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DEUNYDDIAU YCHWANEGOL

Efallai bydd angen pren mesur, onglydd a chwmpas.

CYFARWYDDIADAU I YMGEISWYR

Defnyddiwch inc neu feiro du. Peidiwch a defnyddio beiro
gel na hylif cywiro.

Ysgrifennwch eich enw, rhif y ganolfan a'ch rhif
ymgeisydd yn y blychau ar ben y dudalen hon.

Atebwch bob cwestiwn yn y lleoedd gwag priodol.

Os nad oes digon o le, defnyddiwch y dudalen barhad yng
nghefn y llyfryn gan wneud yn siwr eich bod yn rhoi'r rhif
cywir ar y cwestiwn.

Cymerwch r fel 3.14.

GWYBODAETH I YMGEISWYR

Dylech roi manylion eich dull datrys os yw'n briodol.

Nid yw'r diagramau wedi'u lluniadu wrth raddfa os nad
yw'n cael ei nodi.

Ni fydd atebion lluniadu wrth raddfa yn dderbyniol os oes
gofyn i chi gyfrifo.

Mae nifer y marciau wedi'i nodi mewn cromfachau ar
ddiwedd pob cwestiwn neu ran o gwestiwn.

Cofiwch y bydd ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig
(gan gynnwys cyfathrebu mathemategol)yn cael ei
ystyried wrth asesu eich ateb i gwestiwn 11.
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Rheslr Fformiwleu

Arwynebedd trapes i*^ = !1o 
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1. (a) (i) Mewn etholiad diweddar, roedd dau ddeg chwech o filoedd, pedwar deg tri
o bleidleisiau gan yr ymgeisydd buddugol (wia,ing candidale).
Ysgrifennwch y nifer hwn o bleidleisiau mewn ffigurau.

eb)o+3
(ii) Roedd yr ymgeisydd ddaeth yn ail wedi derbyn 20015 o blejdleisiau.

Ysgrifennwch y nifer hwn o bleidleisiau mewn geiriau I1l

nl

0a$ do\og rr'!t a9 .,rn d..e3 p,amp
(iii) O faint o bleidleisiau gwnaeth yr ymgeisydd buddugol guro'r ymgeisydd ddaeth yn

ail? Ysgrifennwch eich ateb mewn ffigurau. hl

^bor+3- 200 | 5
6 029

(b) Gan ddefnyddio dim ond y rhifau yn y rhest. ganlynol,

38 49 23

ysgrifennwch

(i) dau rif sy'n adio i 75,

12 47

3E
co t-31

I
tll

38 a 37
'*b_,23(ii) dau rif sydd a gwahaniaeth o 1Z

2i o. tO
t11

(ili) rhif sgwar.

(c) Ysgrifennwch 9758 yn gywir i'r fil agosat

tll

I1l

lo ooo

fch) Ysgrlfennwch hollffactorau2l.

!r 3,7t e-l

(d) Mae pob un o'r digidau Z 9, 2 a 6 yn caeleu defnyddio unwaith iwneud rhif pedwar-digid,

(i) Beth yw'r rhif lleiaf sy'n gallu cael ei wneud? Ill
2 toVl

(ii) Beth yw'r odrif mwyaf sy'n gallu cael ei wneud? I1l

1ea7

L2l

Iilililililflil
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2. (a) Ysgrifennwch y term nesaf ym mhob un ot dilyniannau canlynol. 12)

rit q17z(#2t"-n>i{-1i) I

(ii) 64, 16, 4, 1, *.\_r'\__,^\,z\_-^ t
(ne* o,e5)

(b) Beth yw qwerth y 6 yn y rhif 95612? t1l

chwe chanE, CcanE)

(c) Ysgrifennwch ll r"to"gotyn t 66 = a' bh
l@

Ysgrifennwch 67% fel degolyn 9,:!-t,

Ysgrifennwch 67%, 0.6s a ffi Vn V drefn esgynnol fascending). I3l

fch) Gan ddangos eich holl waith cyfrifo, darganfyddwch amcangyfrif ar gyfer gwerth
517,(98.

