
Defnyddio Berfau Gorchmynnol
Mae berfau gorchmynnol hefyd yn cael eu hadnabod fel ’berfau awdurdodol’ oherwydd maent 
yn dweud wrth bobl beth i’w wneud! e.e. caewch y ffenest neu rhowch y tegell ymlaen.

Lliwiwch y geiriau a ellir cael eu defnyddio fel berf gorchmynnol.

   
cau budr cadair troi aur

bendigedig cymysgu anhapus agos grisiau

Cofiwch, rhywbeth sy’n cael ei ‘wneud’ yw berf.

Edrychwch ar y brawddegau isod. Allwch chi feddwl am ferfau gorchmynnol all fynd ar 
gychwyn rhain i rhoi cyfarwyddyd?

 y drws, mae gwynt oer yn dod o rywle.

 y golau os gwelwch yn dda.

 y llefrith i’r gwydr.

 eich côt cyn mynd allan.

 i’r chwith yn y goleuadau traffig.

Mae berfau gorchmynnol yn rhoi cyfarwyddiadau - maent yn dweud wrthym beth i’w wneud.

Gallwch chi feddwl am sefyllfa ble byddech angen defnyddio berf orchmynnol?
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Defnyddio Berfau Gorchmynnol
Cyfarwyddiadau i Estron.
Rydych yn mynd allan o’r tŷ ac yn gadael eich estron bach gartref, ar ei ben ei hun. I atal eich 
estron rhag mynd yn llwglyd mae rhaid i chi adael cyfarwyddiadau ar sut i wneud brechdan.

Meddyliwch pa gysyllteiriau i’w defnyddio. Defnyddiwch y rhestr isod i’ch helpu:

Bydd hefyd angen defnyddio berfau gorchmynnol.

Unwaith yr ydych wedi penderfynu pa fath o frechdan mae’r Dyn Bach Glas o’r Gofod am ei 
wneud, ysgrifennwch eich cyfarwyddiadau yma:

Yn gyntaf Yn ail Yn drydydd Nesaf

Ar ôl Yn olaf Yna Tra

Rhowch Cymysgwch Agorwch Torrwch

Ychwanegwch Ewch Bwythewch Gosodwch

Sut i Wneud Brechdan
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Defnyddio Berfau Gorchmynnol
Dewiswch y ferf orchmynnol gywir i gyd-fynd gyda phob cyfarwyddyd yn y rysáit yma ar 
gyfer omled gaws.

a.  a mwynhewch - mae eich omled yn barod!

b.  eich padell ar y popty nes ei bod yn boeth.

c.  wyau i mewn i bowlen.

ch.  yr wyau gyda’i gilydd.

d.  ychydig o gaws a’i adio i’r gymysgedd wŷ.

dd.  yr omled am y ddau funud olaf i’w choginio drwyddo.

e.  eich cymysgedd wŷ a choginiwch am dri munud.

Cymysgwch Griliwch Cynheswch Gratiwch

Craciwch Bwythewch Ychwanegwch

Yn gyntaf  ,

Yn ail  ,

Yn drydydd  ,

Ar ôl hynny  ,

Yna  ,

Nesaf  ,

Yn olaf  .

Allwch chi roi y cyfarwyddiadau yn eu trefn cywir i gwblhau y rysait?
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