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Nod yr uned hon yw...
Cymharu ansoddeiriau Comparison of adjectives (tala, mwya, lleia, gorau, gwaetha)

Uned 17 – Y wlad dwyma? Y wlad oera!

Geirfa

cornel(i)   corner(s)
golygfa  view(s), 
(golygfeydd)  scenery
potel(i)  bottle(s)
sesiwn (sesiynau) session(s)
sosban (sosbenni)  saucepan(s)  

yn y pen draw eventually

dechreuwr (-wyr)  beginner(s)
maint (meintiau)  size(s)
mynydd(oedd) mountain(s)
powdr   powder
reis   rice
taldra   height

costio    to cost
ffansïo  to fancy
rhannu  to share 

call   sensible
cryf   strong
iach   healthy
plaen   plain
trefnus  organised

Geiriau pwysig i f i...
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Geraint yw’r tala.   Geraint is the tallest.
Geraint yw’r hena.    Geraint is the oldest.
Geraint yw’r ifanca.   Geraint is the youngest. 
Geraint yw’r cryfa.   Geraint is the strongest.

Ann yw’r hena.    Ann is the oldest.
Ann yw’r ifanca.    Ann is the youngest.
Ann yw’r dala.   Ann is the tallest. 
Ann yw’r galla.   Ann is the most sensible.  

Adolygu Uned 16

Dechrau tal ffasiynol da pell

heini drwg rhad lliwgar mawr

drud poenus bach trist diddorol

uchel hen stormus isel cyflym

swnllyd cyffrous araf oer Yn ôl i’r 
dechrau

Dyddiad geni Taldra Cyflymder
(amser 100m)

Siôn 1 Hydref 2010 4’10” 13 eiliad
Dafydd 3 Mawrth 2009 5’ 13.3 eiliad
Aled 2 Mai 2010 4’8” 15 eiliad
Bryn 1 Rhagfyr 2008 4’10” 14 eiliad
Derec 3 Ionawr 2009 4’9” 14.2 eiliad
Martin 1 Rhagfyr 2010 5’1” 13.9 eiliad
Sam 3 Tachwedd 2009 4’9” 15.2 eiliad

Tim pêl-rwyd bechgyn Ysgol y Llan

Uned 17 / Y wlad dwyma? Y wlad oera!



158

gorau gwaetha
nofiwr
dawnsiwr
canwr/cantores
gyrrwr
cogydd

Fe yw’r gorau.   He is the best.
Fe yw’r gwaetha.   He is the worst.   
Fe yw’r mwya.   He is the biggest.  
Fe yw’r lleia.    He is the smallest.

Hi yw’r orau.    She is the best.
Hi yw’r waetha.   She is the worst.
Hi yw’r fwya.    She is the biggest.
Hi yw’r lleia.    She is the smallest.

Yn eich teulu/grŵp o ffrindiau chi...
Pwy yw’r nofiwr gorau?  Gareth yw’r gorau/Ann yw’r orau.

Dyddiad geni Taldra Cyflymder
(amser 100m)

Siân 2 Mai 2010 4’6” 14 eiliad
Nia 3 Tachwedd 2009 5’2” 14.3 eiliad
Angharad 3 Mawrth 2009 4’10” 16 eiliad
Elin 1 Rhagfyr 2010 4’10” 12.9 eiliad
Efa 1 Hydref 2010 4’9” 15 eiliad
Mandy 1 Rhagfyr 2008 4’11” 14.9 eiliad
Cara 3 Ionawr 2009 5’ 13.6 eiliad

Tim pêl-rwyd merched Ysgol y Llan
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Caerdydd yw’r ddinas fwya yng Nghymru. Cardiff is the biggest city in  
       Wales.
Tyddewi yw’r ddinas leia yng Nghymru.  St Davids is the smallest city in  
       Wales.
Caerdydd yw’r ddinas fwya swnllyd.  Cardiff is the noisiest city. 
Tyddewi yw’r ddinas leia swnllyd.   St Davids is the least noisy city.

Y Sosban yw’r bwyty gorau.    Y Sosban is the best   
       restaurant.
Y  Sosban yw’r bwyty gwaetha.   Y Sosban is the worst   
       restaurant.
Siop y Gornel yw’r siop ddruta.   Siop y Gornel is the most   
       expensive shop. 
Siop y Gornel yw’r siop rata.   Siop y Gornel is the    
       cheapest shop.

