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Nod yr uned hon yw...
Cymharu ansoddeiriau Comparison of adjectives (talach, mwy, llai, gwell, gwaeth)

Uned 16 – Mae hi’n oerach heddiw!

Geirfa

fferm(ydd)    farm(s)
llygoden fawr  rat(s)
(llygod mawr)  

neidr (nadroedd)   snake(s)
straen   strain, stress,   
   tension
telyn(au)   harp(s)

cadw mewn cysylltiad    to keep in touch
erbyn hyn           by now
hyd yn oed      even
o hyd      still
o’r blaen     before
yn y bôn     basically

afal(au)   apple(s)
cais (ceisiadau)  application(s)
cais (ceisiau)  rugby try (tries) 
corryn (corynnod) spider(s)
cysylltiad(au)  contact(s);  
   connection(s)
hiraeth   longing
oren(au)   orange(s)
pennill (penillion)  verse(s)
rhiant (rhieni)  parent(s)

astudio                  to study
beicio                    to bike, to cycle 
penderfynu  to decide

bas   bass; shallow
cyfoethog  rich
ffasiynol  fashionable
heini   fit
lliwgar  colourful
poenus    painful
syml    simple
tenau    thin
tew   fat
tlawd    poor,  
   poverty-stricken

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!

Geiriau pwysig i f i...
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Mae Llundain yn bell.   Mae Paris yn bellach.    
London is far.    Paris is further.

Mae Aberystwyth yn agos.  Mae Abertawe’n agosach.  
Aberystwyth is near.   Swansea is closer/nearer.

Mae Llundain yn ddrud.   Mae Paris yn ddrutach.  
London is expensive.   Paris is more expensive.

Mae pasta’n rhad.    Mae tatws yn rhatach.
Pasta is cheap.    Potatoes are cheaper.

Dw i’n dalach na chi.   I am taller than you.
Dw i’n ifancach na chi.   I am younger than you.
Dw i’n henach na chi.   I am older than you.
Dw i’n henach na phawb.   I am older than everyone.

Mae hi’n oerach heddiw.   It is colder today.
Mae hi’n dwymach heddiw.  It is warmer today.
Mae hi’n sychach heddiw.   It is drier today.
Mae hi’n wlypach heddiw.   It is wetter today.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Gyda’ch partner, edrychwch ar y lluniau ac ysgrifennwch frawddegau           
sy’n cymharu. 

Dyma Helen a Delyth. 
Mae Helen yn ................................. na Delyth. (hapus)  
Mae Delyth yn ................................. na Helen. (trist)

Dyma Bobi a Barbara.

Dyma Dafydd a Gwyn.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Dyma Teigr a Twm.
Mae Teigr yn ................................... (tew) na Twm.   
Mae Teigr yn drymach na Twm. 
        
Mae Twm yn deneuach na Teigr. 
Mae Twm yn ................................... (ysgafn) na Teigr.

Gyda’ch partner, gorffennwch y brawddegau:

Mae Abertawe yn fawr.  
Mae Caerdydd ................................................................................................................................................

Mae Tyddewi yn fach.  
Mae Llangrannog............................................................................................................................................

Roedd Dracula yn ddrwg.  
Roedd Frankenstein .....................................................................................................................................

Mae bwyd Ffrainc yn dda.  
Mae bwyd Cymru............................................................................................................................................

Roedd gôl Giggs yn dda.  
Roedd gôl Bale.................................................................................................................................................

Roedd Elvis yn canu’n dda.  
Roedd Sinatra...................................................................................................................................................

Mae hwyaden yn nofio’n dda. 
Mae pysgodyn.................................................................................................................................................

Mae Caerdydd yn fwy nag Abertawe.  Cardiff is bigger than Swansea.
Mae Caerdydd yn llai na Llundain.  Cardiff is smaller than London. 
Mae pêl-droed yn well na rygbi.   Football is better than rugby.
Mae gwynt yn waeth na glaw.   Wind is worse than rain. 

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!

Teigr Twm
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Gwrando – Llenwch y bylchau

Doedd dim byd ..............................................................................................na siopa

O hyd, ..................................................................................................................o’r blaen;

Roedd .....................................................................................................................yn Ikea

Yn ............................................................................................................................o straen.

Mae pethau’n ....................................................................................................o lawer

I ...................................................................................................................... fel fi’n y bôn:

Dw i’n............................................................ prynu ............................................................