S,l1 xq,g : SxtO

=50

lll]ilflilflil |l]
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3, Y ftormiwla ar gyfer darganfod gwerth unrhyw derm mewn dilyniant yw

gwerth = 6 x rhif yterm - 5

fa) Darganfyddwch y gw€rth pan fo rhlf y term yn 7. t2l

qwerzLt1 -- 6xV-5,<J

I +^-5

fbJ Darganfyddwch rif y t€rm pan fo'r gwerth yn 6Z 121

67 = 6 >. rhif 5 tevm -5
lr1 .r5 = 6x;hif 1 beyr,

+e.'- O^rl^,, 1 ,'t.r^
a^;b= r\if J bcv76

.r.;al r;;;: fA
la

I

ilililtilfiilllil
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4. (a) Mae blwch yn cynnwys y 10 cerdyn canlynol. P"t tF
Eri

a,_
l.l
[ "_.]

aaut [fEBEEEOb
Mae un cerdyn yn cael ei ddewis ar hap o'r blwch.

Ar y raddfa debygolrwydd sy'n cael ei dangos isod, marciwch y pwyntiau A, B ac C lle
mae'r canlynol yn wir:

A ywi tebygolrwydd bod y rhif 6 ar y cerdyn sy'n cael ei ddewis, f,IU
B yw'r tebygolrwydd bod rhif sy'n llai nag I ar y cerdyn sy'n cael ei doewis, -[ro
C yw'r tebygolrwydd bod rhif sy'n fwy na 5 ar y cerdyn sy'n cael ei ddewis. t3l

6 c

(b) Dewiswch y gair gorau o'r geiriau sy'n cael eu rhoi isod i ddisgrifio'r siawns bod 7 ar y
cerdyn sy'n caelei ddewis. Ill

amhosibl annhebygol slawns deg tebygol sicr

ll]ililililil|l]
06



5. fa) Symleiddiwch 4a + 2d - u.

(b, Defnyddiwch y fformiwla W ='7R-37 i ddarganfod gwerth WpanloR=5aT=9. I2l

W_: 7x5 - 3x1
w-_ 35 -2+
W= 8

(c, Mae gwerthoedd , ac I ar gyfer cyfesurynnau'r pwyntiau
(2, 6), (3, 9), (4, 12) ........... , (x, /) yn dilyn yr un rheol bob tro.
Ysgrifennwch y rheol sy'n cysylltu , ac I.
Ax3=6

121

3x3=1 Bhed[:
{xl= fZ

fch) Datryswch

o 5_r=20

x= 
"o 

i,
t1l

x=1

(ii) _r+8=20 11l

): ao-8
q:- l&Z=--

(iii) 9-t='7

1-7=t
t1l

C= oL

I

ilililililil111[i
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6. Mae petryal 8cm wrth 3cm yn cael ei osod ar ben dau betryal 6cm wrth 3cm iwneud y siap
sy'n cael eiddangos yn y diagram.

6cm

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

(a) Cyfrifwch berimedr y siap.

6+S+3+3+6t5+3+3
l++l+f6

- - tlJ"rcm4

t3l

(b) Cyfrifwch arwynebedd y siap.
Ysgrifennwch unedau eich ateb. I3l

kr6.,c
3x37sx3+3<3

= 1 tz+ r1

ilililtililtilll]
08 ! w.,€c cBAc cyr
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7. Ar y papur sgwariau isod, plotiwch y pwyntiau A(5, 2), B(-1, -5) ac C(-4, 3). I3l

0

-1

-2

4

5

-6

I

1ililililililil |I]
Trosodd.
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Mae tirfesurydd fsurveyor) wedi gosod polyn yn y pwynt Q ac un arall yn R. Mae'r polion 100m
i ffwrdd o'i gilydd.

Mae angen iddo roi polyn arall yn y pwynt P fel bod:

PQR = 44"
' P ar bellter o 80 rnetr o Q.

(a/ Gan ddefnyddio'r raddfa 1 cm yn cynrychioli '10 mek lluniadwch (drawJ luniad manwl gywir
o safle'r polyn yn P l2l

\ 'I crt'tt,cro*)

n loa- R

/loom)t
fb, Pa mor bell o R yw'r polyn yn P? Rhowch eich ateb mewn metrau. l2lg

ilil]iltil|illll
@ wJEc cBAc cyr. {.370-53)10



I11

9. Mae dwr yn cael ei arllwys i danc petryal gwag nes i'r tanc fod yn llawn.
Hyd y tanc yw 15 cm, ei led yw 10 cm a'i uchdet yw 'l2cm.
Cyfrifwch gyfaint y dwr yn y tanc, mewn litrau. I3l

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wfth raddfa

c'5tav.V: tbd ( Lte4xuchAer

= 15 xlox12-

: ltoocm3
- r 8oo m,(-

= 1.8 lrV
Cyfaint y dwr =

t,g litr

5 o

1

15 cm

r\%
a

\ o,,
Ol,/l

''%.
a

ilflililil][i
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Arholwr
yn unig10. (a) Lluniadwch ddau siAp arall fel bydd y patrwm gorffenedig 6 chymesuredd cylchdro

trefn 4 o amgylch O. l2l

(b) Tynnwch yr holl linellau cymesuredd ar y diagram canlynol.

