Ydy hi’n
well priodi
rhywun o’r
un cefndir?

Oes angen
hyrwyddo
dyddd Santes
Dwynwen?

Disgrifiwch
bryd o fwyd
rhamantus

Sut mae hi’n
teimlo i
syrthio mewn
cariad?

Fasech chi’n
ystyried
defnyddio safle
dod o hyd i
gymar?

Ble mae’r
lleoliad
mwyaf
rhamantus?

Ydy pobl o
wledydd eraill
yn fwy
rhamantus na
phobl Prydain?

Ydi hi’n bosib
cynnal
perthynas o
bell efo
technoleg?
Pam mae
cymaint o bobl
yn cael
ysgariad
heddiw?
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Ydi siocledi’n Wyt ti’n
Beth ydy’r
Beth ydy’r
ffordd orau i well efo cnau dathlu dydd stori fwyaf
neu garamel? San Ffolant? rhamantus
gael cariad
newydd?
erioed?

Wyt ti erioed
wedi bod i
Ynys
Llanddwyn?

Oes angen
canhwyllau i
greu
awyrgylch?

Beth ydi’r
oedran
delfrydol i
briodi?

Beth ydy
stori San
Ffolant?

Wyt ti’n nabod
rhywun sydd
wedi defnyddio
safle dod o hyd
i gymar?
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Ydy pobl yn
llai
rhamantus
heddiw?

Sut mae
creu
awyrgylch
rhamantus?

Wyt ti’n nabod
rhywun sy wedi
dyweddïo ar
ddydd y
cariadon?

Beth mae fy
nghariad inna’n
ei wneud ar lan
y môr?

Ble cwrddes
i â merch
fach ddel?

EWCH

Beth ydy dy
hoff ffilm
ramantus?

Ydy
rhamant
wedi marw?

Sut faset ti’n
gwisgo ar
gyfer pryd
rhamantus?

Faset ti’n
fodlon symud i
wlad arall i fod
efo dy gariad?

Ydy Dydd San
Ffolant yn
gwneud i bobl
deimlo’n unig?

Rhestrwch
anrhegion
rhamantus.

Y dydd San
Ffolant /
Dwynwen
gorau erioed.

Beth ydy
cyfrinach
priodas/
perthynas dda?

Dach chi wedi
danfon neges
ramantus ar y
ffôn symudol?

Faset ti’n
medru bod yn
rhamantus
mewn iaith
arall?

Wyt ti’n nabod
rhywun sydd
wedi priodi o
ar ddydd y
cariadon?

Beth sy’n
bwysig mewn
partner i chi?

Ydi pryd o fwyd
i2o
archfarchnad
yn well na
mynd allan?

‘Sgynnoch chi
draddodiad
at ddydd y
cariadon?

EWCH

RHOLIWCH

YMLAEN

ETO

ETO

4

Wyt ti wedi
derbyn
cerdyn
rhamantus?

Siocled
tywyll, llaeth
neu wyn?

Beth ydy
hanes
Santes
Dwynwen?

RHOLIWCH

Ydy hi’n well
mynd allan
neu aros i
mewn?

Wyt ti’n
dathlu Dydd
Santes
Dwynwen?

Dach chi’n
gwybod y
geiriau i gân
neu gerdd
ramantus?

Ydy person
yn newid ar
ôl priodi?

’Sgen ti
ffoto o dy
gariad ar dy
ffôn?

Oeddet ti’n
ffansïo seren
bop pan
oeddet ti’n
ifanc?

Dach chi
wedi prynu
cerdyn eto?
Wyt ti erioed
wedi derbyn
llythyr caru
di-enw?

Wyt ti’n
berson
rhamantus?

Y dydd San
Ffolant /
Dwynwen
gwaetha’
erioed.
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Ydy dynion yn
fwy tueddol o
roi anrehgion
rhamantus?

Beth ydy dy
farn di am dorri
i fynny efo
rhywun trwy
neges-destun?

Ydi dydd y
cariadon yn
ddiwrnod
da i briodi?

Sut oedd
dy sws
cynta’?

Ydy dathlu
cariad wedi
mynd yn rhy
fasnachol?