Mewn ............................................................. ar y .............................................................!

Siaradwch 

Mae’r Wyddfa’n uchel. Mae Ben Nevis yn uwch. Ben Nevis is higher.
Mae Ben Nevis yn uchel.   Mae Everest yn uwch.   Everest is higher.
Mae llais alto yn isel.  Mae llais bas yn is.  A bass voice is lower.
Mae tri yn rhif isel.    Mae un yn rhif is.       One is a lower number.

• Dych chi’n siopa ar-lein? Beth dych chi’n ei brynu ar-lein? 

Mwy o ansoddeiriau

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Edrychwch ar y lluniau gyda’ch partner a dwedwch dair 
brawddeg am bob pâr.

Y dillad yn siop Steil a siop Oxfam (e.e. ffasiynol, newydd, drud, rhad).

Mae hi’n fwy heini na fe.          Mae e’n llai heini na hi!

Mae pêl-droed yn fwy diddorol na chriced. Soccer is more interesting than cricket.
Mae rygbi’n fwy cyffrous na phêl-droed.  Rugby is more exciting than soccer.
Mae trombôn yn fwy swnllyd na thelyn.  A trombone is noisier than a harp.
Mae oren yn fwy blasus nag afal.   An orange is tastier than an apple.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!



147

Y tŷ a’r bwthyn (e.e. newydd, hen, bach, mawr, diddorol, drud, rhad).

Yr oriawr ddu a’r oriawr goch (e.e. lliwgar, mawr, bach, drud, rhad, diddorol).

Y car mawr a’r car bach (e.e. newydd, hen, ffasiynol, drud, rhad, cyflym, araf).

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Ymarfer

pasta/
reis

Lloegr/
Cymru

prysur cyffrous

Tŵr Blackpool/ 
Tŵr Eiffel

bara/
tatws

diflas blasus

rygbi/
criced

smwddio/
garddio

uchel ffasiynol

Yr Wyddfa/
Ben Nevis

sgio/
nofio

drud oer

eira/
iâ

siocled/
bara brith

rhad anodd

Ferrari/
Mercedes

cwrw/
gwin

hardd twym

Tenerife/
Y Sahara

Milan/
Paris

mawr melys

dŵr tap/
dŵr potel

Nadolig/
Nos Galan

pell cyflym

Y Tywydd

Sut roedd y tywydd ddoe?   Sut mae’r tywydd heddiw?

Roedd hi’n wlypach ddoe.   Mae hi’n sychach heddiw.

Roedd hi’n fwy stormus ddoe.  Mae hi’n llai stormus heddiw.

Roedd hi’n fwy cymylog ddoe.  Mae hi’n fwy heulog heddiw.

Roedd hi’n fwy gwyntog ddoe.  Mae hi’n llai gwyntog heddiw.

Dewiswch un blwch o’r chwith ac un blwch o’r dde i wneud brawddegau, 
e.e. Mae pasta’n fwy blasus na reis.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Sgwrs – Y Cyfweliad

A: Croeso i’r cyfweliad.

B: Diolch.

A: Felly, y cwestiwn cynta: Pam dych chi eisiau 
     swydd newydd?

B: A bod yn onest, roedd y bòs diwetha’n ofnadwy. 

A: O? Pam felly?

B: Roedd hi’n rhoi llawer o bwysau ar y staff. Dw i eisiau swydd gyda llai o straen.

A: Dw i’n gweld. Felly pam dych chi wedi gwneud cais am y swydd yma?

B:  Mae’r ganolfan yma’n fwy cyfleus na’r swyddfa lle dw i’n gweithio nawr. 
Dw i’n gallu cael bws yma.

A: Unrhyw beth arall?  

B: Dw i angen mwy o wyliau. Ac mae tiwtor Cymraeg yn cael llawer iawn o wyliau.

A: Wel, mae gwyliau’r haf yn hir....

B: A dw i angen mwy o arian i fynd ar wyliau, wrth gwrs. Dw i’n dlawd nawr.
Dw i angen bod yn fwy cyfoethog i gael gwyliau gwell.

A: Mae gwyliau yn bwysig, ond mae’r tymor yn bwysicach. Reit, cwestiwn dau. 
Barod?

B: Barod. 

A: Dych chi’n berson amyneddgar?

