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Trosolwg cyffredinol o’r sesiynau MDaPh

Sesiwn 1 - Dadbacio a deall y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Dadbacio elfennau mandadol fframwaith CiG mewn perthynas â'r MDaPh
• Rhannu egwyddorion cynllunio ac ystyriaethau allweddol ar gyfer y MDaPh
• Edrych ar yr ystyriaethau o ran addysgeg o fewn yr adran 'Dylunio eich cwricwlwm' a amlinellir

yn y canllawiau MDaPh

Sesiwn 2 - Cynnydd mewn dysgu ar gyfer y MDaPh

Nod y sesiwn hon fydd:

• Datblygu dealltwriaeth gyffredin o'r continwwm dysgu
• Ystyried dulliau cynllunio ac asesu
• Edrych ar ddulliau addysgegol effeithiol o fewn y MDaPh a thu hwnt

MDaPh Mathemateg a Rhifedd



Egwyddorion cynllunio



Lle i gychwyn?

MDaPh Mathemateg & Rhifedd

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Hyfedreddau mathemategol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Rhif
• Algebra
• Geometreg & Mesur
• Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y Meysydd
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau Newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol

Themâu trawsgwricwlaidd Ystyriaethau addysgeg



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4

Rwy’n gallu defnyddio
amrywiaeth o gynrychioliadau i 
ddatblygu a chadarnhau fy
nealltwriaeth fod gwerth digid
yn ymwneud â’i safle. Rwy’n
gallu darllen, ysgrifennu a 
dehongli rhifau, gan
ddefnyddio ffigurau a geiriau
hyd at filiwn, o leiaf.

Rwy’n gallu darllen, ysgrifennu
a dehongli rhifau sy’n fwy, hyd
at 1000 o leiaf, gan ddefnyddio
digidau a geiriau.

Rwy’n gallu deall y gellir
penderfynu ar werth rhif ar sail 
safle’r digidau a ddefnyddir.

Rwy’n gallu defnyddio ffurf indecs
safonol i gynrychioli rhifau mawr
a bach ac i wneud cyfrifiadau
mewn cyd-destun. Rwy’n gallu
defnyddio dulliau talgrynnu
addas, gan gynnwys ffigurau
ystyrlon, i amcangyfrif
gwerthoedd.

Rwyf wedi ymgymryd â 
thasgau ymarferol i 
amcangyfrif a thalgrynnu
rhifau i’r 10 neu’r 100 agosaf.

Rwy’n dechrau amcangyfrif a 
gwirio cywirdeb fy atebion gan
ddefnyddio gweithrediadau
gwrthdro lle bo’n addas.

Rwy’n gallu defnyddio
amrywiaeth o gynrychioliadau i 
ymestyn fy nealltwriaeth o’r
system rifau, gan gynnwys
gwerthoedd negatif, degolion a 
ffracsiynau. Rwy’n gallu gosod
cyfanrifau, degolion a meintiau
ffracsiynol yn gywir ar linell
rhif. Rwy’n gallu cymhwyso’r
hyn rwy’n ei wybod am werth
rhif er mwyn talgrynnu ac 
amcangyfrif lle bo’n addas.

Enghraifft: Gwerth lle

Bwlch o 3 blynedd Bwlch o 3 blynedd



Cymhwysedd
strategol

Dealltwriaeth
gysyniadol

Rhesymu
rhesymegol

Rhuglder

Cyfathrebu gan
ddefnyddio
symbolau

Y 5 Hyfedredd Mathemategol



Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4

Enghraifft: Gwerth lle

Rwy’n gallu darllen, ysgrifennu
a dehongli rhifau sy’n fwy, hyd
at 1000 o leiaf, gan ddefnyddio
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Rwy’n gallu defnyddio
amrywiaeth o gynrychioliadau i 
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Disgyblaethol

Amlddisgyblaethol

Rhyngddisgyblaethol

Integredig

Modelau Cwricwlwm

Addysgu arbenigol o fewn disgyblaethau neu bynciau

Mewn cwricwlwm amlddisgyblaethol astudir yr un topig o safbwynt mwy
nag un ddisgyblaeth.

Mae'n cyfuno sawl pwnc ysgol mewn un prosiect gweithredol, neu wedi'i
drefnu i dorri ar draws cynnwys pynciol, gan ddod ynghyd yn ystyrlon
amryfal agweddau ar y cwricwlwm

Dull trefniadaethol rhyngddisgyblaethol, sy'n chwalu ffiniau pynciol
traddodiadol
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Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd
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100 agosaf. Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad)

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith 

digid, a'u terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan

i'r 10 neu'r 100 agosaf.



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol
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Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol
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Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu
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• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur
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• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y llun /cysylltiadau haniaethol.

Dealltwriaeth gysyniadol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol

E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau

ac i ddatblygu dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn

‘sefydlog’.

Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad

rhwng rhifau bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych

ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel

rhifau (h.y. yn hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd

ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r defnydd o linellau rhif i wneud y 

cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

Geirfa allweddol



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

Rhuglder

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth

flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu dealltwriaeth

o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac 

ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn rhwydd



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Defnyddio a deall y nodiant cywir:
Yr arwydd ’hafal’: =
Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠
Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na neu'n hafal i), ≥ 
(mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? Pam fod rhai yn
defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 
23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad cyffredin o dalgrynnu
0.42 i 0.40)



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Defnyddio a deall y nodiant cywir:

• Yr arwydd ’hafal’: =

• Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠

• Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na

neu'n hafal i), ≥ (mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? 

Pam fod rhai yn defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? 

h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad

cyffredin o dalgrynnu 0.42 i 0.40)

Geirfa allweddol



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Defnyddio a deall y nodiant cywir:
Yr arwydd ’hafal’: =
Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠
Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na neu'n hafal i), ≥ 
(mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? Pam fod rhai yn
defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 
23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad cyffredin o dalgrynnu
0.42 i 0.40)

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb
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Uned o waith:

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

Rhesymu rhesymegol
Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, 

cyfiawnhau strategaethau ac egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y 

marciau ar linell rif? Pam mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod 

pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 

0.23 yn llai na 0.4, perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e.

Mae Sam yn ysgrifennu dau gan mil tri chant ac un fel

200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

Geirfa allweddol



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Defnyddio a deall y nodiant cywir:
Yr arwydd ’hafal’: =
Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠
Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na neu'n hafal i), ≥ 
(mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? Pam fod rhai yn
defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 
23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad cyffredin o dalgrynnu
0.42 i 0.40)

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid gwahanol allwch chi ei

wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond

yn llai na 320, yr odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/

Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, lle mae angen i 
ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei hangen, dewis strategaethau a thechnegau
priodol i ddatrys problemau anghyfarwydd ac anarferol. E.e.

https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/
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Uned o waith:

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid gwahanol allwch chi ei

wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond

yn llai na 320, yr odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/

Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, lle mae angen i 
ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei hangen, dewis strategaethau a thechnegau
priodol i ddatrys problemau anghyfarwydd ac anarferol. E.e.

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

Cymhwysedd strategol
Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, 

lle mae angen i ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei

hangen, a dewis strategaethau a thechnegau priodol i ddatrys

problemau anghyfarwydd ac anarferol. 

E.e.

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid

gwahanol allwch chi ei wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? 

Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond yn llai na 320, yr

odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i 

gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-

decimal/

Geirfa allweddol

https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/
https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/






Hints
How does choosing the digits for the denominator affect the decimal value?
How might choosing the digit for the decimal make finding the digits for the 
fraction easier?
Sut mae dewis y digidau ar gyfer yr enwadur yn effeithio ar y gwerth degol?
Sut gallai dewis y digid ar gyfer y degolyn wneud dod o hyd i'r digidau ar gyfer
y ffracsiwn yn haws?



Hints
How does choosing the digits for the denominator affect the decimal value?
How might choosing the digit for the decimal make finding the digits for the 
fraction easier?
Sut mae dewis y digidau ar gyfer yr enwadur yn effeithio ar y gwerth degol?
Sut gallai dewis y digid ar gyfer y degolyn wneud dod o hyd i'r digidau ar gyfer
y ffracsiwn yn haws?

Atebion posibl / Possible answers
9

18
= 0.5,           

7

14
= 0.5,

6

12
= 0.5,    

7

35
= 0.2

Oes mwy? Any more? 



Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Defnyddio a deall y nodiant cywir:
Yr arwydd ’hafal’: =
Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠
Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na neu'n hafal i), ≥ 
(mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? Pam fod rhai yn
defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 
23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad cyffredin o dalgrynnu
0.42 i 0.40)

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid gwahanol allwch chi ei

wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond

yn llai na 320, yr odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/

Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, lle mae angen i 
ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei hangen, dewis strategaethau a thechnegau
priodol i ddatrys problemau anghyfarwydd ac anarferol. E.e.

Camsyniadau

• Meddwl bod 0.48 yn golygu ‘sero pwynt pedwar deg wyth’, felly mae’n fwy na 0.6

• Cymysgu talgrynnu i nifer o lefydd degol gyda thalgrynnu cyfanrifau h.y. ysgrifennu

0.42 fel 0.40 i un lle degol gan fod 42 yn 40 i'r 10 agosaf.

https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/


Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid gwahanol allwch chi ei

wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond

yn llai na 320, yr odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/

Camsyniadau

• Meddwl bod 0.48 yn golygu ‘sero pwynt pedwar deg wyth’, felly mae’n fwy na 0.6

• Cymysgu talgrynnu i nifer o lefydd degol gyda thalgrynnu cyfanrifau h.y. ysgrifennu

0.42 fel 0.40 i un lle degol gan fod 42 yn 40 i'r 10 agosaf.

Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, lle mae angen i 
ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei hangen, dewis strategaethau a thechnegau
priodol i ddatrys problemau anghyfarwydd ac anarferol. E.e.

