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1 awr 45 munud

l'r Arholwr yn unig

Cwestiwn Marc
Uchaf
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1. 12

2. 7
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4. 1',l
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6. 4

7. 3
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14. J
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16. 7
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Rhestr Fformiwlau

Arwynebedd trapesiwm = r@ 
+ b)h

' Cyfalnt prism = arwynebedd trawstoriad )( hyd

l, , ,l
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(i) Ysgrifennwch, mewn ffigurau, y rhif pum deg dau o filoedd a phedwar

5 aoo+
(ii) Ysgrifennwch, mewn geiriau, y rhif6700000.

Chwe rnilrr,un a- s"riOn 3an /Yti I

Gan ddefnyddio dirn ond y rhifau yn y rhestr ganlynol,

36 37 47 53 56

ysgrifennwch

(i) dau rif sy'n adio i 80,

364- *{'

11l

t1l

44 81

36
++4
@

I

34

Ill

I

(ii) y rhif mae'n rhaid ei adio at 46 i wneud 83,

37

iB?
-+6
:?-r Ill

ii6.66
(iii) lluosrif 8, I1l

56
12=81(iv) y rhif sgwar sydd hefyd yn odrif.

8l
Ysgrifennwch 79 634

(i) yn gywir it 100 agosaf,

7160o

Ill

I1l

(ii) yn gwir i'r 1000 agosaf. Ill

60000
t,-= txtL) 2-* 6) '-x+(ch, Ysgrifennwch holl ffactorau'12. l2l

ItL!3/+tbr t?-

(d) Mae
f:15?

x3
pecyn o bapur yn costio 12.97.

3x5=\9. Mae

Faint o becynnau o bapur gallwch eu prynu am
I2l

211 x5 Sc dU llar' na. \ 5
FelIty gelliA lvyu 2V",n obayr.

Trosodd.

(c)
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2. (a,) Ysgrifennwch werth y 7 yn y rhii 12762.

5aith aar"b
nl

trlrX,23r\t,X/>fo>q>gzf
(b) Ysgrifennwch rif cysefin sydd rhwng 20 a 30. t1l

(r,reu lcl)A3

(c) Cewch eich asesu ar ansawdd eich cyfathrebu ysgrifenedig yn y rhan hon o'r cwestiwn

Mae gan Disha C6.
Mae hi'n prynu pin-afalau (pineapples) am 80c yr un ac mae ganddi 40c yn weddill (/eft
ove0.
Faint o bin-afalau brynodd hi?
Rhaid ichi ddangos eich hollwaith cyfrifo.

6 1ir.-afal **.co

I Pin-,.?a\ *o'to, ,| , ,

A. oin-,la\ *r- uo
z L;n'o'(^l Ja. +o

,t 'yin-a(o\ I s.ao

A 7i^-alal fr a.SO
r *o-*ct

Pr5noM D;:ha f 71n-+(al

o wJEc cBAc ct. 1437a 53)
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3. Mae'r fformiwla ar gyfer cost llogi sglp yn cael el rhoi isod.

cost llogi = nifer y diwrnodou x €40 + t6l dosborthu

(a) Llogodd Jac sgip am 5 diwrnod a'r gost oedd f250.
Beth oedd y ta dosbaihu (delivery charge)?

fr*o --- 5 x **o + vA Ardru,:r?fu^-

fta.so_ = l2oo t t6l a'*bavtltw

6l Aesbarthu = j-zao-*zoo
L6l Aosb,.rlhu = t99

(b) Ar adeg arall, llogodd Jac sgip am 8350 at tal dosbarihu oedd 830.

,ftsao_ ; &to:- nlkr-3 )!-,no_Aaw
nr'f er g A;wvnoAa* = 9

12)

I

1ad - 3A+dt
'-6

Trosodd.

35O- X3O *- nifur ,a )iornoAa* x +o
3^o = ni.fer 1 diwnoAow x to
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lMewn cystadleuaeth chwaraeon, cynhaliodd Rhian arolwg i ddarganfod o ba gyfandir roedd pob
un o'r athletwyr wedi dod. l\,4ae'r canlyniadau yn cael eu dangos isod.

