
Tasg 2 > Cwestiynau amlddewis 

Gwrandewch yn ofalus ar y trac sain unwaith eto a dewiswch yr 
atebion cywir i’r cwestiynau isod.  

Beth yw oedran y ferch sy’n ysgrifennu’r llythyr?  

• tair ar ddeg 
• deuddeg 
• un ar ddeg 
• trideg 

Beth yw enw ei chariad? 

• Owain 
• Rhodri  
• Dafydd 
• Rhys 

Ers pryd y mae’r ddau wedi bod yn mynd allan gyda’i gilydd?  

• ers sawl diwrnod 
• ers sawl wythnos 
• ers sawl mis 
• ers sawl blwyddyn 

Ym mha fis y mae cariad y ferch yn cael ei ben-blwydd?  

• mis Mehefin  
• mis Medi 
• mis Mai 
• mis Mawrth  

Beth sy’n digwydd rhwng rhieni ei chariad?  

• maen nhw’n cael ysgariad 
• maen nhw’n symud i wlad arall 
• maen nhw’n sâl 
• maen nhw’n symud tŷ  



Pa mor bell fydd y cariad yn byw oddi wrth y ferch ar ôl 
symud?  

• pedair awr i ffwrdd 
• tair awr i ffwrdd 
• dwy awr i ffwrdd 
• awr i ffwrdd 

Pam fod ei chariad yn dal i fynychu’r un ysgol â’ hi?  

• fel nad yw e’n amharu ar ei waith ysgol 
• gan fod yr ysgol yn agos at ei gartref 
• gan fod ei ffrindiau yno 
• gan fod ei gariad yno 

Sut mae rhieni’r ferch yn teimlo am ei chariad?  

• maen nhw’n hoff iawn ohono 
• dydyn nhw ddim wedi cwrdd â’i chariad 
• dydyn nhw ddim yn hoff iawn ohono 
• maen nhw’n poeni amdano 

Pam fod y ferch yn poeni am ei chariad? 

• mae hi’n amau bod ei fam yn ei gam-drin 
• mae hi’n amau bod ei dad yn ei gam-drin 
• mae hi’n amau bod ei dad-cu yn ei gam-drin 
• mae hi’n amau bod ei ewythr yn ei gam-drin 

Sut mae’r ferch yn teimlo bob nos? 

• mae hi’n chwerthin bob nos 
• mae hi’n ofnus bob nos 
• mae hi’n gyffrous bob nos 
• mae hi’n crio bob nos 

 

 

	  


