfa’n uchel?   Ydy, ond ddim mor uchel â Ben Nevis.

Ydy prosecco yn ddrud? 

Ydy hi’n oer heddiw? 

Ydy rygbi’n gyffrous?  

Ydy cathod yn flewog?   

Ydy Abertawe’n fawr?

Ydy teithio ar y bws yn ddrud?

Dyw hi ddim mor dwym â ddoe.  It’s not as warm as yesterday.
Dyw hi ddim mor oer â ddoe.  It’s not as cold as yesterday.
Dyw hi ddim mor wlyb â ddoe.  It’s not as wet as yesterday.
Dyw hi ddim mor wyntog â ddoe. It’s not as windy as yesterday.
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Sgwrs

Mynd i Gaerdydd
Dyma sgwrs rhwng ffrindiau yng ngorsaf Caerdydd.  Maen nhw ar eu ffordd i gêm rygbi.

Catrin: Gwych – yma o’r diwedd.
Dai:  Pa mor hir oedd dy daith di?
Catrin: Pump awr! Mae dod o Landudno’n cymryd drwy’r dydd. Roedd  
  rhaid i fi newid yng Nghaer.
Dai:   Dyw hi ddim yn rhy ddrwg o Gaerfyrddin – dim ond dwy 
  awr a chwarter.

Edrychwch ar yr amserlen a newidiwch y sgwrs.  

Amseroedd trenau i Gaerdydd o brif orsafoedd Cymru
Abertawe 1 awr
Wrecsam 2 awr, 15 munud
Bangor 4 awr
Abergwaun 3 awr
Aberystwyth 4 awr (newid yn Amwythig)
Llandudno 5 awr (newid yng Nghaer)
Y Rhyl 3 awr, 30 munud
Pwllheli 6 awr (newid yn Amwythig)
Casnewydd 15 munud
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Cymdogion

Dw i’n byw mewn tŷ teras. Mae pum tŷ ar fy stryd. Mae’r parc gyferbyn â ni. 

Dw i’n byw yn rhif 5 ac mae cymdogion cyfeillgar gyda fi.

Yn rhif 1 mae Mario a Mair yn byw. Mae tri o blant gyda nhw – Gethin, Eva a 
Carlos. Mae Mario yn dod o Golombia a Mair o Aberystwyth. Cwrddon nhw yn 
Llundain. Cafodd eu babi cynta nhw ei eni yno, ond symudon nhw yma cyn cael y 
ddau arall. Mae’r plant yn siarad Cymraeg â Mair a Sbaeneg â Mario. 

Yn rhif 2 mae Mrs Casi Roberts. Mae hi’n dod o’r dre’n wreiddiol. Roedd hi’n byw 
yma gyda’r gŵr, Owen, ond mae e wedi marw ers blynyddoedd. Mae plant ac 
wyrion gyda hi yn yr ardal. Dw i’n mwynhau siarad Cymraeg â Mrs Roberts achos 
dw i’n hoffi clywed yr acen leol yn fawr.

Yn rhif 3 mae David a Dylan. Mae David o Lundain a Dylan o Gaernarfon.  
Symudon nhw yma o Gaerdydd llynedd. Does dim plant gyda nhw. Dyw David 
ddim mor dal â Dylan, a dyw Dylan ddim mor hen â David. Mae Dylan yn siarad 
Cymraeg, wrth gwrs, ac mae David yn dysgu yn y dosbarth gyda fi.

Darllen – Ar fy stryd 
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Atebwch y cwestiynau gyda’ch partner 

1. Faint o bobl ar y stryd sy’n siarad Cymraeg yn rhugl?

2. Faint o bobl ar y stryd sy’n dysgu Cymraeg?

3. Faint o bobl ar y stryd sy ddim yn siarad Cymraeg?

4. Faint o bobl ar y stryd gafodd eu geni yng Nghymru?

5. Edrychwch ar y llun a dewiswch un person sy’n byw ar y stryd a   
 disgrifiwch y person – sut mae e/hi’n edrych, beth mae e/hi’n ei wisgo 
 ac o ble mae e/hi’n dod. Dych chi’n gallu dyfalu’r oedran! Byddwch chi’n  
 disgrifio’r person i’r dosbarth.