I

t2)

/l'
7

Itilil illllilltllll
12 rir. *JEC CBAC Cyf. (4370-53)
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11. Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y cwestiwn hwn.

Mae Tim yn berchen ar siop ddillad.
l\rae e'n prynu 60 crys am !8 yr un.

Mae pris gwerthu pob crys yn cael ei gyfrifo fel bydd e'n gwneud elw o 50% ar bob crys.
Mae e'n gwerthu 15 crys am y pris hwn.

Ar 6l ychydig fisoedd mae Tim yn gostwng pris gwerthu pob crys gan t5.
Yna mae e'n gwerthu gweddill y crysau am y pris gwerthu llai hwn.

Ydy Tim wedi gwneud elw neu oolled?
Rhaid i chi egluro eich ateb yn glir. I8l

6wav(ant ar 5 agch%n 6c)
x8

€\w aot, fel\1 elw o &+ ar bob cvgs.
f^Ae.n jwefthu rS i"is;"1 #it J. ;;.

J rao
./_

i\ae'n 3wet l0'* g",eAa il\ g cr5sar,r ; 6

ohon5nt, arvr *.tz-S= &'l l,
f56o-t5=

IJ

l[]llilllilil[l
13 Trosodd.
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12. (a) Mae gan Karen 12 cerdyn.
Mae 4 yn lliw melyn, 4 yn lliw coch a 4 yn lliw glas.
Mae'r rhifau 'l,2,3 a 4 at y 4 cedyn melyn. Yn yr un modd, mae'r rhifau '1,2,3 a 4 at y
4 cerdyn coch a'r 4 cerdyn glas.
Mae'r 12 cerdyn yn cael eu rhoi mewn bag ac mae un cerdyn yn cael ei dynnu allan o'r
bag ar hap.
Ysgrifennwch bob canlyniad posibl. Mae un wedi'iwneud i chi.

Meryn 1 (.och, I Gtdr
Peln,a c*l'r1 Gl^sr a

l\elglr 3 Cac}, 3- 6!Nr
t{:bnt ? coc\, 4 awtl *

(i) Mewn g6m, mae chwaraewr yn dewis cerdyn ar hap o'r bag.
Mae'r chwaraewr yn ennill gwobr os yw'r cerdyn sy'n cael ei ddewis yn gerdyn lliw
coch gydag eilrif arno.
Beth yw'r tebygolrwydd bydd y chwaraewr yn ennill gwobr?

-L /=At^ L 6)

(ii) Un diwrnod mae 120 o bobl yn chwarae'r g6m hon unwaith. Faint o bobl byddech
ch!'n d sgwy iddyn nhw ennill gwobr?

Ito x 2
12)

,e
; lr-o x J

b

61 l2o
-ao

14

fl]iltilil1ililil1
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inrng13. (a) Yn y diagram, mae PS, Qf ac RU yn llinellau syih.
DarganMdwch faint ongl ).. l2l

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wth raddfa

'frb
-563+ ,= 3r

f0 Rhombws yw ABCD. Darganfyddwch faint ongl 
_r I3l

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

s t o-5j 2+tzb s:bb z)E{ aJ ni -
+ t2(, - 25e
a52 lo8

I

7+

l[i]il!]lil||]
15 Trosodd.
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14. Mewn ffatri mae dau beiriant.
Mae Peiriant A yn gwneud llwyau plastig ac mae Peiriant B yn gwneud ffyrc plastig.
Mae'r ddau beiriant yn gweithio ar gyfradd gyson.

Mae Peiriant A yn gwneud '180 o lwyau plastig yr awr.

Mae Peiriant B yn gwneud 240 o ffyrc plastig yr awr.