Cyfandir Ewrop Affrica Asia Yr Americas

Nifer yr athletwyr 40 30 35 70 25

e ti. I J2 I

(a)

.( ,1 t+ oa lt

i;,rlir*",j,36?:l;iJis'am 
rqvn'vch orii wvoooaeth uchod san odernvddio m I4l

Ewrop ffiH
HE

Asia fF
Yi Americas HHffiH
Awstra asia ffin

Ar y papur sgwariau centimetr ar y dudalen nesaf, lluniadwch siart bar i gynrychioli'r
wybodaeth uchod. 141

Ysgrifennwch y modd. t1l

fch) Uarganfyddwch y tebygo rwydd bod athletwr, sy'n cael et ddewis ar hap o'r grwp hwn, yn
dod o Affrica. l2l

175

Yr Arneviccr5

' 10 + tob +L5
: 

'too 
'

=r)
^o/

(
,tteb = 30

aoo

(b)

(c)
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Mae tri phetryal unfalh (identical),lle mae pob un yn mesur 7cm wrth 3cm, yn cael eu gosod
gyda'i gilydd i wneud y siap sy'n cael ei ddangos yn y diagram.

7cm krn
Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

(a) Cyfrifwch berimedr y siap.

1++t3+1-+3
t++13

I3l

2t +

'f cm

yn uni9

tB c.n

(b) Cyfrifwch arwynebedd y siap.
Ysgrifennwch unedau eich ateb. t3l

1x3
Al x3

: rltcrrrz
-- bi c?A

a"rl
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6

5

4

3

6 -5 -4 -3

(a) Ysgrifennwch gyfesurynnau'r pwynt P

-1 l,(\

Mae'r pwynt R ar y llinell PQ.
Cyfesuryn-_r, y pwynt R yw 4.
Beth yw cyfesuryn--Y y pwynt R?

cytesuryn-' = 3

Mae cyfesurynnau'r pwynt (1, 3)yn adio i4.
Ysgrifennwch gyfesurynnau'r pwynt ar PQ sy'n adio i 1.

t-l & r

(b)

(c)

11l

l1l

t21

Trosodd.

yn unig

II

-1

+
0
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Mae tri phlentyn yn rhannu 20 ciwb.
Mae Melanie yn cymryd 25% o'r ciwbiau.
Mae John a Denise yn rhannu gweddill y ciwbiau.
Mae John yn cael mwy o giwbiau na Denise.

,,*'?!f, ill-,:
.rQ sif" 5 

y'.^

Beth ywt nifer mwyaf o giwbiau gallai Denise ei gael?

Aetoni

JOhn 6 Dense 7
G a\'\ai

ncr. De nl5€ .

onA Airn rn3
oa, 7 c {u,h

8. Mae Gayle yn prynu 8 beiro am f3.
Mae tri ohonyn nhw yn ddu.
Mae'r lleill yn goch.
Mae pob beiro coch yn costio 45c.
Beth yw cost un beiro du?

3ow
8 beivp &

I4l

5',aoc*

,// /7 .,2Z ,/l

5x+5c?
+5

x5
42 5c

CosV 3 beko A&t 3ooc - ?25c= 76c
G:k

a.nf€ xn c,rm"qA- 5 ciurbr se L5, neq

John r. "D"nise
sef t 5 ciwb.

rha nncriv rll

o5 nise . cI
fiaiA i Tahn g"ae Irtai
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(a) Symleiddiwch 4-r - 2-1, - 3r + 5]...\--..-./ l2l

I

lx + e3

xtSq .J

(b) Datryswch 5r-6=9.
5E=1+6
5E= tb

E = tb:5

(c) Darganfyddwch wetlh 2p + 5q pan lo p = -3 a q = 2.

?x-3 + 5xQ
-b t lo

J

Trosodd.

t21



't 0_ Mae'r braslun yn dangos darn trionglog o dir, gydag eglwys wedi'i marcio yn C, ysgol wedi'i
marcio yn S ac arhosfan bysiau wedi'i farcio yn B. l\,4ae'r pellterau llinell syth gwirioneddol rhwng
y lleoedd hyn yn cael eu dangos ar y diagram hefyd.