Yn rhif 4 mae’r teulu Tomos. Mae Julie a Jack yn dod yn wreiddiol o Abertawe. 
’Dyn nhw ddim yn siarad Cymraeg yn y tŷ ond mae Julie yn dysgu yn y gwaith, ac 
mae eu merch nhw, Lydia, yn mynd i’r ysgol leol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl. 

A dw i yn rhif 5!

Siaradwch

• Pwy yw eich cymdogion chi? 

• Disgrifiwch eich cymdogion chi.

• Dych chi’n nabod eich cymdogion chi’n dda? 

• Beth maen nhw’n wneud? 

• Pa mor aml dych chi’n siarad â nhw? Am beth dych chi’n siarad?

• Ydyn nhw’n siarad Cymraeg?

• Dych chi’n cofio eich cymdogion chi pan o’ch chi’n blentyn?
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Robin Radio 

a) Atebwch

Beth yw problem Delyth, Carwyn a Geraint?  
 
Pam mae Gavin Griffiths yn enwog?
  
Pa mor aml mae Gavin yn defnyddio’r jacwsi? 

b) Gwrandewch am: 

Pa fath o gymdogion sy gyda chi?  What kind of neighbours do you have?
y dyn ei hun      the man himself
Mae’n anodd canolbwyntio.   It’s difficult to concentrate.

c) Cyfieithwch: 

Who have we got now? 
   
I played a record for you.
  
How often does he go? 

Dych chi nawr yn gallu darllen Yn ei gwsg gan Bethan Gwanas.
Dych chi’n gallu prynu’r llyfr yn eich siop Gymraeg leol, neu ar 
www.gwales.com Dyma’r paragraff cyntaf:

Roedd gan Dafydd Jones broblem. A dweud y gwir, roedd 
gynno fo lawer o broblemau: roedd ei wraig wedi ei adael; roedd 
y peiriant golchi wedi torri; roedd malwod yn bwyta ei letys ac 
roedd y car wedi methu ei MOT (eto). Ond roedd gynno fo un 
broblem oedd yn broblem fawr ers blynyddoedd: roedd Dafydd 
yn cerdded yn ei gwsg.

Darllen
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Help llaw 

1. Treigladau
Mae ansoddeiriau (adjectives) yn treiglo’n feddal ar ôl yn: 
    Mae hi’n brysur/dwym/dal.
    Mae e’n gyflym/drwm/ddiflas.
Ond dyw ll a rh ddim yn treiglo: 
    Maen nhw’n rhad/llawn.
Mae treiglad meddal ar ôl enw benywaidd unigol (feminine singular noun): 
    llyfr cyffrous, ond ffilm gyffrous 
    ci du, ond cath ddu  
    tŷ llawn, ond ystafell lawn 
    llyfr rhad, ond nofel rad

2. Pa mor? I ddweud how + adjective, ’dyn ni’n dweud Pa mor...?
    mawr > Pa mor fawr? 
    drud > Pa mor ddrud? 
    da > Pa mor dda? (how good + how well)
Mae treiglad meddal ar ôl mor ond ddim gyda ll a rh:
     Pa mor llawn?  
    Pa mor rhad?

3. mor  ________  â  =  as  __________    as
    mor fawr â = as big as
    mor hen â = as old as
Mae treiglad llaes ar ôl y gair â:  Dyw Abertawe ddim mor fawr â Chaerdydd.
     Dyw coffi ddim mor rhad â the.
     Dyw trydan ddim mor ddrud â phetrol.
Cofiwch:    Dim yn cyn mor:  
     Mae hi mor hen â fi.
 Mae â yn troi’n ag o flaen llafariad (vowel):
     Dyw Cymru ddim mor fawr ag Awstralia.
     Dyw hi ddim mor brysur ag arfer.

Compare 1 Describe Place Fashion

Uned 15 / Disgrifio


