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Nod yr uned hon yw...
Dysgu trefnolion Learning ordinal numbers (cynta(f) – degfed)

Uned 24 – y cynta(f), yr ail, y trydydd

Geirfa

bioleg    biology
cemeg  chemistry
egwyl   a break,  
   break time
ffiseg   physics 
hosan (sanau) sock(s)
plât (platiau)   plate(s)
sinc(iau)  sink(s)
storm(ydd)  storm(s)
stumog(au)  stomach(s)

chwysu  to sweat
hwylio  to sail
pysgota  to fish

bocs(ys) bwyd  food box(es)
cae(au)   field(s)
cas(ys)  pencil case(s)
pensiliau  
cerdyn credyd credit card 
coridor(au)   corridor(s)
disgybl(ion)   pupil(s)
gwaelod  bottom
haearn  iron
sŵn (synau)   sound(s)
tap(iau)  tap(s)
tywel(ion)   towel(s)
yswiriant  insurance

Cymreig  Welsh (bwyd,   
   diod ac ati)
siomedig  disappointing; 
   disappointed
swil   shy

ar goll   lost
awr ginio          lunch hour
cas beth  pet hate
cofion cynnes warm regards
Cylch Meithrin pre-school  
   nursery
dyna i gyd  that’s all
oddi wrth  from (person)
wedi’r cyfan  after all

Geiriau pwysig i f i...
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Y tŷ cynta     The first house   
Yr ail dŷ     The second house   
Y trydydd tŷ     The third house   
Y pedwerydd tŷ    The fourth house   
Y pumed tŷ     The fifth house
Prynais i’r tŷ cynta yn 1998. 

Dyma’r car cynta.  
Dyma’r ail gar.    
Dyma’r trydydd car.        
Dyma’r pedwerydd car.   
Dyma’r pumed car. 

Pryd pasiaist ti’r prawf gyrru?

Y tro cynta.       The first time.
Yr ail dro.     The second time.
Y trydydd tro.     The third time.
Y pedwerydd tro.    The fourth time.
Y pumed tro.     The fifth time.
Y chweched tro.    The sixth time.
Y seithfed tro.    The seventh time.
Yr wythfed tro.    The eighth time.
Y nawfed tro.     The ninth time.
Y degfed tro.     The tenth time.
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1 - 1af    2 - 2ail    3 - 3ydd
4 - 4ydd   5 - 5ed   6 - 6ed

Sawl gwaith rwyt ti wedi gweld The Sound of Music?    Dyma’r tro cynta.
Sawl gwaith rwyt ti wedi bod yn Oakwood?
Sawl gwaith rwyt ti wedi bod yn y caffi yma?
Sawl gwaith rwyt ti wedi bod yng Nghanolfan y Mileniwm?
Sawl gwaith rwyt ti wedi bod mewn Sadwrn Siarad?
Sawl gwaith rwyt ti wedi ennill raffl?

Unig blentyn yw hi.    She is an only child.
Hi yw’r ail blentyn yn y teulu.  She is the second child in the family.
Fe yw’r trydydd plentyn yn y teulu.  He is the third child in the family.
Fe yw’r pedwerydd plentyn yn y teulu. He is the fourth child in the family.

Gyda’ch partner, edrychwch ar y lluniau a siaradwch am y plant.

Uned 24 / y cynta(f), yr ail, y trydydd



251

Penblwyddi

Pryd mae dy ben-blwydd di?
    Ionawr y cynta.
    Chwefror yr ail.
    Mawrth y trydydd.
    Ebrill y pedwerydd.
    Mai’r pumed.
    Mehefin y chweched.
    Gorffennaf y seithfed.
    Awst yr wythfed.
    Medi’r nawfed.
    Hydref y degfed.
    Tachwedd yr unfed ar ddeg.
    Rhagfyr y deuddegfed.

Calendr Canolfan Iaith Cae’r Cymro – Dewch draw! 
Partner A

10 Ionawr Peintio plât neu wydr – yn barod at Santes Dwynwen!
3 Chwefror 
1 Mawrth Cinio Gŵyl Dewi
7 Ebrill
6 Mai Gemau i’r teulu – ar y maes chwarae
2 Mehefin
9 Gorffennaf Picnic canol haf (yng Nghanolfan Arddio Abercastell)
4 Awst Taith i’r Eisteddfod Genedlaethol
8 Medi
2 Hydref 
5 Tachwedd Noson Guto Ffowc
10 Rhagfyr
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Calendr Canolfan Iaith Cae’r Cymro – Dewch draw! 
Partner B

10 Ionawr 
3 Chwefror Parti croeso i ymwelwyr o Batagonia
1 Mawrth
7 Ebrill Parti Pasg
6 Mai 
2 Mehefin Taith i Eisteddfod yr Urdd
9 Gorffennaf 
4 Awst
8 Medi Taith Gerdded o gwmpas y llyn, cyfle i bysgota neu i hwylio 
2 Hydref Sgwrs dros awr ginio yn y Ganolfan 
5 Tachwedd
10 Rhagfyr Gwneud hosan Nadolig

Ffurfiau benywaidd (Feminine forms)
Y flwyddyn gynta
Yr ail flwyddyn
Y drydedd flwyddyn
Y bedwaredd flwyddyn 
Y bumed flwyddyn
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Dyma’r nofel Gymraeg gynta. Dyma’r ail nofel Gymraeg.

