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AWGRYMIADAU AM GWESTIYNAU CEFNOGI AR GYFER Y DASG PÂR / GRŴP

Yn ystod y sgwrs mae’n bwysig bod yr ymgeiswyr yn cael y cyfle i ddatblygu’r drafodaeth ac i lunio 
dilyniant llafar estynedig. Os bydd ymgeiswyr yn dechrau tawelu, gall yr athro / athrawes hwyluso’r 
sgwrs trwy ofyn i’r ymgeiswyr:

 • roi a / neu gyfiawnhau eu syniadau a / neu farn

 • adrodd am ddigwyddiadau neu sôn am rywbeth sydd wedi digwydd sy’n gysylltiedig â’r pwnc.

Bydd rhai ymgeiswyr yn gallu trafod rhai o’r symbyliadau yn fanwl tra bydd llai o wybodaeth a / neu 
allu ieithyddol gan eraill. Mae perfformiad ymgeiswyr yn dibynnu ar eu gallu eu hunain ond cynghorir 
yr athro / athrawes i roi cyfle i’r ymgeiswyr gyrraedd eu potensial ym mhob rhan o’r cynllun marcio.

Enghreifftiau yn unig yw’r cwestiynau canlynol, nid ydynt yn benodol nac yn gynhwysfawr. Gall 
yr athro / athrawes ddefnyddio unrhyw gwestiynau priodol eraill er mwyn cynnig cyfle i’r ymgeiswyr 
ehangu ar eu hymatebion.

ⓗ WJEC CBAC Cyf.

Tasg 1 – DWYIEITHRWYDD Tasg 2 – HAMDDENA Tasg 3 – 16 OED – 
BETH NESAF?

1. Ydych chi’n cytuno 
gyda’r bobl yn y 
bocsys?

1. Ydych chi’n cytuno 
gyda’r bobl yn y 
bocsys?

1. Ydych chi’n cytuno 
gyda’r bobl yn y 
bocsys?

2. Mae siarad Cymraeg 
yn fantais mewn 
llawer o swyddi – 
pa rai?

2. Beth rydych chi’n 
gwneud yn eich amser 
hamdden?

2. Beth rydych chi’n 
astudio ar hyn o bryd?

3. Ydych chi’n siarad 
Cymraeg y tu allan i’r 
dosbarth? Ble? Gyda 
phwy?

3. Ydy gwaith ysgol yn 
broblem – gormod o 
waith – dim digon o 
amser i fwynhau?

3. Ydy’r ysgol yn eich 
paratoi chi ar gyfer y 
dyfodol?

4. Beth ydy manteision / 
anfanteision bod yn 
ddwyieithog?

4. Mae pobl ifanc yn yfed 
dan oed a chymryd 
cyffuriau. Ydych chi’n 
cytuno?

4. Beth ydy manteision / 
anfanteision gadael 
addysg yn 16 oed?

5. Hoffech chi ddysgu 
iaith newydd?  
Pa iaith? Pam?

5. Beth hoffech chi weld 
i bobl ifanc yn eich 
ardal chi?

5. Beth hoffech chi 
wneud ar ôl gadael yr 
ysgol?