B: Does neb mwy amyneddgar na fi. 

A: Iawn. Un cwestiwn arall. Dych chi’n hapus i weithio gyda’r nos?

B: Gyda’r nos? Dych chi’n fwy creulon na’r bòs diwetha! Nesa, byddwch chi’n 
gofyn i fi weithio ar ddydd Sadwrn! Dw i eisiau llai o waith, dim mwy o waith.  
Dydd da i chi!

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Darllen a gwrando

1. Chwiliwch am: My children have travelled further than me.

The longing for Wales will be less painful.

Symud i Awstralia
Mae Beca Jones a’i theulu wedi symud i Awstralia i fyw. Yr wythnos diwetha, 
dwedon nhw ffarwél wrth y teulu a’r cymdogion, cyn dal yr awyren i Melbourne. 
Pam felly mae mam ifanc wedi gadael fferm yng ngorllewin Cymru i weithio 
mewn ysbyty yn ne-ddwyrain Awstralia?

‘Doedd ffermio ddim yn talu,’ meddai Beca, ‘roedd rhaid gwneud rhywbeth. Mae 
fy ngŵr i wedi bod yn Melbourne sawl gwaith yn y gorffennol, ond dw i erioed 
wedi teithio dramor. Mae fy mhlant i wedi teithio’n bellach na fi hyd yn oed! Ro’n 
i wedi bod yn meddwl am y peth am flynyddoedd a dweud y gwir, ond ar ôl i ni 
golli llawer o anifeiliaid yn yr eira mawr y llynedd, penderfynon ni... iawn, dyma’r 
amser! Roedd y gaeaf diwetha yn anodd a doedd dim llawer o arian gyda ni  
o gwbl.’

Sut gaethon nhw ddigon o arian i fynd i Awstralia, felly? ‘Mae’r ateb yn syml,’ 
meddai Beca, ‘gwerthu’r fferm. Doedd fy rhieni i ddim yn rhy hapus am hynny, a 
bod yn onest, achos mae’r fferm yn y teulu ers dros gan mlynedd. Doedd dim 
ots gyda nhw fod eu merch nhw’n symud i wlad arall i fyw ‒ ro’n nhw’n poeni 
mwy am golli’r fferm.’

Sut byddan nhw’n cadw mewn cysylltiad â’r teulu yng Nghymru, felly? ‘Byddwn 
ni’n gallu siarad drwy Skype, wrth gwrs. Dw i’n poeni y bydd y plant yn colli eu 
Cymraeg nhw. Dyna’r unig iaith maen nhw’n ei siarad yn y tŷ. Mae’n bwysig 
eu bod nhw’n dysgu siarad Saesneg, wrth gwrs. A chyn bo hir byddan nhw’n 
gwneud ffrindiau newydd ac yn siarad ag acen Awstralaidd.

‘Nid ni yw’r teulu cynta i symud i Awstralia, ac mae lle neis iawn gyda ni i fyw 
ynddo. Bydd yr hiraeth am Gymru fach yn llai poenus pan fydd yr haul yn dwym 
a’r tywydd yn braf, dw i’n siŵr!’

Gwrandewch a darllenwch ar yr un pryd.  Yna, gyda’ch partner, atebwch 
y cwestiynau.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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4. Bydd Beca’n gweithio...
   
   a) mewn banc.
   b) ar fferm.
   c) mewn ysgol.
   ch) mewn ysbyty.

5. Mae Beca wedi bod yn Awstralia...
   
   a) unwaith.
   b) ddwywaith.
   c) sawl gwaith.
   ch) ddim o gwbl.

6. Collon nhw anifeiliaid llynedd...
   
   a) oherwydd yr eira.
   b) ar ôl eu gwerthu nhw.
   c) daeth TB ar y fferm.
   ch) doedd dim arian i’w bwydo nhw.

7. Y broblem i fam a thad Beca yw...
  
   a) ei bod hi’n symud dramor.
   b) ei bod hi’n gwerthu fferm y teulu.
   c) bod y plant yn mynd i siarad Saesneg.
   ch) defnyddio Skype.

8. Gartre, mae’r plant yn sgwrsio...

   a) yn Gymraeg.
   b) yn Gymraeg a Saesneg.
   c) yn Saesneg.
   ch) ag acen Awstralaidd.