Dyma’r drydedd nofel Gymraeg. Dyma’r bedwaredd nofel Gymraeg.

Dyma’r bumed nofel Gymraeg.

Sgwrs 1

Nofelau

Mam: Dechreuais i yn yr ysgol gyfun yn y flwyddyn gynta.

Mab: Dechreuais i yn yr ysgol gyfun ym mlwyddyn saith. 

Mam: Gwnes i Lefel O yn y bumed flwyddyn.

Mab: Gwnes i TGAU ym mlwyddyn un ar ddeg.

Mam: Gwnes i Lefel A yn y chweched dosbarth.

Mab: Gwnes i AS ym mlwyddyn deuddeg a Lefel A ym mlwyddyn un deg tri.

Mam a Mab: Ond dechreuon ni yn y brifysgol yn y flwyddyn gynta!
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Sgwrs 2

Derbynnydd:  Croeso i Westy’r Cymro. Croeso Cymreig i bawb.
Ceri:    Croeso Cymreig? 
Derbynnydd:  Ie, mae pawb ar y staff yn siarad Cymraeg ac mae’r    
   tywelion yn goch, gwyn a gwyrdd.
Ceri:    Hyfryd! Dyma ein tro cynta ni yma.
Derbynnydd:  Dim y tro ola, gobeithio! 
Ceri:    O, rhaid i fi smwddio fy siaced i cyn ein cyfarfod ni yfory.  
   Oes haearn smwddio yn yr ystafell?
Derbynnydd:  Oes wrth gwrs, a bwrdd smwddio hefyd – yn y cwpwrdd ger  
   y sinc gyda’r tapiau aur.
Ceri:    Hyfryd iawn!
Derbynnydd:  Mae’r tŷ bwyta ar y pumed llawr ac mae’r bar ar y degfed  
   llawr. Mae golygfa hyfryd o’r to. 
Ceri:    Bendigedig!
Derbynnydd:  Dyma eich allwedd chi. Ystafell 601. Dych chi ar y   
   chweched llawr. Ewch lawr y coridor ac mae’r grisiau ar y  
   chwith.
Ceri:    Grisiau? Ble mae’r llifft? 
Derbynnydd: Mae’r lifft wedi torri, mae’n ddrwg gyda fi.
Ceri:    O na, bydda i’n chwysu, yn mynd lan a lawr y grisiau. Felly,  
   ble mae’r pwll nofio?
Derbynnydd:  Ar y llawr gwaelod, wrth gwrs. Ond yn anffodus, mae’r pwll  
   ar gau ar hyn o bryd. Mwynhewch eich noson chi.
Ceri:    Hmff.

Llenwch y bylchau: 
    tŷ
Prynais i fy nhŷ cynta yn Abertawe.
Prynais i fy ................... dŷ yn ............................................... .
Prynais i fy ................... tŷ yn ............................................... .
    taith
Es i i ................... ar fy nhaith dramor gynta.
Es i i ................... ar fy ............. daith dramor.
Es i i ................... ar fy ..................... daith dramor.
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A:   Dw i ddim eisiau mynd i’r ysgol.
B:   Am y trydydd tro – coda!
A:   Mae’n gas ’da fi ginio ysgol – pwdin reis, ych a fi!
B:   Dw i wedi pacio dy focs bwyd di, cariad.
A:   Dw i wedi colli fy nghas pensiliau i hefyd!
B:   Mae e yma, ar y bwrdd!
A:   Ac mae’n gas gyda fi’r bumed wers heddiw –  
  ffiseg, ych a fi. Dw i’n casáu’r ail wers hefyd.  
  Cemeg – gwaeth na ffiseg!
B:   Mae hi bron yn hanner tymor, cariad. Dylet ti fynd.
A:   A dweud y gwir, dw i’n casáu’r gwersi i gyd. Wel,  
  mae bioleg ychydig bach yn well – mae bioleg yn y drydedd wers.
B:   Coda, neu byddi di’n hwyr iawn!
A:   Dw i ddim yn mynd heddiw, mae bola tost gyda fi!
B:   Ond rhaid i ti fynd, ti yw’r Pennaeth Gwyddoniaeth!
   

