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UNED C4 

Mathemateg Bur 4 
 
Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd â’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth sy'n ymhlyg yn 

Unedau Cl , C2 a C3. 

 

 
Testunau Nodiadau 

 

1. Cyfres finomial ar gyfer unrhyw n 

cymarebol. 

 

 

 

 

  

I gynnwys ehangiad, mewn pwerau esgynnol o 

x, mynegiadau  fel 

(2   x) 2

1

 ac   (4 – x)3/2  , 

                    (1 + 2x) 

 gan gynnwys yr amod ar gyfer cydgyfeiriant. 

 

 Symleiddio mynegiadau cymarebol, gan 

gynnwys ffactorio, canslo a rhannu 

algebraidd.  

 Ffwythiannau cymarebol. Ffracsiynau 

rhannol (ni fydd yr enwaduron yn fwy 

cymhleth na thermau llinol yn cael eu 

hailadrodd).  

 

 

 

 

 

Gydag enwaduron o'r ffurf  

(ax + b)(cx + d), ac (ax + b)(cx + d)
 2

. 

Bydd gradd y rhifiadur yn llai na gradd yr 

enwadur. Ni ddisgwylir i ymgeiswyr fraslunio 

graffiau ffwythiannau cymarebol. 

 

 

2.    Gwybodaeth am fformiwlâu ar gyfer 

sin(A ± B), cos(A ± B) a tan(A ± B), a’u 

defnyddio; fformiwlâu ongl ddwbl; a 

mynegiadau ar gyfer acos! + bsin! yn y 

ffurfiau cywerth 

r cos(! ± " ) neu  r sin (! ± " ). 

 

Defnyddio’r fformiwlâu hyn i ddatrys 

hafaliadau mewn amrediad penodol, fel 

(i) sin 2! = sin !,   (ii) 3 cos ! + sin ! = 2. 

Cymwysiadau i integru 

e.e.  xxdcos2

# . 

Eu cymhwyso i ddarganfod gwerthoedd mwyaf 

a lleiaf, e.e. gwerth lleiaf                  1  

. 

                                     3 cos ! + 4 sin ! + 10 

 

 

3. Hafaliadau Cartesaidd a pharamedrig 

cromliniau a thrawsnewid rhwng y ddwy 

ffurf. 

 

 

I gynnwys darganfod hafaliadau tangiadau a 

normalau i gromliniau sydd wedi’u diffinio’n 

baramedrig neu’n ymhlyg. 

Ni ddisgwylir gwybodaeth am nodweddion 

cromliniau ar wahân i’r cylch. 
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4.  Ffurfio hafaliadau differol syml.   

 

 Twf a dadfeiliad esbonyddol. 

 

Gellid gosod cwestiynau ar fodelu problemau 

ymarferol e.e. twf poblogaeth, dadfeilio 

ymbelydrol. Ni osodir cwestiynau ar ginemateg 

gronyn. 

 

 

5. Cyfrifo cyfaint cylchdro. 

 

 Achosion syml o integru trwy amnewid ac 

integru fesul rhan.  

 Y dulliau hyn fel y gwrthdro i reol y 

gadwyn a rheol y lluoswm, yn ôl eu trefn. 

  

 Achosion syml o integru gan ddefnyddio 

ffracsiynau rhannol. 

 

 Datrysiad dadansoddol o hafaliadau differol 

trefn un syml â newidynnau gwahanadwy. 

 

 

Cylchdroir o amgylch yr echelin-x yn unig. 

 

Rhoddir yr amnewidiadau. 

6. Fectorau mewn dau neu dri dimensiwn.  

 

 Maint fector. 

 Y gweithrediadau algebraidd o adio fectorau 

a lluosi â sgalarau, a’u dehongliadau 

geometregol. 

Fectorau safle. Y pellter rhwng dau bwynt. 

Hafaliad fector llinell. 

 Lluoswm sgalar. Ei ddefnyddio i gyfrifo’r 

ongl rhwng dwy linell. 

 

 

Fectorau uned. Defnyddio fectorau uned i, j, k.  

 

 

Yr amod fel bod dau fector yn baralel. 

 

 

 

Defnyddio  AB =  b   a. Darganfod a defnyddio 

fector safle pwynt sy’n rhannu llinell yn ôl 

cymhareb a roddir. Croestoriad dwy linell. 

 

Yr amod fel bod dau fector yn berpendicwlar. 

 

 
 

 

 