2. Beth yw’r ddwy ffordd o ddweud to tell the truth? 

3. Chwiliwch am dair enghraifft o’r treiglad trwynol yn y darn.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Siaradwch

• Dych chi wedi byw mewn gwlad sy’n bell o Gymru neu fasech chi’n hoffi  
 gwneud hynny?

Siaradwch – Dw i ddim yn hoffi ...

Sgwrs 2
A: Beth dych chi ddim yn hoffi ei fwyta?
B: Mae’n gas gyda fi dreiffl.
A: Pam? Mae treiffl yn fendigedig!
B: Dyw e ddim. Mae e’n rhy felys.
A: Wel, dw i wrth fy modd gyda threiffl. Dych chi’n hoffi hufen iâ ‘te?
B: Ydw wir, mae hufen iâ’n flasus iawn.
A: Beth yw’ch hoff flas chi?
B: Mefus, dw i’n meddwl.
A: Wel wel, dw i’n cytuno!

Beth dych chi ddim yn hoffi? Ysgrifennwch un peth dych chi ddim yn hoffi ym 
mhob categori yn y tabl a siaradwch!

Ydy’r bobl eraill yn y dosbarth yn cytuno? Siaradwch â 5 o bobl a marciwch yn y 
tabl faint sy’n cytuno a faint sy’n anghytuno.

Ddim yn hoffi  ... cytuno anghytuno

cerddoriaeth 

bwyd 

diod 

tywydd 

lle 

person enwog 

chwaraeon 

rhaglen deledu 

ffilm 

gwaith tŷ 

• Dych chi’n nabod rhywun sy wedi symud i wlad bell i ffwrdd?

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Dych chi’n hoff o’r anifeiliaid yma?

Robin Radio 

a) Atebwch: 

Pam mae llawer o bobl eisiau gwybod sut bydd y tywydd yn yr ardal dros y 
penwythnos?  

Pryd bydd hi’n stormus?

Beth mae Robin yn mynd i wisgo dydd Sul?

b) Gwrandewch am:

y bwletin tywydd   the weather bulletin
Mas â fe!    Out with it! 
Mae’n ddrwg ‘da fi ddweud.  I’m sorry to say.

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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c) Cyfieithwch:

better than last week  
It will be worse tomorrow.
no colder than today 

Help llaw

1. Yn Saesneg, ’dyn ni’n defnyddio ansoddair (adjective) + -er to make 
comparisons, e.g. tall – taller.

Yn Gymraeg, ’dyn ni’n defnyddio ansoddair + -ach. 

 tal > talach hen > henach     tew > tewach     ifanc > ifancach

2. I ddweud taller than, ’dyn ni’n dweud: talach na.  

Mae treiglad llaes (t, c, p) ar ôl na:  
 Dw i’n henach na phawb. 
Mae na yn troi’n nag cyn llafariaid (vowels): 
 Dw i’n dalach nag Angharad. 

3. Rhad, gwlyb, teg. Os bydd ansoddair (adjective) yn gorffen gyda d, b, g, mae’r 
llythyren yma (this letter) yn newid pan ’dyn ni’n ychwanegu (add) -ach: 

 rhad > rhatach       gwlyb > gwlypach   teg > tecach

4. Mawr, bach, da, drwg, uchel, isel. Mae’r chwe ansoddair yma’n afreolaidd 
(irregular).  Rhaid i chi eu dysgu nhw’n iawn: 

 mawr > mwy (bigger, more) 
 bach > llai  (smaller, less)
 da > gwell 
 drwg > gwaeth 
 uchel > uwch
 isel > is

Uned 16 / Mae hi’n oerach heddiw!
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Gydag ansoddeiriau hir, a geiriau sy’n gorffen ag-og fel cyfoethog, gwyntog, 
niwlog, a rhai geiriau eraill fel diflas, defnyddiwch mwy/ llai o flaen yr ansoddair:

 Mae fy chwaer yn fwy cyfoethog na fi.
 Bydd hi’n fwy gwyntog fory.
 Roedd e’n edrych yn llai diflas ddoe.

5. Does dim treiglad ar ôl mwy na llai. Hefyd, mae mwy yn treiglo’n feddal ar ôl 
yn, ond dyw llai ddim:
 
 Mae hi’n fwy gwyntog heddiw.
 Mae hi’n llai cyfoethog na fe.

Prefer Compare 2
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