Sgwrs 3

Dyddiau Ysgol
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Siaradwch

• Beth oedd enw eich ysgol gynta chi?  Beth dych chi’n ei gofio am yr ysgol? 
• Beth o’ch chi’n hoffi ei wneud yno?
• Ble aethoch chi i’r ysgol uwchradd?  Beth oedd eich hoff bwnc chi? 
• Beth oedd eich cas bwnc chi?
• O’ch chi’n hoffi cinio ysgol? O’ch chi’n mynd â bocs bwyd?
• Dych chi’n cofio rhyw drip ysgol yn arbennig?
• Dych chi’n gweld eich ffrindiau ysgol chi nawr?
• Dych chi’n nabod unrhyw blant sy wedi bod mewn Cylch Ti a Fi/Meithrin Cymraeg? 

Gwrando

Neges 1 

1. Beth yw prif bwynt y neges ffôn?
a) Mae ffurflen Siân wedi cyrraedd. b) Mae ei bag hi ar goll.
c) Mae hi wedi anghofio rhif y pasport. ch) Mae camera newydd gyda hi. 

 2. Beth yw gwaith John Davies? ...................................................................................................

Neges 2 

3. Beth yw prif bwynt y neges ffôn? 
a) Mae’r llyfrgell ar gau.   b) Mae’r plant angen stori.
c)  Bydd Miss Jones yn hwyr.   ch) Mae Rhys Wlliams yn sâl.

4. Ble mae Miss Jones yn gweithio? ...........................................................................................

Uned 24 / y cynta(f), yr ail, y trydydd



257

Robin Radio 

a) Atebwch: 

Beth ddigwyddodd dydd Gwener diwetha? 

Faint oedd oed y plant oedd yn canu? 

Pwy fydd yn mynd i Eisteddfod yr Urdd?

b) Gwrandewch am:

Llongyfarchiadau i bawb am   Congratulations to everyone for
gymryd rhan.      taking part.

gan gynnwys      including

Roedd cystadlaethau da iawn.   There were very good competitions.

c) Cyfieithwch:

Some children are shy.

They like singing in a group.

two left feet 

Neges 3 
5. Beth yw prif bwynt y neges ffôn?
a) Mae bola tost gyda gŵr Jên.  c) Mae e wedi colli ei gerdyn credyd e.
b) Mae e angen ei esgidiau rygbi e. ch) Mae e wedi tynnu lluniau o’r gwyliau.

6. Ble mae gŵr Jen yn gweithio?  ...................................................................................................
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Help llaw 

1. Ar lefel Sylfaen, rhaid i chi wybod y trefnolion o 1 i 10.  

Dyma bob rhif mewn mis calendr. Dych chi’n gallu dysgu dyddiad eich 
pen-blwydd eich hun os dych chi eisiau. Byddwn ni’n gwneud mwy o waith  
gyda’r rhifau ar ôl deg yn y cwrs Canolradd.

1af  
cynta(f)

2il 
ail

3ydd 
trydydd/
trydedd

4ydd
pedwerydd/ 
pedwaredd

5ed
pumed

6ed
chweched

7fed
seithfed

8fed
wythfed

9fed
nawfed

10fed
degfed

11eg
unfed ar 
ddeg

12fed
deuddegfed

13eg
trydydd ar 
ddeg

14eg
pedwerydd 
ar ddeg

15fed
pymthegfed

16eg
unfed ar 
bymtheg

17eg
ail ar  
bymtheg

18fed
deunawfed

19eg
pedwerydd 
ar bymtheg

20fed
ugeinfed

21ain
unfed ar 
hugain

22ain
ail ar hugain

23ain
trydydd ar 
hugain

24ain
pedwerydd 
ar hugain

25ain
pumed ar 
hugain

26ain
chweched 
ar hugain

27ain
seithfed ar 
hugain

28ain
wythfed ar 
hugain

29ain
nawfed ar 
hugain

30ain
degfed ar 
hugain

31ain
unfed ar 
ddeg ar 
hugain

2. Mae ffurf fenywaidd (feminine form) gyda 3 a 4. Mae treiglad meddal gyda’r 
benywaidd:

Y trydydd bachgen   Y drydedd ferch
Y pedwerydd bachgen Y bedwaredd ferch
Y pumed bachgen  Y bumed ferch
Y chweched bachgen Y chweched ferch 
Y seithfed bachgen  Y seithfed ferch 
Yr wythfed bachgen  Yr wythfed ferch 
Y nawfed bachgen  Y nawfed ferch 
Y degfed bachgen  Y ddegfed ferch

3. Mae popeth yn treiglo’n feddal gyda 2:

dau fachgen   dwy ferch  yr ail fis
y ddau   y ddwy Dates 1
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