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Nod yr uned hon yw...
Adolygu’r dyfodol Revising the future tense

Uned 26 – Adolygu – Y Dyfodol 

Geirfa

boch(au)   cheek(s)
fest(iau)   vest(s)
hances(i)   handkerchief(s)
modrwy(au)   ring(s)
poced(i)   pocket(s)
sianel(i)   channel(s)

ceisio   to try
llwgu   to starve

arian parod    change, cash
blaen    front
botwm  button(s)
(botymau)  
cewyn(nau)  nappy(-ies)
gwaed  blood
gwregys(au)  belt(s)
tafod(au)  tongue(s)
trôns   underpants
twmpath dawns barn dance

clir   clear
glân   clean

canol dydd  midday
heb sôn am   not to mention
hunan   self 
rhyw fath  some sort
yn lle   instead of, in the 
   place of
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Bydda i yn y tŷ heno.
Af i i’r dre yfory.
Caf i frechdan i ginio yfory.
Gwnaf i edrych ar y teledu nos yfory.

A: Ble ewch chi dydd Sadwrn?   B: Af i i’r dre.
A: Beth wnewch chi yno?    B: Af i i Gaffi’r Cwm.
A: Beth gewch chi i yfed?   B: Caf i cappucino.
A: Beth gewch chi i fwyta?    B: Caf i fara brith.
A: Ble gwnewch chi eistedd?  B: Gwnaf i eistedd wrth y ffenest.

Newidiwch y ddeialog i sôn am Nerys, ac yna Nerys a Megan.
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Gwrandewch ar y siaradwyr yn dweud beth fydd yn digwydd yn y dyfodol. 
Ysgrifennwch enwau 3 o’r bobl a beth maen nhw’n ei ddweud. 

Siaradwch â’ch partner – Dych chi’n cytuno?

Yna, ewch o gwmpas y dosbarth yn gofyn i bobl eraill.  Rhowch X yn y blwch 
‘Cytuno’ neu ‘Anghytuno’.

Gwylio

Enw Beth maen nhw’n ei ddweud?

Enw Cytuno Anghytuno

1.

2.

3.
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Siaradwch

cymdogion anifeiliaid hoff le taswn i’n 18 oed 
eto....

chwaraeon pan o’n i’n blentyn darllen diddordebau

bwyd y gwyliau nesa y dyfodol dw i ddim yn 
hoffi....

byw’n iach siopa technoleg dyddiau ysgol

y flwyddyn nesa gwaith dathlu dillad

y penwythnos 
diwetha

teulu neu ffrindiau yr ardal teledu neu radio

y gwyliau diwetha y tŷ y penwythnos 
nesa

dysgu Cymraeg

Cyn y cwrs Canolradd
Gorffennwch y brawddegau yma gyda’ch partner. Sut byddwch chi’n gwella eich 
Cymraeg chi?

Gwnawn ni siarad  

Gwnawn ni edrych  

Gwnawn ni ddarllen  

Gwnawn ni brynu   

Dylen ni   

Hoffen ni  

Gallen ni  
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Sipsi Rosa: Dewch i mewn.

Gwyn: Dw i ddim yn credu hyn, ond mae ‘ffrind’ wedi gofyn i fi ddod i weld beth 
dych chi’n ei ddweud ... fel ... ‘bet’.

Sipsi Rosa: Dim problem, Gwyn, eisteddwch.

Gwyn: Waw! Sut roedd hi’n gwybod fy enw i?

Sipsi Rosa: Nawr ’te, Gwyn, beth yw’r broblem? Pam dych chi eisiau gwybod am 
y dyfodol?

Gwyn: Wel, dw i ddim yn rhy hapus yn y gwaith.

Sipsi Rosa: Does neb yn garedig wrth warden traffig, Gwyn. 

Gwyn: Waw! Sut roedd hi’n gwybod beth yw fy ngwaith i? 

Sipsi Rosa: Rhowch eich llaw chi i fi. Wel, Gwyn, byddwch chi’n cael swydd 
newydd cyn hir. Byddwch chi’n cwrdd â llawer o bobl hyfryd iawn.

Gwyn: Beth fydda i’n ei wneud, Sipsi Rosa?

Sipsi Rosa: Byddwch chi’n diwtor Cymraeg. Byddwch chi’n gweithio yn Nant 
Gwrtheyrn! Wedyn, ar ôl blwyddyn, byddwch chi’n ennill y loteri.

Gwyn: Ond dw i ddim yn gwneud y loteri.

Sipsi Rosa: Cewch chi docyn yn anrheg gan un o’r dysgwyr. Wedyn, byddwch 
chi’n priodi’r dysgwr yna ac yn prynu tŷ yn y Mwmbwls.

