Guide to Course 1 (South)
Many thanks to the community members Liesbeth, Cefin Gwlad, Al Evans,
Sparky Cola, Dee, Gwiwer, Ianto and Rugbygal for their contributions.

Gwers 1
Vocabulary Introduced
Trio, hoffi, siarad, Cymraeg, gwneud, dweud, rhywbeth, gwybod, moyn, mynd, aros, dim
byd
Patterns introduced
'Dw i'n...
'Dw i ddim yn...

Gwers 2
Vocabulary Introduced
Gallu, sut (siwd), beth, pam, achos, fe / e
Patterns introduced
'Ti'n...
'Ti ddim yn...
Wyt ti'n...?
Ydw dwi'n...
Nagw (Nadw) dwi ddim yn...

Gwers 3:
Vocabulary introduced:
Prynu, cwpla, dod, cysgu, cymryd, gweld
Patterns introduced:
Ei ... e (eg, dwi'n gallu ei wneud e)
'Dw i'n mynd i...
'Dw i ddim yn mynd i...
'Ti'n mynd i...
'Ti ddim yn mynd i...
Wnes i...
Wnes i ddim...

Gwers 4
Vocabulary Introduced
a, ac, ond, neu, yn dda, yn barod, yn hapus
Patterns introduced
Wnest ti...
Wnest ti ddim...
Wnest ti...?
Do, wnes i...
Naddo, wnes i ddim...

Gwers 5
Vocabulary Introduced
Llaeth, bara, cig, caws, ci, cath, mae, gyda, ifanc, hen, heno, y, yr, 'r
Patterns introduced
Mae ... gyda fi / ti
Does dim ... gyda fi / ti
Oes ... gyda ti?
Oes, mae ... gyda fi.
Nag oes, does dim ... gyda fi.
Mae isie i fi / ti...
Oes isie i fi / ti...
Oes, mae isie i fi...
Nag oes, does dim isie i fi...

Gwers 6.1
Vocabulary Introduced
Hen, ifanc, heno, rhoi, gweithio, meddwl, i fi, i ti, yn galed, am hynny
Patterns introduced
Bydda i'n
Fydda' i ddim yn

Gwers 6.2
Vocabulary Introduced
Fory, amdani, diolch
Patterns introduced
Byddi di'n...
Fyddi di ddim yn...
Fyddi di'n...?
Byddaf, bydda i'n...
Na (fyddaf), fydda'i ddim yn...

Gwers 6b (bonus)
Phrases Introduced
Helo,
Bore da,
Ti'n iawn?
Ydw, diolch yn fawr.
Mae'n ddrwg 'da fi.
Dwi ddim yn siarad Cymraeg yn dda iawn.
Paid siarad Saesneg gyda fi, plîs.
Ti'n siarad braidd yn glou.
Siarada'n arafach, plîs.
Siwd mae'r gwaith?
Fel 'na mae.
...yndefe.
Ti'n moyn coffi / dishgled o de?
Dere 'mlane 'te.
'Na ddigon!
Mae isie i ni siarad Saesneg nawr!

Gwers 7
Vocabulary Introduced
cerdded, agor, chwarae (whare), tafarn, rygbi, drws, ffenest
Patterns introduced
Fydd isie...?
Bydd / Na fydd
amdano fe
i'r dafarn
'Dw i wedi...
'Dw i ddim wedi...

Gwers 8
Vocabulary Introduced
Blino, gwerthu, cau, yfed
Patterns introduced
'Ti wedi...
'Ti ddim wedi...
Wyt ti wedi...?

Gwers 9
Vocabulary Introduced
gwin, dŵr, cwrw
Patterns introduced
Ma fe'n... (Mae e'n)
Mae ... yn
Dyw e ddim yn ...
Dyw ... ddim yn...
Ma hi'n...
Dyw hi ddim yn ...
Yw e ...?
Ydy, ma fe'n ...
Nag yw, dyw e ddim yn ...
Nag yw, dyw ... ddim yn ...

Gwers 10
Vocabulary Introduced
awyddus
Patterns introduced
Yw hi'n ...?
Ydy ma hi'n ...
Nag yw, dyw hi ddim yn ...
Ma isie iddo fe...
Ma isie iddi hi ...
Does dim isie iddo fe ...
Does dim isie iddi hi ...

Gwers 11
Vocabulary Introduced
Galw, cwympo (cwmpo), i lawr, lawr y staer, amdana'i, amdanat ti
Patterns introduced
Oes isie?
Oes, ma isie...
Nac oes, does dim isie...
Wnaeth e ...