Pwy yw’r tala yn y teulu?    Tad-cu yw’r tala.
Pwy yw’r ifanca yn y teulu?    Ifan yw’r ifanca.
Pwy yw’r mwya gofalus yn y teulu?  Siân yw’r fwya gofalus.
Pwy yw’r mwya trefnus yn y teulu?   Fi yw’r mwya trefnus. 
       Fi yw’r fwya trefnus.
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Yn eich barn chi...

Beth yw... ?

Enw y llyfr 
gorau

y lle 
gorau i 
fynd am 
dro

y gân 
orau

y siop 
orau

y caffi 
gwaetha

y ffilm 
drista

y rhaglen 
fwya 
doniol

Caerdydd yw’r lle prysura yng Nghymru?  Ie, Caerdydd yw’r lle prysura.
Aberaeron yw’r lle perta yng Nghymru?   Nage, Aberystwyth yw’r lle   
       perta.
Casnewydd yw’r lle gwlypa yng Nghymru? Nage, Blaenau Ffestiniog yw’r 
       lle gwlypa. 
Llandudno yw’r traeth gorau yng Nghymru? Nage, Porthcawl yw’r traeth  
       gorau.
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Edrychwch ar y llun o Gareth, Ann a Geraint. Gyda’ch partner, dwedwch dair 
brawddeg yn eu cymharu nhw. Defnyddiwch tal, hen, ifanc.

Ble ’dyn ni’n mynd am y penwythnos?
Mae Manceinion yn bell, mae Glasgow yn bellach, ond Caeredin yw’r bella.

Mae Glasgow yn ddrud, mae Manceinion yn ddrutach, ond Caeredin yw’r ddruta.

Mae Manceinion yn oer, mae Glasgow yn oerach, ond Caeredin yw’r oera.

Mae Manceinion yn ddiddorol, mae Caeredin yn fwy diddorol, ond Glasgow yw’r 
fwya diddorol.

Gyda’ch partner, cymharwch y dinasoedd yma.  Defnyddiwch pell, drud, oer  
a diddorol.

a) Paris   Amsterdam   Berlin
b) Barcelona  Bryste    Llundain

Ymarfer
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Grid cymharu

Mewn grwpiau o dri, dewiswch un o’r ansoddeiriau dan y grid i wneud tair 
brawddeg, e.e.
   Person 1: Mae bara’n rhad.
   Person 2: Mae reis yn rhatach.
   Person 3: Tatws yw’r rhata.

pasta
cinio rhost

bwyd Mecsican

tractor
lori

beic

Barcelona
Milan
Paris

criced
snwcer

rygbi

cyrri corma
cyrri findalŵ

chili

hwfro
garddio

smwddio

Caerdydd
Abertawe

Pontypridd

bara
tatws
llaeth

Mercedes
Rolls Royce

Mini

mynd i’r theatr
darllen llyfr
gwylio ffilm
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Mynyddoedd Cymru
Yr Wyddfa         Cadair Idris   Pen y Fan

Yr Wyddfa   1,085 metr 
Tryfan        917 metr
Cadair Idris      893 metr
Pen y Fan      886 metr
Moel Hebog      783 metr
Yr Aran       747 metr

Gyda’ch partner, cymharwch ddau fynydd.  Dilynwch y patrwm:

Yr Wyddfa a’r Aran
Yr Wyddfa yw’r mynydd ucha (highest). Yr Aran yw’r mynydd isa (lowest).

Tryfan a Moel Hebog

Cadair Idris a Moel Hebog

Pen y Fan a’r Aran

Yr Wyddfa a Tryfan

Uned 17 / Y wlad dwyma? Y wlad oera!



164

Darllen

Cwrs Coginio 
Addas i ddechreuwyr. 
Bob nos Iau, 6.30–9pm. Dechrau 20 Medi. 
Cwrs i oedolion. Lle i 10 o bobl yn unig. 
Y cogydd Pierre Alain fydd y tiwtor. Bydd yn dysgu sut i wneud 
bwyd o Ffrainc a sut i fwynhau gwin. 

Ffi: £150 am ddeuddeg sesiwn, yn cynnwys pryd ar y diwedd i ddathlu.  
Ffoniwch y coleg i gofrestru. 

Cwrs Sbaeneg
Croeso i bawb... os dych chi’n siarad tipyn o’r iaith yn barod! 
Bob nos Iau, 7–9pm. Dechrau 20 Medi. 
Os dych chi wedi gwneud cwrs blwyddyn gynta, neu os dych chi’n gwneud 
cwrs Sbaeneg yn yr ysgol, bydd croeso i chi yn nosbarth Ann Jones. 
Lle i 15 o ddysgwyr. 

