Unwaith eto, mae’n
amser meddwl am...

Ffocws iaith

Geiriau sy’n dweud pryd:
Diwedd mis ...
Dechrau mis ...
Y flwyddyn nesaf
Yn 2021
Amser y ferf: Roedd
… fydd
bydd
Treiglad Trwynol
(e.e. b > m) yn + enw lle
ym Mae Caerdydd

• Diwedd mis Mai a dechrau mis
Mehefin eleni roedd Eisteddfod
yr Urdd ym Mae Caerdydd.
• Y flwyddyn nesaf, rhwng 25 a’r
30 o Fai 2020, bydd yr
Eisteddfod yn Sir Ddinbych.
• Yn 2021 Sir Gaerfyrddin fydd yn
croesawu’r Eisteddfod.

Dyma Rhestr Testunau
Eisteddfod Sir Ddinbych.

Dyma’r llyfryn sy’n dweud beth ydy’r
cystadlaethau.
Ar dudalen 63 mae’r cystadlaethau rhyddiaith
(prose) ar gyfer dysgwyr.
CYSTADLEUAETH 397 ydy
Rhyddiaith Blwyddyn 10 ac 11

‘Mae gen i farn ...’

‘Mae gen i farn ...’

Dewis da ar gyfer Blwyddyn 10 ac 11, ydych chi’n cytuno?
Pam?
1. mae gan bawb farn am bob math o bethau (bwyd, ffasiwn, rhaglenni teledu, y
dechnoleg fodern, gwyliau, amser hamdden, llyfrau)
2. yn Uned 1, 2 a 4 yr Arholiad TGAU mae’n rhaid mynegi barn a chynnig rhesymau
i gefnogi eich barn.

A

Mynegi barn yn syml a chynnig rheswm yn syml.
(i) Ydych chi’n defnyddio’r patrymau iaith isod i fynegi barn?

Yn fy marn i, mae ...

Dw i’n hoff iawn o ...

Dw i’n hoffi ...

Fy hoff ... ydy ...

Dw i’n mwynhau ...
Dw i wrth fy modd gyda ...
Dw i’n dwlu ar ...

Yn fy marn i, dydy ... ddim yn ...

Dw i ddim yn mwynhau ...

Mae’n gas gen i ...
Dw i’n cytuno bod ...

Dw i ddim yn hoff iawn o ...

Dw i ddim yn hoffi ...

Dw i’n casau ...
Dw i ddim yn cytuno bod ...

Dw i’n anghytuno bod ...

(ii) Cynnig rheswm (achos …)
Pa fath o reswm fyddwch chi’n gynnig i gefnogi eich barn?

Beth am greu
gêm syml i helpu
chi a phartner i
ymarfer
defnyddio’r
patrymau hyn?

Mae gennych 5 munud i gwblhau’r tabl isod.
• Dewiswch reswm/rhesymau i gefnogi barn disgyblion Blwyddyn 10 Ysgol y Graig.
• Ar ôl 5 munud cymharwch (compare) eich dewis gyda phartner.
Enw

Barn

Siân
Grace

Dw i’n mwynhau darllen llyfrau hanes
Fy hoff raglen deledu ydy Strictly
Come Dancing
Yn fy marn i, mae dillad designer yn
bwysig dros ben
Dw i’n hoff iawn o fwyd o’r Eidal fel
pizza a pasta
Mae gas gen i wylio golff ar y teledu
Dw i wrth fy modd yn mynd i Sbaen
neu Portiwgal ar wyliau
Dw i’n hoffi dysgu Cymraeg
Dw i ddim yn mwynhau gwneud gwaith
cartref bob nos
Dw i’n casau siopa yn yr archfarchnad
gyda Mam
Dw i ddim yn or-hoff o deithio adref
ar y bws

Harri
Jac
Miranda
George
Josh
Seren
Lucas
Martha

… achos …

B

Mynegi barn yn fwy ymestynnol i gael marciau gwell yn yr arholiad.

Mae cynllun marcio’r arholiad TGAU yn gofyn am
(i) mynegi barn a chyfiawnhau barn yn llawn
(ii) defnyddio ystod eang (wide range) o batrymau iaith yn gywir

Beth am fynegi barn fel hyn?:
Mae ... yn apelio ata i’n fawr.
Mae’n well gen i.
Bydda i’n cael llawer o bleser o ...

Dydy ... ddim yn apelio ata i o gwbl.

