Rhai termau allweddol a ddefnyddir mewn cwestiynau arholiadau
Cyfrif am
Esboniwch y broses neu'r rheswm am fod rhywbeth y
ffordd y mae.

Trafodwch
Archwiliwch y pwnc trwy edrych ar ei fanteision a’i
anfanteision (h.y. o blaid ac yn erbyn). Ceisiwch ddod i
ryw fath o farn.

Dadansoddwch
Archwiliwch brif syniadau’r pwnc, dangoswch eu bod
yn bwysig a sut y maent yn perthyn.

Gwahaniaethwch
Esboniwch y gwahaniaeth.

Cyfrifwch
Canfyddwch drwy ddefnyddio mathemateg.

Rhifwch
Gwnewch restr o'r pwyntiau o dan drafodaeth.

Rhoi sylwadau ar
Trafodwch y pwnc, gan esbonio a rhoi barn arno.
Cymharwch
Dangoswch y cyffelybiaethau (ond gallwch hefyd
dynnu sylw at y gwahaniaethau).
Cwblhewch
Gorffennwch y gwaith

Amcangyfrifwch
Dyfalwch y swm neu werth
Eglurwch
Disgrifiwch, gan roi rhesymau ac achosion.

Diweddu
Penderfynwch ar ôl rhesymu

Gwerthuswch
Rhowch farn trwy archwilio'r pwyntiau da a drwg. Mae i
raddau fel gofyn i chi asesu rhywbeth. Ceisiwch gefnogi
eich dadl gyda barn arbenigol.

Yn gryno
Yn fyr ac yn gryno

Ffactorau
Y ffaith neu’r amgylchiadau sy'n cyfrannu at ganlyniad.

Cyferbynnu
Dangoswch y gwahaniaethau - mae cwestiynau
cymharu a chyferbynnu yn gyffredin iawn mewn
arholiadau - maent am i chi ddweud sut mae
rhywbeth yn debyg a sut y gall fod yn wahanol hefyd.

Rhowch ddisgrifiad o
Disgrifiwch.

Beirniadwch
Dadansoddwch ac yna gwnewch ddyfarniad neu
rhoddwch farn. Dylech ddangos y pwyntiau da a
drwg. Gallech gyfeirio at farn arbenigwr o fewn y
cwestiwn hwn.

Rhowch reswm dros
Defnyddiwch eiriau megis oherwydd yn eich ateb gan y
byddwch yn egluro sut neu pam y mae rhywbeth fel
hynny.

Diffiniwch
Rhowch yr ystyr. Dylai hyn fod yn fyr.

Nodwch
Adnabod, profi bod rhywbeth yn benodol.

Disgrifiwch
Rhowch ddisgrifiad manwl.

Esboniwch
Dangoswch trwy esbonio a rhoi enghreifftiau

Gwahaniaethwch
Archwiliwch ac esboniwch y gwahaniaeth.

Dangoswch
Tynnwch sylw, gwnewch rywbeth yn hysbys.

Mynegwch
Rhowch syniadau i mewn i eiriau