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wrth raddfa

Gan ddefnyddio'r raddfa 1 cm yn cynrychioli 25m, lluniwch ddiagram wrth raddfa o'r darn o dir.

lcrn ASm fcrn tOOm 1 clr'' l-15r
t3l

)tm 2s66t
Acm 5om 5cm lZ5m 6cr 2oOY$ ll crn 27 9rv.,

3cm -I 5rrr 6crn l5Om lcrn 125 ft\ IfcY'r' SOOrt\

Gvaddfq;
lc;r^ z L5 t

5 3ooM
l rzcrn)

16tn

,---r

(6cm-) ,
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Mewn gem, mae chwaraewr yn rholio darn arian ar fwrdd sydd wedi'i farcio yn sgwariau.
Mae'r sgwariau ar y bwrdd yn lliw coch, lliw glas neu liw gwyrdd.
Os yw'r darn arian yn glanio yn gyfan gwbl y tu mewn i un o'r sgwariau lliw hyn mae'r chwaraewr
yn ennill gwobr.
Fel arall mae'r chwaraewr yn colli.

Maet tabl isod yn dangos tebygolrwyddau'r darn arian yn glanio yn gyfan gwbl y tu mewn i bob
sgwer lliw.

L2)(a)

Lliw Coch Glas Gwyrdd

Tebygolrwydd 0't3 0.14 0.04

Beth yw'r tebygolrwydd bydd chwaraewr yn enn gwobr?

o.t3+o.l++o.o+: o.3l

(b) Un dydd mae 200 o bobl yn chwarae'r gCm hon. Faint o bobl byddech chi'n disgwyl iddyn
nhw ennill gwobr? l2l

loo xe Bg{a1.f 5n }is3w5

(c)

ftr.so x so. jlo !.-9-

ir.sox bl= *1tso *'j-t.sora2: *1\

6 i persorr 6""i!l fly!
Mae'n costio 70c i chwarae'r gem unwaith. Y wobr am ennill yw 11.50. Os bydd y 200
o bobl yn chwarae'r gCm unwaith, faint o elw rydych chi'n disgwyl bydd y gCm yn ei
wneud?

Trosodd.

O.?l:

i mewn 1Oc xlQ = t+O@c
l*o

Pres a\lan *.r.soxo& = i1j
flw :

t3
irE.5o X \o: x+1
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'12. (a) Parulelogtam yw ABCD gydag AOc = qa" u" l6a = sg".
Darganfyddwch faint ongl .r.

Nid ywl diagrcm wedi'i luniadu wrth raddfa

t3l

+b
1t I

tflo
+59 -lo5
r05 75
I 75

(b) Darganiyddwch faint ongl ),. t3l

$b rl? ait\
-l25 fltl -3ti
55 +55 fr

313
rl r'-1It

Nid ywl diagram wedi'i luniadu wfth raddfa
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13. Mae'r canlynol yn rhan o amserlen drenau o Fangor i Gaer fchesrer).

Bangor 1107 12:24 13:07

Cyffordd Llandudno 12:42 !E
Bae Colwyn @ 12:48 13:31

Y Rhyl 11:41 12:59 13:41

Prestatyn @ 13:05 1347

Y Fflint 12:0A 13:18 14:00

Caer 12:19 1332 @
f4 N,4ae Bob yn dat y tren 1i:31 o Fae Coiwyn.

Pryd dylai'r tr6n gyrraedd prestatyn?
11l

ll:+7

yn unig

fb) Mae Mary yn dal y tren 13:25 yng Nghyffordd L anctudno
Faint o amser dylai ei gymryd Martgyrraedd Caer?

t3125 J lsioo 35 munud,
lltioo ) 1+:t1 ll murn,,ld

rYl t  n t^CL

14. l\,4ynegwch 240 fel lluoswm rhlfau cvsefin ar ffurf indecs

2+cj

l2l

5+
I

I3l

Trosodd.

l

A+O : 2d 2v
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15.

Mae'r diagram yn dangos y trawsffurfiad o driongl A i driongl B.

fa) Disgrifiwch yn llawn drawsffurfiad posibl o drionglA idriongl 8.

