
Gwers 9: Beth yw Eich Cwestiwn?
YSTOD OEDRAN Cynradd  
AMSER 1 – 2 awr
CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD
Blynyddoedd 1 i 6:
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd
Dosbarth Meithrin a Derbyn:
Meysydd Dysgu a Phrofiad: Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Iechyd a lles; 
Mathemateg a rhifedd
Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd: Llythrennedd a rhifedd

CYFLWYNIAD
Ers 1801, bob deg mlynedd, mae'r genedl wedi pennu un diwrnod ar gyfer y cyfrifiad. 
Mae'r cyfrifiad yn cyfrif yr holl bobl a chartrefi. Caiff cwestiynau'r cyfrifiad eu newid ar gyfer 
pob un er mwyn adlewyrchu anghenion yr adeg honno. Ychwanegwyd llawer mwy o 
gwestiynau ers y cyfrifiad cyntaf. Roedd 56 o gwestiynau yng Nghyfrifiad 2011. Mae'n 
orfodol i bob deiliad cartref (y person sy'n berchen ar yr eiddo neu sy'n ei rentu)
gwblhau'r cyfrifiad.  

TROSOLWG O'R WERS 
Yn ystod y wers hon, bydd y plant yn ystyried rhai o'r cwestiynau a ofynnir yn y cyfrifiad ac 
yn meddwl am y cwestiynau yr hoffent eu gofyn. Byddant hefyd yn ystyried diben y 
cyfrifiad a pham ei bod yn bwysig ei lenwi. 

AMCANION DYSGU
Ystyried cwestiynau'r cyfrifiad. 
Ysgrifennu testun darbwyllol. 

GEIRFA ALLWEDDOL 
Cyfrifiad, Mewnwelediad, Darbwyllol 

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
• Gwybodaeth am gwestiynau Cyfrifiad 2011 a
 chyfrifiadau blaenorol. (Gweler y Dolenni
 Defnyddiol trosodd).

• Gweler siartiau 1 i 4 a sleidiau'r cyflwyniad
 PowerPoint hefyd, yn ogystal â dewis o gwestiynau
 o Gyfrifiadau 1981, 1991, 2001 a 2011. 

Gallwch lawrlwytho’r cynllun gwers hwn, siartiau PDF 
ategol a sleidiau’r cyflwyniad PowerPoint o wefan 
Gadewch i ni Gyfrif!, www.gadewchinigyfrif.org.uk.
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Cwestiynau Cyfrifiad 2011
webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105225826/http://www.ons.gov.uk/ons/guide-m
ethod/census/2011/how-our-census-works/how-we-took-the-2011-census/how-we-collecte
d-the-information/questionnaires--delivery--completion-and-return/index.html
Cwestiynau o Gyfrifiadau 1981, 1991, 2001 a 2011: 
census.ukdataservice.ac.uk/use-data/censuses/forms
Cyfrifiad 2011: Ystadegau Allweddol ar gyfer Cymru a Lloegr
www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestim
ates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11

DOLENNI DEFNYDDIOL

1. Unwaith y bydd y plant wedi dysgu am y cyfrifiad a'r hyn y caiff y canfyddiadau ei
 eu defnyddio ar ei gyfer, edrychwch ar rai o'r cwestiynau a ofynnwyd yn 2011 (gweler Siart
 1 a sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint).

2. Rhannwch amrywiaeth o gwestiynau o gyfrifiadau cynharach a thrafodwch y rhesymau
 pam eu bod yn wahanol o bosibl (gweler Siartiau 2, 3 a 4 a sleidiau'r cyflwyniad
 PowerPoint). Er enghraifft, roedd Cyfrifiad 1991 yn gofyn p'un a oedd gwres canolog
 mewn cartrefi.

3. Ewch yn ôl i drafod diben y cyfrifiad a pham y caiff cwestiynau penodol eu gofyn.
 Trafodwch yr hyn y caiff y wybodaeth a gesglir yn y cyfrifiad ei defnyddio ar ei gyfer. Mae
 llywodraeth ganolog a lleol, awdurdodau iechyd a llawer o sefydliadau eraill yn defnyddio'r
 cyfrifiad i dargedu adnoddau'n fwy effeithiol ac i gynllunio tai, addysg, iechyd a
 gwasanaethau trafnidiaeth.

4. Gan weithio mewn timau, gofynnwch i'r plant drafod y cwestiynau y byddent yn eu gofyn
 yn eu cyfrifiad eu hunain. Gallech chi lenwi'r rhain ar Siart 5 neu ar sleid y cyflwyniad
 PowerPoint.

5. Anogwch y plant i drafod eu rhesymau dros ddewis y cwestiynau a'r hyn y byddent yn ei
 wneud gyda'r atebion. Er enghraifft, sut y gellid defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd o'r
 atebion i lywio penderfyniadau'r llywodraeth ar sut i wario arian.

