
Ansoddeiriau - Nodiadau Athro

Y Prif Reolau:

Mae ansoddair yn treiglo’n feddal ar ôl ‘YN’ (ond dim ‘ll’ a ‘rh’)

e.e.  yn beryglus   (p>b)
 yn dawel    (t>d)
	 yn	gyffrous			 	 (c>g)
	 yn	fach	 	 	 (b>f)
 yn ddu   (d>dd)
 yn olygus   (g> /)
 yn llawen   (dim treiglad)
 yn fawr   (m>f)
 yn rhyfedd   (dim treiglad)

Llenwch	y	bylchau	gyda’r	gair	cywir*

1. Mae’r bwyd yn y caffi yn ___________ dros ben. (blasus)

2. Roedd pawb yn ______________ iawn yn y gwesty. (cyfforddus)

3. Ydy popeth yn yr ystafell yn __________? (taclus)

4. Rydw i’n gallu siarad Cymraeg yn _________ erbyn hyn. (gwych)

5. Rhedodd Ann yn ____________ yn y mabolgampau. (cyflym)

6. Oedd y wers hanes yn _____________ heddiw? (diddorol)

7. Mae’n rhaid i ni fod yn ___________ wrth groesi’r ffordd. (gofalus)

8. Dylet ti weithio’n __________ cyn yr arholiadau TGAU. (caled)

9. ‘Roedd y ffilm yn _________ iawn,’ meddai Tim. (doniol)

10. Mae’r gerddoriaeth bob amser yn ___________. (bywiog)

The	correct	answers	are:
1. flasus
2. gyfforddus
3. daclus
4. wych
5. gyflym
6. ddiddorol
7. ofalus
8. galed
9. ddoniol
10. fywiog

*	Mae	daflen	hon	ar	gael	ar	ffurf	adnodd	digidol.	Mae	modd	i’r	dysgwyr	farcio	
neu	wirio’u	gwaith



FEL ARFER, mae’r ansoddair yn dod AR ÔL yr enw

e.e.  dyn cryf
 eliffant mawr
 car coch
 plant da
 anifail gwyllt
 tŷ hardd
 llyfr diddorol

OND dim bob amser.
Mae’r ansoddeiriau yma’n dod O FLAEN yr enw:

e.e.  hen (e.e. hen ddyn)
 prif   (e.e. prif reswm)
 hoff  (e.e. hoff le)  
 cas (e.e. cas bethau)

 *Sylwch	ar	y treiglad meddal

Mae’r ansoddair yn treiglo’n feddal AR ÔL enwau benywaidd unigol.

e.e.  merch fach  
 ysgol dda
 llwy bren  
 rhaglen ddoniol
 ystafell dywyll 
 cadair goch
 côt las  
 pêl fawr



Os	ydych	chi	eisiau	mwy	o	wybodaeth	ac	ymarferion	ar	y	treigladau:

e.e.		 trieglad	meddal	ar	ôl	‘yn’	neu	‘n’
          treiglad meddal ar ôl yr arddodiaid 
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This is available as a printable student sheet:

Elfen ieithyddol A B C Ch D

Ansoddeiriau Safle arferol yr 
ansoddair

e.e. 
afal coch

Prif eithriadau

hen ysgol
unig blentyn
prif reswm

Ffurfiau	
benywaidd aml 
eu defnydd

e.e. 
torth wen
stori fer

Ffurfiau	lluosog	
aml eu defnydd

e.e.
bechgyn eraill
plant eraill
syniadau eraill

Goleddfu 
ansoddeiriau

e.e.
eitha da
bron cystal
gweddol ddoniol
andros o braf

Cymharu 
ansoddeiriau

etc

Cyfartal – gan 
ddefnyddio	‘mor’

mor dawel â
mor braf â
mor ddiddorol â

Cyffelybiaeth

yn gryf fel ceffyl
yn dawel fel 
llygoden
yn goch fel afal

Ansoddair fel 
adferf

e.e.
cysgu’n dawel
cerdded yn araf

Cyffelybiaethau	
afreolaidd

cystal â
yn well na
… ydy’r gorau
cymaint â
yn fwy na …
…ydy’r mwyaf

Ansoddeiriau 
ar	gyfer	uwch	
sgiliau	siarad	ac	
ysgrifennu

e.e.
rhy boeth o lawer
anhygoel o bell
afresymol o ddrud
eithriadol o oer
mwynhâd pur
hollol blentynaidd
llawn hwyl



Ffurfio’r	Lluosog:

Mae llawer o wahanol ffyrdd o luosi enwau

1. Ychwanegu terfyniad

-au -iau -on -ion -i -ydd
afal > afalau ffrind > ffrindiau llythyr > llythyron dyn > dynion eglwys > eglwysi cyfarfod > cyfarfodydd

-oedd -iaid -od

amser > amseroedd efaill > efeilliaid mynach > mynachod

2. Gollwng terfyniad unigol

unigol lluosog unigol lluosog unigol lluosog unigol lluosog

mochyn moch aderyn adar bricsen brics moronen moron

plentyn plant morgrugyn morgrug coeden coed malwoden malwod

pysgodyn pysgod postyn pyst llygoden llygod

3. Cyfnewid terfyniad unigol am un lluosog

unigol lluosog unigol lluosog unigol lluosog unigol lluosog

blodyn blodau polyn polion unigolyn unigolion cwningod cwningen

ffermwr ffermwyr gweithiwr gweithwyr plismon plismyn bachgen bechgyn

4. Newid llafariaid

unigol lluosog unigol lluosog unigol lluosog

llygad llygaid bran brain bardd beirdd

tarw teirw corff cyrff fforc ffyrc

troed traed iâr ieir car ceir



(i)	 Chwiliwch	am	ystyr	a	lluosog	y	geiriau	yn	y	tabl	isod.*

Defnyddiwch y strategaethau canlynol:

• gofyn i bartner
• gofyn i’r grŵp
• gwybodaeth flaenorol
• edrych mewn geiriadur
• gofyn i’r athro/athrawes

gair ystyr lluosog gair ystyr lluosog

peth atgof

dydd wythnos

cwyn dinas

llestr tad

estron ysgol

baban pêl

enw cwsmer

iaith awdur

cariad heol

bwyd stori

ffilm partner

cerdd afon

anifail actor

gwisg ardal

ffin mwnci

diod gwynt

môr esgid

holiadur llew

*	Mae	daflen	hon	ar	gael	ar	ffurf	adnodd	digidol.	Mae	modd	i’r	dysgwyr	farcio	
neu	wirio’u	gwaith



Ysgrifennwch	y	geiriau	unigol	a	lluosog	yn	y	golofn	gywir	yn	y	tabl.

-au -iau -on -ion -i -ydd

-oedd -iaid -od



(ii)	 Ansoddeiriau	–	ar	gyfer	uwch	sgiliau	siarad	ac	ysgrifennu.*

Cwblhewch y tabl isod. (Mae’r cyntaf wedi’i wneud yn barod)

Ansoddair Ystyr ar ôl enw gwrywaidd ar ôl enw benywaidd

poblogaidd popular canwr	poblogaidd tref boblogaidd

penderfynol

perffaith

plentynaidd

trefnus

talentog

tyner

torcalonnus

cydwybodol

cyfeillgar

creulon

calonogol

difrifol

dawnus

derbyniol

deallus

brwdfrydig

boddhaol

busneslyd

brawychus

gogoneddus

gwahanol

galluog

gwarthus

mentrus

moethus

mwyn

moethus



(i)	 Dewiswch	UN ansoddair o bob grŵp o 4 yn y tabl uchod.

Mae’n bosibl dewis:

• geiriau rydych chi’n eu gwybod yn barod
• geiriau anghyfarwydd
• geiriau rydych chi’n hoffi eu sain
• geiriau sydd yn hawdd eu sillafu
• geiriau rydych chi’n meddwl fydd yn ddefnyddiol

(ii)	 Trafodwch	y geiriau gyda ffrind pan rydych chi’n cael cyfle

(iii)	 Defnyddiwch:

 rhy … o lawer
 anhygoel o …
 afresymol o …
 eithriadol o …
 hollol …
 tu hwnt o …

 gyda’r ansoddeiriau rydych chi wedi eu dewis yn (ii)

(iv)	 Cofiwch	ddefnyddio’r ansoddeiriau hyn pan rydych chi’n siarad ac yn    
 ysgrifennu yn Gymraeg.



GWAITH	YMESTYNNOL

Cymharu ansoddeiriau - yn syml iawn!

Ydych chi’n gallu cwblhau’r tabl? Byddwch yn greadigol … ac yn ddoniol.

ansoddair y radd gyfartal y radd gymharol y radd eithaf

coch mor goch â … 
                (+treiglad llaes)
                p>ph, c>ch t>th

mor goch â thomato

yn fwy coch na …                
                (+treiglad llaes)
                p>ph, c>ch t>th

yn fwy coch na thrwyn taid.

y mwyaf coch.

doniol

diddorol

blasus

trefnus

deallus

moethus

galluog

plentynaidd

brwdfrydig

!	Sylwch:
treiglad meddal ar ôl ‘mor’
dim treiglad ar ôl ‘yn fwy’ a ‘y mwyaf’ 
treiglad llaes ar ôl ‘â’ a ‘na’



Cymharu Ansoddeiriau - Afreolaidd (irregular)

Mae’r rhain yn ddefnyddiol iawn. Dysgwch nhw!

ansoddair y radd gyfartal y radd gymharol y radd eithaf

da cystal â gwell (yn well na …) y gorau

drwg cynddrwg â gwaeth (yn waeth na …) y gwaethaf

mawr cymaint â mwy (yn fwy na …) y mwyaf

bach cyn lleied â llai (yn llai na …) y lleiaf

e.e.
Mae Sbaen yn dda.
Mae Ffrainc cystal â Sbaen.
Mae Portiwgal yn well na Sbaen a Ffrainc.
Yr Eidal ydy’r gorau.

Mae Josh yn ddrwg.
Mae Toby cynddrwg â Josh.
Mae Ben yn waeth na Josh a Toby.
Louie ydy’r gwaetha

Mae Caerdydd yn fawr,
Mae Caeredin cymaint â Chaerdydd.
Mae Dulyn yn fwy na Chaerdydd a Chaeredin.
Llundain ydy’r mwyaf

Mae Caitlin yn fach.
Mae Georgia cyn lleied â Caitlin.
Mae Alex yn llai na Caitlin a Georgia.
Annie ydy’r lleiaf

!	Sylwch:
Yr Eidal    ydy’r    gorau 
Italy        is          the best

!	Sylwch:
‘a’	a	‘na’	+	treiglad	llaes	(p,t,c) 