PeirianL 1O o lwjau rn ewn hanner 4q.,r

lBo o lwS+* rn€\Dn au/r

lF

\r--

l\,4ae'r ddau beiriant yn dechrau eu cynhyrchu ar fore Llun am I a.m.
l\,4ae'r ddau beiriant yn cael eu stopio ar gyfer cynnal a chadw (maintenance) at Ol i 450 o lwyau
gael eu cynhyrchu.
Cyfrifwch. beth oedd yr amser pan gafodd y peiriannau eu stopio ar gyfer cynnal a chadw. nifer y ffyrc gafodd eu cynhyrchu rhwng I a.m. a'r amser cafodd y peiriannau eu stopio ar

gyfer cynnal a chadw. I5l

3bO 3bO o tw3au, m€urn 7 aw(
f 10 5'lo o lwgaur mewn 3 aw(
?5 O 1fr o lwjaur me\un 7 avv( o,, hanne/

I

Co€oM q peirfanrvru eu. sLaer;Ci ar qqtter Cqorraltr{
o' P\oo\w arn !1i19-9;9"r

ilililtil1il|l]
16 .inwrEc cBAc cr (4rlo b3)
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i;i;i,;k @) lLo o f f3 rc mew n hanneY aw f
AlO o ffgra f<reurn crwr
18o s fftrc mewn 2 awr

4 80 6o o ff31c meu,n L Awr a' hanvr€r

tl20
60 0
I

cafo[ @ " ffsf g <w qg'^ rchut rhwnS

1..q.,.^.,... o,'r- .\rh-ter c^fgAA $ f €rIlannotL
e\A StapiD lrr a.^f6r 4qonorl a Chadur

\J

ynurg

1|lilIililtil|I]
17 Trosodd.
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15. Mae'r map isod yn dangos llwybr o Gaeredin (Edlrburgh) i Dundee.

Mae'r llwybr o Gaeredin i Dundee tua 4cm ar y map.
Mae'r daith wirioneddol (acfua, tua 100 cilometr.

fa, Cyfrifwch raddfa'r map, gan roi eich ateb ar y ffuff 1 , ..\PlAm

*9m:fooKrY\
lcm . z5 Y1 rrv

lcrn ] )-5ooo tt\'
cm-

(b) Mae'r daith o Gaeredin i Dundee yn cymryd 2 awr 30 munud mewn car.
Cyfrifwch fuanedd cyfartalog y daith hon.
Rhowch eich ateb mewn cilometrau yr awr.

Ewangdd' : fe.ltLer ; Aroser

roo ?46, t
too I e." 5 -- ttO

illililllillilllil
lo , v.- sqc

= loo -- fl:5
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16.

Mae ABCD yn llinell syth.
Mae EF yn ba@lel i AD.
Mae BE = BC.

Cyfrifwch faint ongl ,.
Rhaid i chi roi rheswm dros bob cam o'ch aleb,
Rhaid i chi ddangos eich holl waith cyfrifo. 16l

M^e sed; +6" gon fod,- 86-can drion
isosgeles

N\ae A0C 5n l\inel\ s5hn <rao,) fet!
y-- lEoo- z8o = l57o

=_-

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

lAAe EtB =it' 3^ icx rOc * re n 6.,

-t5 A qd lt6o fell ..\
'-----"=- iJ ' -aq EAc = two - 760-

= 2E"

7b r

-rtb
tsa
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18. Mae'r diagram isod yn dangos rhan o bolygon rheolaidd.

ih
- lba

r8
Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Beth yw cyfanswm nifer yr ochrau sydd gan y polygon rheolaidd hwn?

onEl ilewrul lb?o
o

onarl Allarul 1600-l5xo: l8o
ate,^*b' a - .ao360o; 7 = r3o

,\ae 35Oo ;lo = 360 Felb 35o" ] lo =- tf
A\o. 5a^ s pelsgpn rheoloilJ Ao. o- ocL'vo,*.

ltfll|I]ril|l]
21 Trosodd.
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19. [,4ae silindrgwag yn caeleiwneud. Ei radiws mewnolyw4cma'i uchder mewnol yw 'locm.

4 crn=

'10 cm

Mae Carwyn yn dweud

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth nddfa

'Moer silindr hwn yn dol tuo 5 litr o hylif.'

Trwy amcangyfrif 7r fel 3, dangoswch a yw Carwyn yn gywir neu beidio-

Rhaid ichiddangos eich gwaith cyfrifo a rhoi rheswm dros eich ateb.

CSfatnl sihndr : \ryrnebead 5 CSlch

-- rf"x rarJriws2 x

t3l

{ \rchAer
.rchAer

)x+'xlO
3x15x \o
*6xto
Lt tQ cm3

!
lv\ae * 6o cm' " \!if 3n hafol ;

Hto ml

llililltillil|l]
22

I

Aa\-Lr,.a *. liLr-o
be $n rrnae



23

TUDALEN WAG

PEIDIWGH AG YSGRIFENNU
AR Y DUDALEN HON

ilililflilfl[l
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Rhify Tudalen ychwanegol, os oes ei hangen.
Ysgrifennwch rifai'r cwestiyn;u ar ymyl chwith y dudalen.


