Grwp i ddechreuwyr pur, gyda’r pwyslais ar
sgwrsio yn Gymraeg. Bydd dysgwyr yn dysgu
patrymau iaith safonol, a sut i gynnal sgwrs
sylfaenol yn yr amser presennol a’r gorffennol.

A group for complete beginners, with the emphasis
on conversational Welsh. Students will learn basic
language patterns and how to hold a basic conversation in Welsh in both the present and past tenses.

Ar gyfer dysgwyr sydd eisoes wedi cwblhau
lefel Mynediad, neu sydd â dealltwriaeth
sylfaenol o batrymau iaith - cwrs i gryfhau
sgiliau siarad.

For learners who have completed Entry level
(Mynediad) or have an understanding of basic
language patterns - a course to improve your Welsh
speaking skills.

Addas i unigolion sydd wedi cwblhau lefelau
Mynediad a Sylfaen, neu yn gallu cynnal sgwrs
yn Gymraeg am bethau bob dydd. Ar y siarad
mae’r pwyslais, ond bydd mwy o ddarllen,
ysgrifennu a gwrando yn cael eu cyflwyno.

For those who have completed both the Mynediad &
Sylfaen levels, or if you’re happy to hold an everyday
conversation in Welsh. The emphasis continues on
conversational Welsh, but some more writing,
reading and listening will be introduced.

Cwrs i godi hyder i sgwrsio ac ysgrifennu yn Gymraeg am wahanol destunau mewn mwy o ddyfnder,
gan adolygu patrymau a phwyntiau gramadegol . Cyflwynir darnau darllen, gwylio a gwrando sy’n dod
o lyfrau neu gylchgronau Cymraeg, ac o raglenni radio a theledu.

I ddysgwyr profiadol neu siaradwyr iaith gyntaf allu datblygu sgiliau mynegi ar lafar ac yn ysgrifenedig,
gan adeiladu ar y Cwrs Uwch 1. Dysgir patrymau newydd a bydd darnau darllen, gwylio a gwrando sy’n
dod o lyfrau neu gylchgronau, ac o raglenni radio a theledu. Yn y modd hwn plethir gloywi ac astudio’r
iaith yn ei chyd-destun diwylliannol a chymdeithasol.

Cwrs i ddysgwyr profiadol neu siaradwyr iaith gyntaf ddatblygu eu sgiliau llafar ac ysgrifenedig i’r
eithaf. Dysgir ffurfiau Cymraeg ffurfiol ynghyd â ffurfiau mwy sgwrsiol - drwy ddarllen, gwylio a gwrando (llyfrau, cylchgronau, rhaglenni radio a theledu). Mae adran Gwybodaeth o Iaith ym mhob uned yn
ogystal ag adrannau cefndir sy’n trafod y Gymru gyfoes neu bwnc hanesyddol.

Cwrs 5 diwrnod (2-6 Awst 2021) ar gyfer siaradwyr rhugl, iddynt wella eu sgiliau ysgrifennu a
chyfathrebu yn y Gymraeg a magu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith neu’r gymuned.
Taflen y Cwrs Proffesiynol 2021

.

Wythnos 1
2-6 Awst 2021
Mynediad 1
Mynediad 2
Mynediad 1 a 2
Sylfaen 1
Sylfaen 2
Sylfaen 1 a 2
Canolradd 1
Canolradd 2
Canolradd 1 a 2
Uwch (1,2 neu 3 )
Uwch (1,2 neu 3 )
Uwch (1,2 neu 3 )
Cymraeg Proffesiynol

Wythnos 2
9-13 Awst

Wythnos 3
16-20 Awst

Wythnos 4
23-27 Awst