Ffi: £80 am ddeuddeg sesiwn. Ffoniwch y coleg i gofrestru. 

Sganiwch ac atebwch:

Cyfrifiaduron
Bob nos Fercher, 7–9pm. Dechrau 19 Medi. 
Cwrs i bobl sy ddim wedi defnyddio’r cyfrifiadur o’r blaen. Dim ond lle i 10 sy 
ar y cwrs yma. Tiwtor: Glyn Davies. Dechreuwyr yn unig. 
Cwrs i bobl dros 60 oed yn unig. 

Ffi: £50 am ddeuddeg sesiwn. Ffoniwch y coleg i gofrestru. 

Cwrs Ioga i’r teulu

Addas i bawb dros 6 oed. Does dim ots os dych chi ddim wedi gwneud ioga o’r
blaen. Bob prynhawn Iau, 5 –7pm. Dechrau 20 Medi. Lle i 20 yn y neuadd. Rhaid
bod yn iach i wneud ioga, a rhaid dod â dillad addas i’r cwrs. Y tiwtor fydd Heini
Williams. 

Ffi: £60 am ddeuddeg sesiwn (£12 y plentyn). Ffoniwch y coleg i gofrestru. 
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Siaradwch

1. Pa un yw’r cwrs druta?

2. Pa un yw’r cwrs rhata?
 

3. Pa gwrs sy ar gael i blant ifanc? 
 

4. Pa gwrs sy ddim yn addas i ddechreuwyr? 

5. Pa gwrs yw’r hira?

6. Pwy sy ddim yn cael mynd ar y cwrs cyfrifiaduron?
 

7. Pam dyw hi ddim yn bosib gwneud y cwrs ioga a’r cwrs coginio? 

• I ba gwrs fasech chi’n hoffi mynd? Pam? 
• I ba un fasech chi ddim yn mynd? Pam? 
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Sgwrs 1 – Noson ma’s – T! Bwyta Bangla Blasus

Fe: Reit, beth wyt ti eisiau?

Hi: Pa un yw’r cyrri twyma?

Fe: Findalŵ, wrth gwrs. Ond Madras yw’r mwya blasus.

Hi: Iawn, dw i eisiau Findalŵ cig oen – hyfryd iawn. Gyda bara naan.  
Beth wyt ti eisiau?

Fe: Wel, dw i ddim yn rhy hoff o fwyd sbeislyd, beth sy ddim yn boeth?

Hi: Tandwri – neu corma.... 

Fe: Corma i fi felly, un llysiau dw i’n meddwl. Gyda reis plaen. Dyna’r rhata hefyd. 

Hi: Wyt ti eisiau gwin neu gwrw? Cwrw yw’r gorau gyda chyrri fel arfer.

Fe: Dŵr tap i fi; dw i’n gyrru. 

Hi: Wel, dw i’n mynd i drio’r gwin o India.

*************

Fe: Iawn, gawn ni dalu nawr?  Dw i eisiau mynd adre...

Hi: Wrth gwrs, wel, roedd y gwin yn fendigedig – y gwyn a’r coch! Ond y coch
oedd y mwya blasus, dw i’n meddwl!

Fe: Ie? Roedd y dŵr yn dda.

Hi: Felly beth am rannu’r bil hanner a hanner...?

Fe: O diar... (Oes rhaid i ni?)
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Dewiswch fwyd a diod.

Siaradwch:   Pwy sy wedi dewis y pryd druta/rhata/mwya sbeislyd?

I’ch helpu chi:  Dw i wedi dewis...
   Pryd Dewi yw’r rhata.
   Fy mhryd i yw’r mwya sbeislyd.
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Sgwrs 2 – Yn yr archfarchnad  

Gwrandewch ar Sgwrs 2 a llenwch y bylchau.

A. Mae hi’n ofnadwy o brysur yma.

B. Ydy.  Nos Wener yw’r noson ..................................... bob amser.  Cer i nôl powdr
golchi, wnei di?

A. Pa faint wyt ti eisiau?

B. Yr un ..................................... .

A. Ond mae e’n costio dros bedair punt!

B. Dw i’n gwybod, ond dyna’r fargen ..................................... yn y pen draw.  Beth wyt
ti’n ffansïo i ginio dydd Sul?