Gwyn: Waw! Mae angen ennill y loteri i brynu tŷ yn y Mwmbwls.

Sipsi Rosa: Byddwch chi’n ymddeol yn gynnar, a byddwch chi’n byw’n hapus am 
byth ar lan y môr.

Gwyn: Wel, diolch i chi Sipsi Rosa, dw i’n mynd i ffonio’r Ganolfan Iaith yn syth!

Sipsi Rosa: Weithiau mae hyn yn rhy hawdd. Clywais i ffrind Gwyn yn dweud ei 
enw e tu allan, doedd dim modrwy briodas gyda fe, ac roedd e’n gwisgo ei wisg 
Warden Traffig! Ond dych chi byth yn gwybod beth fydd yn digwydd yn y dyfodol!

Sgwrs
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Gwrando

Neges 1

Oddi wrth: ................................................... i : ...................................................

Bydd hi’n cael prawf gwaed ................................................... .

Ddylai hi ddim ................................................... cyn y prawf.

Rhaid iddi hi fod yn y Ganolfan Iechyd erbyn ................................................... .

Neges 2

Oddi wrth: ................................................... i : ...................................................

Mae e wedi bod ................................................... .

Mae e eisiau ................................................... .

Rhaid iddi hi fynd i’r ................................................... .

Neges 3

Oddi wrth: ................................................... i : ...................................................

Mae  ................................................... wedi torri.

Mae hi angen  ................................................... i’r ymwelwyr.

Does dim ................................................... gyda John.
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Neges 4

Oddi wrth: ................................................... i : ...................................................

Mae’r plant yn ................................................... ar hyn o bryd.

Rhaid iddyn nhw ................................................... yn y car.

Bydd angen prynu ................................................... .

Ysgrifennwch y nodiadau yma gyda’ch partner chi.  

1. Annwyl ..................................................., 

Dw i’n mynd i golli dy barti ................................................... di, mae’n ddrwg gyda fi. Dw i’n 

mynd ar wyliau i ................................................gyda .............................................. 

Gwnaf i brynu  ................................................... yn anrheg i ti! A ’dyn ni’n gallu mynd ma’s 

am ................................................... pan fydda i gartre! 

Hwyl a mwynha’r dathlu, 

...................................................
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2. Annwyl ................................................... ,

Sut wyt ti? Wyt ti’n gallu dod i aros gyda ni y penwythnos nesa? 

Byddwn ni’n mynd i’r................................................... nos Wener ac yna’n cael bwyd yn 

................................................... os byddwn ni’n llwgu! Hoffen ni fynd i’r sinema dydd 

Sadwrn. ’Dyn ni eisiau gweld ................................................... . 

Bydd ein ................................................... ni’n dod ma’s gyda ni nos Sadwrn. Ac wedyn, 

beth am ...................................................  cyn i ti fynd adre dydd Sul?

Cofion,

...................................................
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Adolygu – Gêm o Gardiau 

   

A Ble ewch chi ar 
wyliau nesa?

Sut byddwch chi’n 
dathlu eich 
pen-blwydd nesa chi?

Fyddwch chi’n 
prynu car yn y pum 
mlynedd nesa?

Fyddwch chi’n prynu 
rhywbeth newydd 
‘technolegol’ cyn 
bo hir

2 Ble ewch chi ar drên 
nesa?

Fyddwch chi’n 
smwddio dros y 
penwythnos?

Sut bydd y tywydd 
yfory?

Fyddwch chi’n  
siarad â’r cymdogion 
yn ystod y mis nesa?

3 Pryd ewch chi i 
Lundain nesa?

Fyddwch chi’n ceisio 
bwyta’n iach y 
penwythnos yma?

Oes hoff le gyda 
chi yng Nghymru? 
Fyddwch chi’n mynd 
yno cyn bo hir?

Dych chi’n meddwl 
byddwch chi’n
rhedeg marathon yn 
y dyfodol?

4
Fyddwch chi’n 
ffonio rhywun 
heddiw?

Fyddwch chi’n mynd 
am dro y penwythnos 
yma?

Fyddwch chi’n 
symud o’r ardal yma 
yn y dyfodol?

Pryd ewch chi ma’s 
nesa?

5
Pen-blwydd pwy 
fyddwch chi’n  
dathlu nesa?

Fyddwch chi’n siopa 
ar-lein yr wythnos 
yma?

Fyddwch chi’n 
coginio yfory?

Sut byddwch chi’n 
cadw’n heini dros y 
mis nesa?