6. Yn eu timau, byddant yn paratoi ac yn cyflwyno eu syniadau i banel tebyg i'r 'Dragon's
 Den' i gael adborth.

7. Gwnewch hysbyseb (poster, fideo, radio neu i'r wasg) i annog pawb sy'n lleol i gwblhau'r
 cyfrifiad. Gallech gyhoeddi'r hysbyseb yng nghylchlythyr eich ysgol neu drwy gysylltu â'r
 papur newydd lleol, neu orsaf radio neu deledu! 

Beth yw Eich Cwestiwn?
GWEITHGAREDDAU

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Datblygu agweddau cadarnhaol tuag at ysgrifennu a 
dyfalbarhad drwy ysgrifennu at ddibenion gwahanol. 

Asesu effeithiolrwydd eu hysgrifennu eu hunain ac 
eraill ac awgrymu gwelliannau. 

Ieithoedd, llythrennedd
a chyfathrebu

(Blwyddyn 1 – 2)

Ieithoedd, llythrennedd
a chyfathrebu 

(Blwyddyn 3 – 6)

Blynyddoedd
1-6

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105225826/http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/census/2011/how-our-census-works/how-we-took-the-2011-census/how-we-collected-the-information/questionnaires--delivery--completion-and-return/index.html
https://census.ukdataservice.ac.uk/use-data/censuses/forms
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/bulletins/2011censuskeystatisticsforenglandandwales/2012-12-11#key-points)
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Beth yw eich Cwestiwn? 
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER: BLWYDDYN 6

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU:

Nodi’r gynulleidfa a diben yr ysgrifennu, a dewis y ffurf 
briodol a defnyddio gwaith ysgrifennu tebyg arall fel 
modelau ar gyfer eu gwaith eu hunain. Dewis gramadeg a 
geirfa briodol, deall sut y gall dewisiadau o'r fath newid a 
gwella ystyr.

Ieithoedd, 
llythrennedd a 

chyfathrebu 
(Blwyddyn 6)

Bydd y plant yn trafod yr hyn yr hoffent ei ddarganfod 
am eu hysgol neu eu hardal leol. Yna cynlluniwch 
gwestiynau y byddent yn eu rhoi yn eu cyfrifiad eu 
hunain i ddarganfod y wybodaeth hon. Gallech lenwi'r 
rhain ar Siart 5 neu ar sleid y cyflwyniad Powerpoint. 

Bydd y plant yn ysgrifennu testun darbwyllol i annog 
pobl i gwblhau'r cyfrifiad. Gall hyn fod ar ffurf taflen, 
darn ar y radio neu hysbyseb deledu.

Anogwch y plant i ystyried y gynulleidfa a diben y darn 
a sut y gallai hyn eu helpu i wneud penderfyniadau am 
y wybodaeth i'w chynnwys a strwythur y testun.

Rhowch gymorth i'r dosbarth ystyried arddull y darn – a 
fydd yn ffurfiol neu'n anffurfiol, neu a fydd yn 
gymysgedd o'r ddau? Pa effaith fyddai hyn yn ei chael?

Blwyddyn 6
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Beth yw eich Cwestiwn?
GWEITHGAREDDAU WEDI’U HADDASU AR GYFER DOSBARTH MEITHRIN A DERBYN

CYSYLLTIADAU CWRICWLAIDD AC AMCANION DYSGU: 

Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu; Iechyd a lles; Mathemateg a rhifedd.

Yn dilyn Arolwg y Dydd  (gwers 3), bydd y plant yn ymarfer 
gofyn cwestiynau i'w gilydd. Ewch dros y broses o ofyn 
cwestiwn a defnyddio geirfa cwestiynau. Lluniwch 
enghreifftiau o ddechrau brawddegau i ateb y cwestiynau 
gyda'r plant. Gallech wneud cofnod ohonynt i'w harddangos 
ar wal weithio neu'r bwrdd ysgrifennu.

Meddyliwch am gwestiwn i'w ofyn i'ch gilydd heddiw ac yna 
rhannwch yr atebion ar ddiwedd y dydd (e.e. beth yw eich 
hoff degan?). Cyfrwch yr atebion a'u cymharu os ydynt yn 
perthyn i gategorïau tebyg.

(Gweler sleidiau'r cyflwyniad PowerPoint hefyd.)

Dosbarth Meithrin
a Derbyn



Beth yw Eich Cwestiwn? Siart 1
Cwestiynau dethol o Gyfrifiad 2011

Faint o bobl sydd fel arfer yn byw yn eich cartref? 

Sut mae eich iechyd yn gyffredinol?
■ Da iawn. 
■ Da. 
■ Gweddol. 
■ Gwael. 
■ Gwael iawn.

Pa basportau sydd gennych?

A yw pob ystafell yn eich cartref (gan gynnwys y gegin, yr 
ystafell ymolchi a'r toiled) y tu ôl i ddrws sydd ddim ond yn 
cael ei ddefnyddio gan aelodau o‛ch cartref? 
■ Ydy.
■ Nac ydy.

Pa fath o wres canolog sydd yn eich cartref? 
■ Dim gwres canolog.
■ Nwy.
■ Trydan.
■ Olew.
■ Tanwydd solet (er enghraifft coed, glo).
■ Math arall o wres canolog..

Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith? 
■ Trên tanddaearol, metro, tram neu reilffordd ysgafn.
■ Trên.
■ Bws neu fws mini.
■ Tacsi.
■ Beic modur, moped neu sgwter.
■ Gyrru car neu fan.
■ Teithiwr mewn car neu fan.
■ Beic. 
■ Cerdded.
■ Gweithio yn y cartref yn bennaf.
■ Arall.



Beth yw Eich Cwestiwn? Siart 2
Cwestiynau dethol am wres canolog 

o Gyfrifiadau  
1981, 1991, 2001 a 2011

1981

1991

2001

2011

(Dim cwestiwn am wres canolog).

A oes gwres canolog yn yr ystafelloedd byw a'r 
ystafelloedd gwely yn eich cartref? 

 Oes. Mae gwres canolog yn rhai o'r ystafelloedd
 byw a'r ystafelloedd gwely ond nid bob un ohonynt.

 Nac oes. Nid oes gwres canolog yn unrhyw un o'r
 ystafelloedd byw na'r ystafelloedd gwely.  

A oes gwres canolog yn eich cartref?
 Oes, mewn rhai ystafelloedd neu ym mhob un.
 Nac oes.

Pa fath o wres canolog sydd yn eich cartref? 
 Dim gwres canolog.
 Nwy.
 Trydan.
 Olew.
 Tanwydd solet

 (er enghraifft coed, glo).
 Math arall o wres canolog.



Beth yw Eich Cwestiwn? Siart 3
Cwestiynau dethol am deithiau pobl 

i'r gwaith o Gyfrifiadau 
1981, 1991, 2001 a 2011

 Car neu fan –
 gyrrwr. 

 Car neu fan –
 teithiwr. 

 Beic pedlo.   
 Cerdded.  

 Teithiwr mewn
 car neu fan.

 Beic pedlo.
 Cerdded.
 Arall.

Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith? 
 Gweithio yn y cartref yn bennaf. 
 Trên tanddaearol, metro,

 rheilffordd ysgafn, tram.
 Trên.  
 Bws neu fws mini.  
 Tacsi.  
 Beic modur, moped neu sgwter.

1981

1991

2001

2011

Sut ydych yn teithio i‛r gwaith? 
 Trên British Rail.  
 Trên tanddaearol, y tiwb,

 metro ac ati. 
 Bws neu fws mini. 
 Beic modur, sgwter, moped. 
 Rhannu car neu fan â pherson arall. 

Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith? 
 Trên British Rail. 
 Trên tanddaearol, y tiwb, metro. 
 Bws neu fws mini. 
 Beic modur, sgwter, moped.
 Gyrru car neu fan.

Sut ydych chi'n teithio i'r gwaith? 
 Gweithio yn y cartref yn bennaf. 
 Trên tanddaearol, metro,

 rheilffordd ysgafn, tram. 
 Trên. 
 Bws neu fws mini. 
 Beic modur, sgwter, moped.
 Gyrru car neu fan.

 Teithiwr mewn
 car neu fan. 

 Tacsi. 
 Beic. 
 Cerdded. 
 Arall. 

 Gyrru car neu fan.  
 Teithiwr mewn

 car neu fan.  
 Beic. 
 Cerdded.  
 Arall.  



Beth yw Eich Cwestiwn? Siart 4
Cwestiynau dethol am doiledau 

o Gyfrifiadau 
1981, 1991, 2001 a 2011

A oes toiled sy'n llifolchi yn eich cartref â
mynediad iddo y tu mewn i'r adeilad? 

 Oes, ar gyfer ein cartref ni yn unig. 
 Oes, rydym yn ei rannu â chartref arall. 
 Nid oes gennym doiled llifolchi y tu mewn. 

1981

1991 A oes toiled sy'n llifolchi yn eich cartref â
mynediad iddo y tu mewn i'r adeilad? 

 Oes, ar gyfer ein cartref ni yn unig.
 Oes, rydym yn ei rannu â chartref arall.
 Nac oes. Toiled llifolchi â mynediad y tu allan yn unig. 
 Nac oes. Nid oes gennym doiled llifolchi y tu mewn

 na'r tu allan. 

2001 A oes gennych gawod/bath a thoiled at ddefnydd 
aelodau o'ch cartref chi yn unig? 

 Oes . 
 Nac oes.

2011 A yw eich cartref yn hunan-gynhwysol?
Mae hyn yn golygu bod pob ystafell, gan gynnwys y 
gegin, yr ystafell ymolchi a'r toiled, y tu ôl i ddrws 
sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio gan
aelodau o'r cartref hwn.  

 Ydy, mae pob ystafell y tu ôl i ddrws
 sydd ddim ond yn cael ei ddefnyddio
 gan aelodau o‛r cartref hwn.

 Nac ydy. 



Beth yw Eich Cwestiwn? Siart 5
Cwestiynau'r plant

1981

1991

2001

2011


