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1: Mewn trafodaeth, rydych yn cytuno neu'n anghytuno gyda safbwynt penodol.  

Pa derm sy'n cael ei ddefnyddio mewn trafodaeth pan ydych yn cytuno gyda safbwynt? 

 Yn erbyn 

 O blaid 

 Cytuno gyda y ddwy ochr 

 

2: Pa derm sy'n cael ei ddefnyddio mewn trafodaeth pan ydych yn anghytuno gyda safbwynt? 

 O blaid 

 Methu dod i benderfyniad 

 Yn erbyn 

 

3: Darllenwch y brawddegau nesaf. Ydyn nhw o blaid neu yn erbyn hela llwynogod?  

Rhowch y lythyren cywir yn y blwch. 

A - O blaid  

B - Yn erbyn 

  

  Mae'r llwynog yn cael ei ladd yn syth - dydy'r llwynog ddim yn dioddef  

    Mae hela'n cadw'r nifer o lwynogod o dan reolaeth 

    Mae hela llwynogod yn greulon 

  Mae gemau brwnt eraill fel ymladd ceiliogod wedi eu gwahardd yn barod  

 

 

 

 

 

 



CWESTIYNAU CWIS: Cymraeg - Creu Trafodaeth 

 

 2/2 ©BBC 

 

  

4: Mae'n bwysig i roi trefn ar beth sydd gennych chi i'w ddweud mewn trafodaeth. Mae 

defnyddio trefnolion yn bwysig e.e. yn gyntaf, yn ail, yn olaf. Darllenwch y darn yma o 

drafodaeth a dewiswch y trefnolion mwyaf addas o'r rhestr. 

Yn ail 
Yn gyntaf 
Yn olaf 
Yn drydydd 
 
                                           rydw i o'r farn fod cinio ysgol yn werth chweil gan fod ysgolion yn pararoi pryd 

poeth o fwyd am bris rhesymol.                                             mae'r awr ginio yn rhoi cyfle i blant orffwys cyn 

cychwyn ar y gwaith prynhawn.                                             rydw i'n credu ei fod yn gyfle da i blant 

gymdeithasu a sgwrsio gyda'u ffrindiau.                                            , hoffwn ddweud byddaf yn cefnogi'r 

bleidlais o blaid plant yn bwyta cinio ysgol. 

 

5: Mae defnyddio iaith dda er mwyn trafod yn bwysig iawn.  

Dyma restr o frawddegau posib i'w defnyddio mewn trafodaeth.  

Dewiswch y pedair brawddeg orau. 

 Dw i ddim yn gwybod  

 Yn fy marn i  

 Does dim diddordeb gen i  

 Rydw i yn cytuno â  

 Dw i ddim yn poeni llawer  

 Heb flewyn ar dafod  

 Dw i'n methu gwneud penderfyniad  

 Rhaid i mi anghytuno 
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1: Mewn trafodaeth, rydych yn cytuno neu'n anghytuno gyda safbwynt penodol.  

Pa derm sy'n cael ei ddefnyddio mewn trafodaeth pan ydych yn cytuno gyda safbwynt? 

 Yn erbyn 

 O blaid 

 Cytuno gyda y ddwy ochr 

 

2: Pa derm sy'n cael ei ddefnyddio mewn trafodaeth pan ydych yn anghytuno gyda safbwynt? 

 O blaid 

 Methu dod i benderfyniad 

 Yn erbyn 

 

3: Darllenwch y brawddegau nesaf. Ydyn nhw o blaid neu yn erbyn hela llwynogod?  

Rhowch y lythyren cywir yn y blwch. 

A - O blaid  

B - Yn erbyn 

  

  Mae'r llwynog yn cael ei ladd yn syth - dydy'r llwynog ddim yn dioddef  

    Mae hela'n cadw'r nifer o lwynogod o dan reolaeth 

    Mae hela llwynogod yn greulon 

  Mae gemau brwnt eraill fel ymladd ceiliogod wedi eu gwahardd yn barod  
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4: Mae'n bwysig i roi trefn ar beth sydd gennych chi i'w ddweud mewn trafodaeth. Mae 

defnyddio trefnolion yn bwysig e.e. yn gyntaf, yn ail, yn olaf. Darllenwch y darn yma o 

drafodaeth a dewiswch y trefnolion mwyaf addas o'r rhestr. 

Yn ail 
Yn gyntaf 
Yn olaf 
Yn drydydd 
 

Yn gyntaf  rydw i o'r farn fod cinio ysgol yn werth chweil gan fod ysgolion yn pararoi pryd poeth o fwyd am 

bris rhesymol.  Yn ail  mae'r awr ginio yn rhoi cyfle i blant orffwys cyn cychwyn ar y gwaith prynhawn.  Yn 

drydydd  rydw i'n credu ei fod yn gyfle da i blant gymdeithasu a sgwrsio gyda'u ffrindiau.  Yn olaf , hoffwn 

ddweud byddaf yn cefnogi'r bleidlais o blaid plant yn bwyta cinio ysgol. 

 

5: Mae defnyddio iaith dda er mwyn trafod yn bwysig iawn.  

Dyma restr o frawddegau posib i'w defnyddio mewn trafodaeth.  

Dewiswch y pedair brawddeg orau. 

 Dw i ddim yn gwybod  

 Yn fy marn i  

 Does dim diddordeb gen i  

 Rydw i yn cytuno â  

 Dw i ddim yn poeni llawer  

 Heb flewyn ar dafod  

 Dw i'n methu gwneud penderfyniad  

 Rhaid i mi anghytuno 