AAlerrSrc\io{ gn 5 llinell 5 = |
t2l

fb) Cylchdrowch driongl A trwy 90" yn glocwedd o amgylch y tatddbwynl (origin).
Labelwch e ch ateb yn C. 12)

l.
v

123

I

I

B



17

fd Lluniadwch helaethiad (entargemer, o,r si6p isod, gan ddefnyddio ffacto t $addfa 2. i2l

\

\

/ wa;U^5n fi5.
Oirn ats am 3 ilealiaA

6r J Farur sr^il^'tt^)v\ .

1

6r wJEc cBAc cyi (4370 53) Trosodd.



18

'16. Mae Sophie yn mynd ar ei gwyliau.

(a) Mae Sophie yn teithio pellter o 35 milltir mewn 2 awr 30 munud trwy draffig prysur

Cyhirwch fuanedd cyfartalog Sophie, mewn milltiroedd yr awr. [3]

= 35;a.S
= 14 mil\Lir *r^w(

-oX.S >( to = L5
2.5x l\= 1'l .5 y' t.5xt3 = 3e.9
2.5 x t2- = 3O --/ 2.5 x tt = ZS

(b) N4ae bag Sophle yn pwyso 221b.

Tua faint yw pwysau ei bag mewn kg? tll
Mae !(J *21 Lywgs

r-t!15 mae W:22Pw5s

EqaneAA : felLer: Arnser
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(c) Mae Sophie yn mynd ihedfan o Glasgow iSan Francisco.
Mae hi'n cyrraedd maes awyr Glasgow ar ddydd Mercher am 13:40.
Rhaid iddi aros 4 awr 25 munud am y daith hedfan.

Mae'n cymryd '13 awr ihedfan rhwng Glasgow a San Francisco.
Mae hi'n gwybod bod yr amser yn Glasgow I awr o flaen yr amser yn San Francisco.
Er enghraifft, pan fo'n '10:00 a.m. yn Glasgow, mae'n 2:00 a.m. yn San Francisco.

Ar ba ddydd ac am faint o'r gloch mae Sophie yn disgwyl cyrraedd maes awyr San
Francisco?
Rhaid ichiddangos eich hollwaith cyfrlfo. I3l

C5rraeaA a\as3att am liltO DSAd' l\erc\er
tl awr lli *Ct

10 trn l8'.OO

Smun 16:05

[<.A[an arn i3 awr t^e?.tfle
l6to5
l7',o5
1o'.oE ,-^wr
Ll',o5 3 ^r( orios $awr
)-To 5 +^v( a 3',oS 1 awr

73165 5qwr o+|o5 lO au,(
o 5:o5 ll au,r
06'.05 llawr

01 :OS \3au,r
COS&,\lau)

-r ro ir c)a c 6l. ',' ! 6 anpr famser San fronc,sc o)

6-1:o5
gg:oS \6w(
O5ra5 7a-1
O1)oS Sawr

O 2:og Sawr
61:o5 6 a-r
oo:oi'oia.ii

Ov',oS lawr
aezrrEe23ios Sawr

oyao ......Ag.r-cher ar"", ...X.3..i. 05

Trosodd.

Oo',oS 6 awi
ot',05 7 

^wf
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17. (a) Datryswch 5x- 12 = 3(x + 6).

Sv.-tz-- 3L t lE
i3l

5v -t7-3v= \8
2x-t2=tt
lx= \E+lL
7y= 30

k = 30:2,
x=5

(b) Datryswch yr anhafaledd 9r+ 5<77.

1x+5 < 77
l2l

k < 7a'5
1x<*A
t < ?&;l
v< 8
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18. Mae'r diagram yn dangos petryal ABCD.

X 2.5cm

lO crn

D 12cm C

Nid yw'r diagram wedi'i luniadu wdh raddla

O wybod bod XB = 2 5cm, DC = 12cm a bod arwynebedd y triongl ADC yn 60cm2, cyfrifwch
arwynebedd y triongl XBC. t4l

s qi\ x uchAe rAvwTnebeAa crbn$ ftoC =
e.

5ocm1 = llcrn X !

60 cfi? x* = lLcrn x 7

l2O = l2xl
1 = tocm

&wyeu.aa u"-rr-15( XBC : sqilxuchder

: 2.5xlO
4,\

-2

e

L5
n

= lA..5cmz

DIWEDD Y PAPUR