Roeddwn i’n arfer meddwl bod ... yn ...
Roeddwn i’n arfer mwynhau ... ond ...
I mi, mae’n bwysig bod ...
Dw i o blaid y syniad o ...
Dw i’n cytuno gyda’r syniad o ...
Dw i’n credu bod ...
Yn fy marn i mae hyn yn well na ...
Mae ... yn ffefryn gen i
Dw i’n eitha hoff o ...

•
•
•
•
•
•
•
•

Bydda i byth yn ...
Baswn i byth yn ...

Am ryw reswm mae ... yn fy ngwylltio i.
Dw i yn erbyn y syniad o ...
Dw i’n anghytuno gyda’r syniad o ...
Mae hyn yn waeth na ...
Dw i ddim yn credu bod ...
Ond dw i ddim yn hoffi ... cystal â ...

Dewiswch y patrymau mynegi barn sy’n newydd i chi
Defnyddiwch ‘strategaethau deall iaith’ i ddeall ystyr pob un
Dewiswch 4 neu 5 sy’n apelio atoch / fydd yn ddefnyddiol i chi
Rhannwch eich dewis gyda phartner
Dewiswch ffasiwn, y dechnoleg fodern, gwyliau neu amser hamdden
Defnyddiwch y patrymau iaith rydych chi wedi ddewis i fynegi barn am
y thema
Unwaith eto rhannwch eich gwaith gyda phartner / grŵp
COFIWCH ddysgu mwy o batrymau ymestynnol er mwyn gwella eich
gwaith – a’ch marciau!

NAWR mae’n rhaid cefnogi barn yn ymestynnol hefyd.
Dyma rhai syniadau
yn anhygoel
yn arbennig o ...
yn boblogaidd
yn gall
yn gyfrifol
yn well na ...
yn afresymol

i chi:
yn afiach
yn wael
ddim cystal â ...
yn broblem
jyst ddim yn iawn
ddim mor ... â ...
yn ddrwg i ... / i chi

Beth am rhain?
rhy boeth o lawer
afresymol o ddrud
anhygoel o bell
eithriadol o oer
hollol blentynaidd
hynod o ddiddorol

mwynhâd pur
tu hwnt o ddoniol
sôn am wych
Cofiwch ddefnyddio rhain pan rydych
chi’n siarad ac yn ysgrifennu yn
Gymraeg. Ond yn gyntaf beth ydy
ystyr pob un?
Mae tasg ar y dudalen nesaf.

Defnyddiwch strategaethau deall iaith i gysylltu’r Gymraeg yn ‘Colofn A’ gyda’r
Saesneg yn ‘Colofn B’.

C

Colofn ‘A’
rhy boeth o lawer
afresymol o ddrud
anhygoel o bell
eithriadol o oer
hollol blentynaidd
hynod o ddiddorol
mwynhâd pur
tu hwnt o ddoniol
sôn am wych

Cliwiau
boeth / poeth
llawer (e.e llawer o arian)
rheswm/rhesymol
bell/pell
oer
plentyn
diddorol
mwynhau
pur – tebyg i’r Saesneg
doniol
wych/gwych

Colofn ‘B
extremely cold
pure enjoyment
unreasonably expensive
remarkably interesting
much too hot
unbelievably far
talk about great
beyond funny
totally childish

Yn y rhifyn nesaf bydd cyfle i
ddarllen a gwrando ar farn bobl ar
nifer o wahanol themau.
Hefyd bydd help i ysgrifennu darn
o ryddiaith (prose)
‘Mae gen i farn’
ar gyfer cystadleuaeth gwaith
cartref Rhif 397 yn Eisteddfod yr
Urdd Sir Ddinbych 2020.

Ch

TASGAU ymarfer mynegi barn a chynnig rhesymau ymestynnol.

B
(i) Defnyddiwch y patrymau iaith yn
i fynegi barn a chynnig rheswm am y
pynciau canlynol. Gallwch ddefnyddio’r weithlen i’ch helpu.
rhaglenni teledu
realiti
bandiau Cymraeg

gwyliau yn Lapland
Instagram

gwylio gêm rygbi yn
Stadiwm y Principality
y tywydd yng Nghymru

bwyd India
Ferrari coch

(ii) Y tro yma, defnyddiwch y patrymau iaith estynnedig i fynegi barn a chynnig
rheswm ond peidiwch a defnyddio’r weithlen i’ch helpu.
iPhone / tabled
gwisg ysgol

bwyd China
chwarae ar yr XBox

tîm pêl-droed Man U
y tywydd yn Sbaen

operau sebon
gwyliau yn y Caribî