Gwers 12
No new vocabulary Introduced
Patterns introduced
Wnaeth
Wnaeth
Wnaeth
Wnaeth

e ddim...
hi ...
e ...?
hi ...?

Gwers 13
Vocabulary Introduced
mas, mewn, ddoe, canu, dihuno, yn aml, yn gynnar, yn hwyr
No new patterns introduced

Gwers 14
No new vocabulary Introduced
Patterns introduced
Bydd e'n ...
Fydd e ddim yn ...
Bydd hi'n ...
Fydd hi ddim yn ...
Fydd e'n ...?
Bydd, bydd e'n ...
Na fydd, fydd e ddim yn ...

Gwers 15
Vocabulary Introduced
bwyta (byta), dechrau, brechdan
Patterns introduced
Fydd hi'n ...?
Bydd, bydd hi'n ...
Na fydd, fydd hi ddim yn ...

Gwers 16
No new vocabulary Introduced
Patterns introduced
Bydd ... gyda fi / ti / fe / hi
Fydd dim ... gyda fi / ti / fe / hi
Bydd isie i fi / ti / fe / hi
Fydd dim isie i fi / ti / fe / hi
Fydd ... gyda fi / ti / fe / hi?
Bydd, bydd ... gyda fi / ti / fe / hi
Na fydd, fydd dim ... gyda fi / ti / fe / hi
Fydd isie i fi / ti / fe / hi?
Bydd, bydd isie i fi / ti / fe / hi
Na fydd, fydd dim isie i fi / ti / fe / hi
Ma fe wedi ...
Dyw e ddim wedi ...
Ma hi wedi ...
Dyw hi ddim wedi ...

Gwers 17
Vocabulary Introduced
nes 'mlaen, yn fuan, rhedeg, clywed, bant, y newyddion
Patterns introduced
Yw e wedi ...?
Ydy, ma fe wedi ...
Nag yw, dyw e ddim wedi ...
Yw hi wedi ...?
Ydy ma hi wedi ...
Nag yw, dyw hi ddim wedi ...

Gwers 18
Vocabulary Introduced
gobeithio, ni, chi
Patterns introduced
Ŷn ni'n ...
D'yn ni ddim yn ...
Ŷch chi'n ...
D'ych chi ddim yn ...
Ŷch chi'n ...?
Ydyn, ŷn ni'n ...
Nag ŷn, d'yn ni ddim yn ...

Gwers 19
Vocabulary Introduced
enill, colli, yn hawdd, yn drwm
Patterns introduced
Wnaethon ni ...
Wnaethon ni ddim ...
Wnaethoch chi ...
Wnaethoch chi ddim ...
Wnaethoch chi ...?
Do wnaethon ni ...
Naddo, wnaethon ni ddim ...

Gwers 20
Vocabulary Introduced
becso, cofio, dod â
Patterns introduced
Byddwn ni'n ...
Fyddwn ni'n ... ?
Fyddwn ni ddim yn ... ?
Byddwch chi'n ...
Fyddwch chi'n ...?
Fyddwch chi ddim yn ...

Gwers 21
Vocabulary Introduced
gadael, mynd nôl, dod nôl, heddiw (heddi'), mynd â, am byth, gytre (tuag adre), am dro
Patterns introduced
Fyddwch chi ddim yn ...
Fyddwch chi'n ...?
Byddwn, byddwn ni'n ...
Na (fyddwn), fyddwn ni ddim yn ...
Ŷn ni wedi ...
D'yn ni ddim wedi ...

Gwers 22
Vocabulary Introduced
gofyn, ateb, cwestiwn, gofyn cwestiwn i
Patterns introduced
Gofyn cwestiwn i
ŷch chi wedi ...
D'ych chi ddim wedi ...
Ŷch chi wedi ...?
Ydyn, ŷn ni wedi ...
Nagyn, d'yn ni ddim wedi ...

Gwers 23
Vocabulary Introduced
gynnau
Patterns introduced
'Dwi newydd ...
'Ti newydd ...
Wyt ti newydd ...?
Ydw, dwi newydd ...
Nagw, wnes i ... gynnau
'Dw i ar fin ...
'Dw i ddim ar fin ...
'Ti ar fin ...
'Ti ddim ar fin ...
Wyt ti ar fin ...?
Ydw, dwi ar fin ...
Nagw, dwi ddim ar fin ...

Gwers 24
Vocabulary Introduced
iawn, deall, cael, nawr
Patterns introduced
Mae('n) rhaid i fi ...
Mae('n) rhaid i ti ...

Gwers 25
Ymarfer yn unig / Practice only

