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Gweithgaredd 7: Helfa drysor 

 

Amcanion dysgu 

• Datblygu gwybodaeth sylfaenol pobl ifanc am yr argyfwng ffoaduriaid. 

Adnoddau 

• Copïau o'r lluniau a'r map yn y cyflwyniad "Cwis: Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi” (o leiaf 

un copi o bob llun). Os yn bosibl, argraffwch gopïau lliw mawr.  

• Taflen Gweithgaredd:  Cwis: Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi 

• Atebion i'r cwis 

Yr amser sy'n ofynnol: 25 munud yn yr ystafell ddosbarth. Gan fod peth o'r gweithgaredd 

yn cael ei wneud yn ystod amser egwyl ac amser cinio, mae cyfanswm yr amser rhwng 

diwrnod a thridiau o hyd.  

 

Mae'r "Cwis: Pobl sy'n cael eu gorfodi i ffoi" yn weithgaredd "helfa drysor". Nod y gweithgaredd 

yw i bob un o'r bobl ifanc gwblhau'r cwis a datblygu ei wybodaeth sylfaenol am yr argyfwng 

ffoaduriaid. 

• Arddangoswch y ffotograffau mewn lleoliadau amlwg o gwmpas yr ystafell ddosbarth 

neu'r ysgol. Os yw'r ysgol yn fawr, gallwch arddangos sawl copi o bob llun. Fodd bynnag, 

gwnewch yn siŵr eich bod yn arddangos pob llun o leiaf unwaith.  

• Rhowch gopi o'r daflen gweithgaredd i bob person ifanc (Cwis: Pobl sy'n cael eu gorfodi i 

ffoi). Gofynnwch i'r bobl ifanc ddod o hyd i'r posteri ar amseroedd priodol (er enghraifft, 

yn ystod amser egwyl neu amser cinio), a dod o hyd i'r atebion i'r cwestiynau. Dylai'r bobl 

ifanc ysgrifennu eu hatebion yn y bylchau perthnasol ar eu taflenni cwestiynau. Pan 

fyddant wedi ateb pob cwestiwn, dylent ddychwelyd y taflenni cwestiynau i chi.  

• Ar ôl yr helfa drysor, ewch ati i roi prawf i'r bobl ifanc, yn yr ystafell ddosbarth, ar y 

cwestiynau, er mwyn darganfod faint o'r atebion y maent yn eu cofio. Gallech wedyn ofyn 

iddynt ddod i gasgliadau am yr hyn y maent wedi'i ddysgu. 

 

Mae hwn yn weithgaredd sy'n ennyn diddordeb ac sydd fymryn yn gystadleuol. Gallech drin y 

cwis fel ras, gan drefnu bod gwobr ar gael i'r un cyntaf yn y dosbarth sy'n ateb y cwestiynau i 

gyd. Fodd bynnag, gwnewch yn siŵr fod pawb yn meddu ar gymhelliad i gwblhau'r cwis.  

 

 

Telerau defnyddio 

Hawlfraint © Oxfam GB 

Gallwch ddefnyddio lluniau a gwybodaeth berthnasol yn yr adnodd hwn i ddibenion addysgol 

yn eich sefydliad addysgol. Bob tro y byddwch yn ei defnyddio, rhaid i chi gydnabod y 

ffotograffydd sy'n cael ei enwi ar gyfer y ddelwedd honno, ynghyd ag Oxfam. Ni chewch 

ddefnyddio'r delweddau na'r wybodaeth gysylltiedig i ddibenion masnachol, nac y tu allan i'ch 

sefydliad addysgol. Mae'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r delweddau hyn yn berthnasol i'r 

dyddiad a'r adeg y cafodd y gwaith prosiect ei gyflawni. 
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Taflen Gweithgaredd  

Cwis: Pobl sy'n cael  eu gorfodi i ffoi  
 

Eich enw  _______________________________________________________ 

 

Dosbarth   ______________ 

 

Cwestiwn Eich ateb 

1. Faint o ffoaduriaid a gyrhaeddodd 

Ewrop dros y môr yn ystod 2015? 

 

 

2. Faint o Syriaid a gafodd eu gorfodi i 

ffoi o'u cartrefi oherwydd y gwrthdaro 

erbyn 2016? 

 

3. Faint o bobl sydd wedi cael eu dadleoli 

oherwydd trais yn Ne'r Swdan? 

 

 

4. Ym mha dair gwlad y mae'r niferoedd 

mwyaf o bobl sydd wedi cael eu 

dadleoli'n fewnol oherwydd gwrthdaro i'w 

cael? 

 

5. Pa gyfran o'r ffoaduriaid sy'n dod i 

mewn i Ewrop sy'n blant dan 18 oed? 

 

 

6. Pa gyfran o boblogaeth Libanus sy'n 

ffoaduriaid? 

 

 

7. Faint o bobl a allai gael eu gorfodi i 

adael eu cartrefi oherwydd newid yn yr  

hinsawdd erbyn 2050? 

 

8. Pa wersyll ffoaduriaid yw'r mwyaf yn y 

byd, a faint o bobl sy'n byw yno? 

 

 

9. Pa gyfran o ffoaduriaid sy'n cael eu 

lletya gan wledydd datblygol? 

 

 

10. Pa ganran o boblogaeth Ewrop yr 

oedd y ffoaduriaid a gyrhaeddodd yn 

2015 yn ei ffurfio? 
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Atebion  

Cwestiwn Eich ateb 

1. Faint o ffoaduriaid a gyrhaeddodd 

Ewrop dros y môr yn ystod 2015? 

 

1 MILIWN 

2. Faint o Syriaid a gafodd eu gorfodi i 

ffoi o'u cartrefi oherwydd y gwrthdaro 

erbyn 2016? 

11 MILIWN 

3. Faint o bobl sydd wedi cael eu dadleoli 

oherwydd trais yn Ne'r Swdan? 

 

2 MILIWN 

4. Ym mha dair gwlad y mae'r niferoedd 

mwyaf o bobl sydd wedi cael eu 

dadleoli'n fewnol oherwydd gwrthdaro i'w 

cael? 

1. SYRIA 2. COLOMBIA 3. IRAC 

5. Pa gyfran o'r ffoaduriaid sy'n dod i 

mewn i Ewrop sy'n blant dan 18 oed? 

 

UN YMHOB PEDWAR 

6. Pa gyfran o boblogaeth Libanus sy'n 

ffoaduriaid? 

 

UN RHAN O DAIR 

7. Faint o bobl a allai gael eu gorfodi i 

adael eu cartrefi oherwydd newid yn yr  

hinsawdd erbyn 2050? 

RHWNG 150 MILIWN A 200 MILIWN 

8. Pa wersyll ffoaduriaid yw'r mwyaf yn y 

byd, a faint o bobl sy'n byw yno? 

 

BIDI BIDI YN UGANDA YW'R 

GWERSYLL FFOADURIAID MWYAF, 

GYDAG 800,000 O BOBL YNO SYDD 

WEDI DIANC RHAG Y GWRTHDARO 

A'R NEWYN YN NE'R SWDAN 

9. Pa gyfran o ffoaduriaid sy'n cael eu 

lletya gan wledydd datblygol? 

 

86% 

10. Pa ganran o boblogaeth Ewrop yr 

oedd y ffoaduriaid a gyrhaeddodd yn 

2015 yn ei ffurfio? 

0.2% 

 


