
Prif Gwrs 

Cwestiynau 3 marc 

1. Rhannwch £300 rhwng Dewi ac Emlyn yn ôl 
y gymhareb 5 : 7. 

2. Dyma’r swm o arian (mewn £) y bu Alan yn 
ei gynilo bob mis am 8 mis: 
43, 30, 75, 54, 62, 46, 24, 82. 
Darganfyddwch gymedr y symiau gafodd eu 
cynilo. 

3. Cyfrifwch gyfanswm arwynebedd arwyneb 
y ciwboid isod, gan nodi’n glir unedau eich 
ateb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Mae Catrin yn cael torri ei gwallt bob pedair 
wythnos. Mae’n cael torri tua 1 fodfedd 
bob pedair wythnos er mwyn cadw ei gwallt 
tua’r un hyd. Yn fras, pa mor gyflym mae ei 
gwallt yn tyfu bob dydd mewn milimetrau? 

5. Faint o gacennau, gyda phob un yn costio 
84c, allech chi eu prynu â phapur £20 a 
faint o newid ddylech chi ei gael? 
 
 

6. Darganfyddwch werth 372 × 34. 

7. Darganfyddwch faint pob un o’r onglau 𝑥 ac 
𝑦 yn y diagram canlynol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. (a) Ysgrifennwch 0.5 fel canran. 
(b) Ysgrifennwch 1

4
 fel canran. 

(c) Ysgrifennwch 0.5, 1
4
 a 60% yn y drefn  

esgynnol (ascending). 
9. Pwysau bwced pan fo’n llawn dŵr yw 18 kg. 

Mae hanner y dŵr yn cael ei arllwys o’r 
bwced. Nawr, pwysau’r bwced a’r dŵr yw 
11 kg. Beth yw pwysau’r bwced wag? 

10. Cyfrifwch:(a) –4 + –7.(b) –4 × 8.(c) –4 ÷ –2. 
11. Mae dilyniant yn dechrau gydag 8. Mae 

symiau cyfartal yn cael eu hadio bob tro i 
gael y term nesaf. Ysgrifennwch y tri therm 
sydd ar goll yn y dilyniant. 
 
 
 

12. Bydd rhif yn cael ei ddangos ar bob bloc 
sydd i’w weld yn y tŵr hwn. Ar gyfer pob 
pâr o flociau sydd nesaf at ei gilydd yn yr un 
rhes, y rhif sydd ar y bloc uwch eu pennau 
yw cyfanswm y rhifau ar y ddau floc. Mae 
rhai o’r rhifau yn cael eu dangos yn barod. 
Pa rif ddylai gael ei ysgrifennu ar y bloc 
sydd ag 𝑋 arno? 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Mae tri phetryal gorymylol (overlapping), 
gyda phob un yn mesur 8 cm wrth 3 cm, yn 
cael eu gosod er mwyn iddyn nhw wneud y 
siâp sy’n cael ei ddangos yn y diagram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cyfrifwch berimedr y siâp. 
 



Pwdinau 

Cwestiynau 2 farc 

1. Cyfrifwch (a) 3.24 × 6; (b) 6.2 – 3.28. 
2. Amcangyfrifwch werth 39.8 × 2.97. 
3. Ysgrifennwch werth un hanner 3 1

2
. 

4. Mae’r Diagram Venn isod yn dangos holl 
werthoedd set gynhwysol benodol (a given 
universal set), sydd wedi cael eu rhoi yn yr 
is-setiau 𝐴, 𝐵 ac 𝐶. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) Mae’r disgrifiadau ar gyfer Set 𝐴 a Set 𝐵 
yn cael eu rhoi isod. Cwblhewch y disgrifiad 
ar gyfer Set 𝐶.  
Set 𝑨: lluosrifau 3 
Set 𝑩: lluosrifau 2 
Set 𝑪: lluosrifau . . . . . . . . . . . . . . 
(b) Mae’r rhifau 28 a 35 yn mynd i gael eu 
cynnwys yn y set gynhwysol. Ysgrifennwch 
28 a 35 yn y safleoedd cywir yn y diagram 
Venn uchod. 

5. Ehangwch 2(𝑥 + 6). 
 
 

Diodydd 

Cwestiynau Amrywiol 

1. Cyfrifwch 2
5

+ 3
4
. 

2. Symleiddiwch 5𝑝 − 3𝑞 − 8𝑝 − 7𝑞. 
3. Lluniwch gylch. Ychwanegwch gord, tangiad 

a sector iddo. 
4. Cyfrifwch gylchedd ac arwynebedd cylch â 

radiws o 8.3cm. 
5. Newidiwch 4km i fod mewn cm. 
6. Mae cwmni torri perthi yn defnyddio’r 

fformiwla ganlynol i gyfrifo faint ddylen 
nhw ei godi ar(charge) gwsmeriaid. 

Tâl = £2 am bob hyd o 10 metr + cost y 
tanwydd (fuel). 

Faint fyddai’r cwmni’n ei godi ar ffermwr 
am dorri 640 metr o berthi pan oedd cost y 
tanwydd gafodd ei ddefnyddio yn £12? 

7. Teithiodd Amira a Siân ar long i Iwerddon 
am wyliau 5 diwrnod. Fe wnaeth Amira 
gyfnewid £750 yn ewros cyn gadael. Y 
gyfradd gyfnewid oedd £1 = 1.20 ewro. 
Sawl ewro gafodd Amira? 

8. Ysgrifennwch ffactor 96 sydd rhwng 10 a 
20. 

9. Cyfrifwch 75% o £500. 
10. Sawl fertig, ymyl a wyneb sydd gan 

giwboid? 
11. Beth yw perimedr petryal sy’n mesur 4cm 

wrth 7cm? 
12. Dyma hoff liwiau dosbarth 9C: 

Coch 8 Glas 6 Melyn 3 Pinc 5 Piws 2. 
Lluniadwch siart cylch i ddangos hoff liwiau 
dosbarth 9C. 

Bwydlen Mathemateg 
Haen Sylfaenol 

 
Cwrs Cyntaf 

Cwestiynau 1 marc 

 
1. Pa rif sy’n dod nesaf? 2, 5, 10, 17, 26, ..... 
2. Pa fath o ongl yw’r ongl 165°? 
3. Beth yw modd y rhifau 5, 2, 9, 2, 5, 6? 
4. Ysgrifennwch, mewn geiriau, y rhif 72065. 
5. Ysgrifennwch 8726 yn gywir i’r 10 agosaf. 
6. Disgrifiwch, mewn geiriau, y rheol ar gyfer 

parhau’r dilyniant rhif 48, 12, 3, 3
4
, ... 

7. Cyfrifwch 534 × 8. 
8. Ysgrifennwch werth y 6 yn y rhif 9657. 
9. Beth yw cyfanswm onglau mewnol unrhyw 

driongl? 
10. Lluoswm dau rif yw 77. Swm y ddau rif yw 

18. Beth yw’r ddau rif? 
11. Un o’r rhifau canlynol yw’r ateb i 57 × 38. 

Heb gyfrifo’r lluosi llawn, ysgrifennwch pa 
un yw’r ateb. 
2163, 2164, 2165, 2166, 2167. 


