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Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau
Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Dewiswch gysylltair cydgysylltiol o’r blwch i orffen y brawddegau.

a/ac ond neu

1.	Gallwn fynd i’r parc    ’r sinema.

2.	Rwyf yn mwynhau nofio     mae’n well gen i chwarae pêl-droed.

3.	Prynais afal     oren yn y siop.

Dewiswch gysylltair achos o’r blwch i orffen y brawddegau.

oherwydd felly er er hynny er mwyn

1.	Mae dad wedi trwsio’r beic     i mi gael seiclo i’r ysgol.

2.	Mae fy mrawd i’n wlyb     y glaw.

3.	Rydw i’n cefnogi’r tîm pêl-droed lleol     eu bod yn colli pob gêm.

4.	 Es i’r gwely’n hwyr     rydw i wedi blino.

Dewiswch gysylltair amser o’r blwch i orffen y brawddegau.

pan pryd tra cyn tan hyd nes

1.	Roedd tad-cu’n hoffi darllen Beano     oedd yn blentyn.

2.	Rhaid i ni redeg adref     iddi ddechrau bwrw glaw.

3.	Ni allwn ddawnsio     ein bod yn canu.

4.	Rhaid i ni aros     iddi stopio bwrw eira cyn mynd i chwarae.
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Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau

Dewiswch y cysylltair cywir o’r blwch i orffen y brawddegau.

Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Cysyllteiriau Cydgysylltiol

a/ac ond neu

Cysyllteiriau Achos

oherwydd felly er hynny er

Cysyllteiriau Amser

pan pryd tra cyn tan hyd nes

Cysyllteiriau Amod

os pe mai oni

Cwestiynau
1.	 Es i’r gwely’n hwyr iawn neithiwr     rwyf wedi blino’n ofnadwy heddiw.

2.	Mae dad wedi trwsio’r beic     ein bod yn gallu fforddio prynu un newydd. 

3.	Rwyf yn cefnogi fy nhîm lleol yn frwd     eu bod yn colli pob gêm.

4.	Cyrhaeddodd Sam yr ysgol yn hwyr     iddo golli’r bws.

5.	Roedd tad-cu yn chwarae rygbi     oedd yn ifanc.

6.	Prynais afal     oren yn y siop ddoe.

7.	Gallwch ddefnyddio papur     gardfwrdd i wneud cerdyn.

8.	Rwyf yn mwynhau chwarae tennis     nid wyf yn chwarae’n aml.

9.	 Nid	wyf	yn	siŵr	    ydw i’n mynd i’r gêm     beidio.

10.	Roedd e’n gwybod    	yn	y	tŷ	oedd	ei	fam.
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Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau

Dewiswch y cysylltair cywir o’r blwch i orffen y brawddegau.

Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Defnyddiwch gysylltair cydgysylltiol i ymuno’r ddwy frawddeg yn un.

1.	Rydym yn mwynhau gwylio ffilmiau. Rydym yn mwynhau mynd i fowlio.

2.	Mae e eisiau ennill y ras. Mae e’n rhedeg yn arafach na’r rhedwyr eraill.

3.	Wyt ti eisiau prynu trowsus? Wyt ti eisiau prynu sgert?

Defnyddiwch gysylltair achos i ymuno’r ddwy frawddeg yn un.

4.	Mae fy nwylo’n rhewi. Anghofiais wisgo menig.

5.	Mae hi’n bwrw glaw. Rwyf yn gwisgo cot law.

6.	Mae hi’n sillafu’n dda. Dydy hi ddim yn darllen yn aml.

Defnyddiwch gysylltair amser i orffen y frawddeg.

7.	Wyt ti’n mynd i wneud dy waith cartref     mynd i’r gwely?

8.	Beth am ddarllen dy lyfr     fy mod yn ysgrifennu’r llythyr hwn?

9.	Wyt ti’n mynd i helpu     ddaw hi adref?

Cysyllteiriau Cydgysylltiol

a/ac ond neu

Cysyllteiriau Achos

oherwydd felly er hynny er

Cysyllteiriau Amser

pan pryd tra cyn tan hyd nes
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Enwch y cysylltair sydd wedi’i ddefnyddio ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch eich atebion yn y blychau. 

1.	Dywedodd ei bod hi’n mynd i’r parti, er nad oedd hi’n awyddus iawn.

2.	Dewiswyd ef i gynrychioli’r ysgol oherwydd ei fod yn gyflym.

3.	Rydyn ni’n mynd ar wyliau i Sbaen neu’r Eidal y flwyddyn nesaf.

4.	Roedd hi wedi cyrraedd yr ysgol cyn iddi sylweddoli nad oedd wedi brwsio ei gwallt.

5.	Roedd pawb yn credu ei fod yn hyderus iawn, ond roedd yn swil mewn gwirionedd.

6.	Nid oes amser i fwyta brecwast llawn, felly rydw i’n bwyta ffrwythau.

Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau
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Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Dewiswch gysylltair cydgysylltiol o’r blwch i orffen y brawddegau.

a/ac ond neu

1.	Gallwn ni fynd i’r parc neu’r sinema.

2.	Rwyf yn mwynhau nofio ond mae’n well gen i chwarae pêl-droed.

3.	Prynais afal ac oren yn y siop.

Dewiswch gysylltair achos o’r blwch i orffen y brawddegau.

oherwydd felly er er hynny er mwyn

1.	Mae dad wedi trwsio’r beic er mwyn i mi gael seiclo i’r ysgol.

2.	Mae fy mrawd i’n wlyb oherwydd y glaw.

3.	Rwyf yn cefnogi’r tîm pêl-droed lleol er eu bod yn colli pob gêm.

4.	 Es i’r gwely’n hwyr felly rwyf wedi blino.

Dewiswch gysylltair amser o’r blwch i orffen y brawddegau.