A. ’Dyn ni ddim wedi cael stêc ers tipyn.

B. Stêc! Rhy ddrud o lawer. Bacwn yw’r cig ......................................

A. Ond....

B. O, cer i nôl Super-Whiskas.

A. Wyt ti wedi gweld ei bris e? Super-Whiskas yw’r peth ..................................... yma.
Beth am Paws?  Dim ond ugain ceiniog ...

B. Super-Whiskas mae Pws yn lico, felly mae Pws yn cael Super-Whiskas. Iawn?

A. Pwy yw’r ..................................... yn ein tŷ ni, fi neu’r gath?
 
B. Pws yw’r ......................................  
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I’ch helpu chi:  Fy hoff le i yw.../Dw i’n hoffi/Dw i’n hoff o

Hoff leoedd
Ble mae eich hoff le chi:
• yn yr ardal?
• yng Nghymru (tu allan i’r ardal)?
• yn y byd (tu allan i Gymru)?

Hoff bethau
Edrychwch ar y categorïau yn y grid a siaradwch yn eich grŵp chi.

Siaradwch – Hoff leoedd a hoff bethau  

bwyd diod dinas tŷ bwyta

lliw rhaglen deledu tymor pwdin

llyfr actor golygfa ffilm

tywydd anifail blodyn ffrwyth

Uned 17 / Y wlad dwyma? Y wlad oera!



170

Robin Radio 

a) Atebwch:

O ble symudodd Barbara?  
 
Pam mae Barbara yn sôn am chi a ti?
  
Beth mae Quentin Spielberg eisiau ei wneud?  

b) Gwrandewch am: 

Galwch fi’n Barbara.     Call me Barbara.

Dyma’r lle mwya rhamantus   This is the most romantic
yng Nghymru.       place in Wales.

y mynydd gyda’r grug    the mountain with the heather

c) Cyfieithwch: 

This is the prettiest place in Wales. 
   
I don’t drive, of course.
  
I feel very old...
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1. Yn Saesneg, pan ’dyn ni’n cymharu pethau, ‘dyn ni’n ychwanegu the ending 
-est to some adjectives, e.g. tall – tallest. 

Yn Gymraeg,  we add -a:  

  tal > tala   poeth > poetha 

Os yw’n helpu, meddyliwch am y gair fiesta.  -est (yn Saesneg) = -a  
(yn Gymraeg).

2. Edrychwch ar y brawddegau isod (below). Notice the emphasis in the pattern:

  

  Fi yw’r tala yn y teulu.

  Caerdydd yw’r lle mwya yng Nghymru.

  Richard Burton oedd yr actor gorau. 

  John fydd y capten.

Mae’r goddrych (subject) yn dod gynta ac mae’r ferf bob amser yn y  
trydydd person unigol (singular).

3. Cofiwch fod treiglad meddal gyda merched/enwau benywaidd unigol 
(feminine singular nouns) ar ôl y.  Felly:

  Gareth yw’r tala.    Mari yw’r dala. 

  Y bachgen yw’r tala.  Y ferch yw’r dala.

   ond     Y merched yw’r tala.

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

  rhad > rhata   teg > teca   gwlyb > gwlypa

Help llaw 
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5. Dysgwch yr ansoddeiriau afreolaidd (irregular):

  mawr > mwya (biggest,most)  bach > lleia (smallest, least)      

  da > gorau (best)   drwg > gwaetha (worst)

  uchel > ucha (highest)  isel > isa (lowest)

6. Gyda geiriau sy’n gorffen ag -us, ac -og, a gydag ansoddeiriau hir, rhaid i ni roi    
mwya/lleia o flaen yr ansoddair. Mae mwya a lleia’n treiglo’n feddal ar ôl enwau 
benywaidd unigol (feminine singular nouns).

  y noson fwya stormus 

  y plentyn mwya swnllyd

  y llyfr lleia diddorol 

  y ffilm leia rhamantus 

7. Achos bod pwyslais (emphasis) yn y patrwm, yr ateb i’r cwestiwn yw Ie / Nage:

  Siarad yw’r peth pwysica? Ie.

  Abba oedd y grŵp gorau? Nage, y Beatles!

Felly dyma’r patrwm i gyd:

  tal   talach   tala 
  drud                               drutach  druta 
  teg   tecach                           teca 
  gwlyb   gwlypach  gwlypa 
  mawr                             mwy   mwya 
  bach                              llai   lleia 
  da                                   gwell   gorau 
  drwg                              gwaeth  gwaetha 
  uchel                             uwch   ucha 
  isel                                 is   isa 
  diddorol                       mwy diddorol  mwya diddorol

Compare 3
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