6
Fyddwch chi’n 
dringo’r Wyddfa yn y 
dyfodol?

Llun pwy fydd yn 
y papurau newydd 
yfory?

Fyddwch chi’n prynu 
car trydan yn y 
dyfodol?

Fyddwch chi’n 
garddio y 
penwythnos yma?

7
Fyddwch chi’n 
edrych ar y teledu 
heno?

Beth wnewch chi y 
penwythnos nesa?

Fyddwch chi’n 
gweithio dydd Llun 
nesa?

Fyddwch 
chi’n gwylio gêm
rygbi nesa Cymru?

8 Beth gewch chi i 
swper nos yfory?

Pryd ewch chi ar 
wyliau nesa?

Fyddwch chi’n 
edrych ar eich ffôn/
tabled chi cyn mynd 
i gysgu heno?

Sut byddwch chi’n 
dathlu’r Nadolig?

9
Fyddwch chi’n 
prynu paneli solar 
yn y dyfodol?

Fydd rhywun yn y 
teulu’n gwneud 
rhywbeth diddorol cyn 
hir?

Beth wnewch chi 
yfed ar ôl y  
dosbarth?

Beth wnewch chi 
weld ar y teledu 
dros y 
penwythnos?

10 Gyda phwy ewch 
chi ar wyliau nesa?

Sut byddwch chi’n 
byw’n fwy iach yn y 
dyfodol?

Ble byddwch chi’n 
prynu dillad newydd 
nesa?

Beth gewch chi i 
ginio dydd Nadolig?

Jac
Fyddwch chi’n 
gwneud gwaith ar y 
tŷ cyn hir?

Ble ewch chi ar ôl y 
dosbarth?

Fyddwch chi’n 
symud tŷ yn y deg 
mlynedd nesa?

Pryd byddwch chi’n 
mynd i’r 
archfarchnad 
nesa? Pa un?

Brenhines
Pwy fydd yn y 
newyddion y 
flwyddyn nesa?

Fydd rhywbeth 
newydd yn dod i’r 
ardal cyn hir?

Fyddwch chi’n 
edrych ar  
chwaraeon yn ystod 
y mis nesa?

Beth fydd rhaid i chi 
ei wneud dros y 
penwythnos?

Brenin

Pryd byddwch chi’n 
gwrando ar y radio 
nesa? Ar ba orsaf 
radio?

Fyddwch chi’n 
gwneud gwaith tŷ 
dros y penwythnos?

Fyddwch chi’n 
gwneud y cwrs 
Canolradd nesa?

Beth gewch chi i 
frecwast 
bore fory?
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Diwedd y cwrs 

Tiwtor: Reit, dyma ni unwaith eto! Dosbarth ola’r cwrs Sylfaen. Llongyfarchiadau 
i bawb! ’Dyn ni wedi gorffen y cwrs!

Dosbarth: Hwrê!

Tiwtor: Cyn i ni fynd i’r Twmpath Dawns i ddathlu, rhaid i chi lenwi ffurflen eto 
eleni am y cwrs.

Dosbarth: Oes rhaid i ni?

Tiwtor: ...................................................! Gaf i wneud ymarfer bach yn gynta?

Dosbarth: ................................................... , os oes rhaid.

Tiwtor: Dych chi wedi mwynhau’r cwrs Sylfaen? 

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Fwynheuoch chi siarad am bob math o bynciau gwahanol?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Fasech chi’n dweud wrth ddysgwr arall am wneud y Cwrs Sylfaen?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Oedd y cwrs yma’n ddiddorol?

Dosbarth:................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Fyddwch chi’n gwneud y cwrs Canolradd nesa?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Wnewch chi ymarfer Cymraeg cyn y cwrs nesa?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Ddylech chi edrych ar S4C bob wythnos?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Fydd Radio Cymru yn eich ceir chi bob dydd?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Oes cwestiwn gyda chi?

Dosbarth: ................................................... , dim byd.(x)

Tiwtor: Dych chi eisiau ffurflen gofrestru i’r cwrs nesa?

Dosbarth: ................................................... , wrth gwrs.

Tiwtor: Da iawn chi –  bant â ni i’r Twmpath nawr!

Sgwrs 
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a) Atebwch: 

Pam mae Robin yn drist?  

Pwy sy’n dweud dylai Anti Mair ymddeol? 

Beth yw newyddion Llinos? 

b) Gwrandewch am:

Gaf i air?      Can I have a word?    
 
ar glo         locked up

Coda dy galon!     Cheer up! ( lit: lift up your heart!)

c) Cyfieithwch:

What’s the matter? 

There’s not enough money. 

It will be very sad. 

Robin Radio 
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