1.	Roedd tad-cu’n hoffi darllen Beano pan oedd yn blentyn.

2.	Rhaid i ni redeg adref cyn iddi ddechrau bwrw glaw.

3.	Ni allwn ddawnsio tra ein bod yn canu.

4.	Rhaid i ni aros hyd nes iddi stopio bwrw eira cyn mynd i chwarae.

Atebion Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau

pan pryd tra cyn tan hyd nes
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Atebion Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau

Dewiswch y cysylltair cywir o’r blwch i orffen y brawddegau.

Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Cysyllteiriau Cydgysylltiol

a/ac ond neu

Cysyllteiriau Achos

oherwydd felly er hynny er

Cysyllteiriau Amser

pan pryd tra cyn tan hyd nes

Cysyllteiriau Amod

os pe mai oni

Cwestiynau
1.	 Es i’r gwely’n hwyr iawn neithiwr felly rwyf wedi blino’n ofnadwy heddiw.

2.	Mae dad wedi trwsio’r beic tan ein bod yn gallu fforddio prynu un newydd. 

3.	Rwyf yn cefnogi fy nhîm lleol yn frwd er eu bod yn colli pob gêm.

4.	Cyrhaeddodd Sam yr ysgol yn hwyr oherwydd iddo golli’r bws.

5.	Roedd tad-cu yn chwarae rygbi pan oedd yn ifanc.

6.	Prynais afal ac oren yn y siop ddoe.

7.	Gallwch ddefnyddio papur neu gardfwrdd i wneud cerdyn.

8.	Rwyf yn mwynhau chwarae tennis ond nid wyf yn chwarae’n aml.

9.	 Nid	wyf	yn	siŵr	os ydw i’n mynd i’r gêm neu beidio.

10.	Roedd e’n gwybod mai	yn	y	tŷ	oedd	ei	fam.
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Atebion Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau

Dewiswch y cysylltair cywir o’r blwch i orffen y brawddegau.

Nod y Wers: Yn gallu enwi a defnyddio gwahanol fathau o gysyllteiriau.

Defnyddiwch gysylltair cydgysylltiol i ymuno’r ddwy frawddeg yn un.

1.	Rydym yn mwynhau gwylio ffilmiau ac rydym yn mwynhau mynd i fowlio.

2.	Mae e eisiau ennill y ras ond mae’n rhedeg yn arafach na’r rhedwyr eraill.

3.	Wyt ti eisiau prynu trowsus neu wyt ti eisiau prynu sgert?

Defnyddiwch gysylltair achos i ymuno’r ddwy frawddeg yn un.

4.	Mae fy nwylo’n rhewi oherwydd anghofiais i wisgo menig.

5.	Mae hi’n bwrw glaw felly rydw i’n gwisgo cot law.

6.	Mae hi’n sillafu’n dda er dydy hi ddim yn darllen yn aml.

Defnyddiwch gysylltair amser i orffen y frawddeg.

7.	Wyt ti’n mynd i wneud dy waith cartref cyn mynd i’r gwely?

8.	Beth am ddarllen dy lyfr tra fy mod yn ysgrifennu’r llythyr hwn?

9.	Wyt ti’n mynd i helpu pan ddaw hi adref?

Cysyllteiriau Cydgysylltiol

a/ac ond neu

Cysyllteiriau Achos

oherwydd felly er hynny er

Cysyllteiriau Amser

pan pryd tra cyn tan hyd nes
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Atebion Defnyddio Gwahanol Fathau o Gysyllteiriau
Enwch y cysylltair sydd wedi’i ddefnyddio ym mhob brawddeg. Ysgrifennwch eich atebion yn y blychau. 

1.	Dywedodd ei bod hi’n mynd i’r parti, er nad oedd hi’n awyddus iawn.

2.	Dewiswyd ef i gynrychioli’r ysgol oherwydd ei fod yn gyflym.

3.	Rydyn ni’n mynd ar wyliau i Sbaen neu’r Eidal y flwyddyn nesaf.

4.	Roedd hi wedi cyrraedd yr ysgol cyn iddi sylweddoli nad oedd wedi brwsio ei gwallt.

5.	Roedd pawb yn credu ei fod yn hyderus iawn, ond roedd yn swil mewn gwirionedd.

6.	Nid oes amser i fwyta brecwast llawn, felly rydw i’n bwyta ffrwythau.

cysylltair achos

cysylltair achos

cysylltair cydgysylltiol

cysylltair amser

cysylltair cydgysylltiol

cysylltair achos
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