Nodiadau ychwanegol

Camsyniadau
Meddwl bod 0.48 yn golygu ‘sero pwynt pedwar deg wyth’, 

felly mae’n fwy na 0.6

Cymysgu talgrynnu i nifer o lefydd degol gyda thalgrynnu

cyfanrifau h.y. ysgrifennu 0.42 fel 0.40 i un lle degol gan fod

42 yn 40 i'r 10 agosaf.

Geirfa allweddol

https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/


Nodiadau addysgeg – yn arbennig, ystyriaethau ar gyfer datblygu’r 5 hyfedredd

Gwybodaeth flaenorol (rhagofyniad) Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Gwneud cysylltiadau

Dealltwriaeth gysyniadol

Rhesymu rhesymegol

Cymhwysedd strategolCyfathrebu gan ddefnyddio symbolau

Rhuglder Nodiadau ychwanegol

Uned o waith:

Geirfa allweddol

• Deall a defnyddio gwerth lle mewn rhifau gyda hyd at saith digid, a'u

terminoleg gysylltiedig

• Deall bod rhifau negatif yn rhifau llai na sero

• Deall yr angen am dalgrynnu, a gallu talgrynnu rhifau cyfan i'r 10 neu'r

100 agosaf.

• Archwilio, darllen ac ysgrifennu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys biliwn

• Cymharu a threfnu cyfanrifau hyd at ac yn cynnwys un biliwn

• Defnyddio’r arwyddion <, > a = i gymharu rhifau

• Adnabod gwerth digid

• Creu’r gwerth mwyaf a lleiaf posib gan ddefnyddio'r un digidau

• Archwilio degolion i filfedau

• Defnyddio a deall gwerth lle ar gyfer degolion a chyfanrifau o unrhyw faint

• Trefnu set o ddegolion

• Talgrynnu rhifau i lefel briodol o gywirdeb (atgyfnerthu dealltwriaeth o dalgrynnu i’r 10 & 100 agosaf, ac ymestyn

ymhellach i gynnwys talgrynnu i nifer o lefydd degol)

• Trefnu set o gyfanrifau positif a negatif

• Archwilio cywerthedd rhwng ffracsiynau a degolion a throsi o un i'r llall

• Archwilio lleoliad cyfanrifau, degolion a meintiau ffracsiynol ar linell rif

• Cymharu cyfanrifau, degolion a ffracsiynau

• Symud yn rhydd rhwng cynrychioliadau rhifiadol gwahanol

• Cymharu ein system rif â'r rhai hynny trwy gydol hanes, neu systemau a 
symbolau rhif amgen i'n system ddegol ein hunain e.e. Rhifolion
Rhufeinig

• Ydy pob gwlad yn y byd yn defnyddio'r un system rifau?
• Pryd cyflwynwyd y system ddegol a pham?
• Edrych ar ddefnyddio rhifau ‘bywyd go iawn’, fel poblogaethau a chyllid
• Cysylltu ddegolion ag arian
• Priodoldeb bywyd go iawn talgrynnu e.e. talgrynnu i’r eiliad agosaf yn y 

ras 100m Olympaidd
• Posibilrwydd o ddechrau archwilio'r system fetrig
• Posibilrwydd archwilio'r 4 gweithrediad gydag ymrannu

Gwerth lle
Digid
Cyfanrif
Degolyn
Cywerthedd
Ffracsiwn

Miliwn
Biliwn
Degfed
Canfed
Milfed
Cymharu

Esgynnol
Disgynnol
Hafal
Anhafaledd
Llai na
Mwy na

Talgrynnu
Rhifiadur
Enwadur

• Defnyddio trinolion i ddatblygu dealltwriaeth gysyniadol
E.e. defnyddio tabl gwerth lle i ddelweddu a chymharu rhifau ac i ddatblygu
dealltwriaeth o’r syniad bod y pwynt degol yn ‘sefydlog’.
Defnyddio blociau dienes i ddelweddu ac archwilio'r cysylltiad rhwng rhifau
bôn 10. Posibilrwydd i ymestyn y dysgu i edrych ar bonnau eraill

• Deall y cysyniad o ddegolyn a ffracsiwn (ffracsiwn yn arbennig) fel rhifau (h.y. yn
hytrach na phroses yn unig: i ble byddai ½ yn mynd ar linell rif o 0 i 100?), archwilio’r
defnydd o linellau rhif i wneud y cysylltiadau delweddoll/haniaethol.

• Atgyfnerthu gwybodaeth a dealltwriaeth flaenorol y dysgwyr ac ymestyn eu

dealltwriaeth o'r system rif a gwerth lle i gynnwys degolion.

• Adnabod gwerth unrhyw ddigid, a darllen ac ysgrifennu unrhyw gyfanrif yn

rhwydd

• Defnyddio a deall y nodiant cywir:
Yr arwydd ’hafal’: =
Yr arwydd ‘ddim yn hafal’: ≠
Y symbolau anhafaledd: < (llai na), > (mwy na), ≤ (llai na neu'n hafal i), ≥ 
(mwy na neu'n hafal i)

• Pam rydyn ni'n defnyddio gofodau mewn cyfanrifau mawr? Pam fod rhai yn
defnyddio atalnodau? Pa un fyddai orau? h.y. 23000000 neu 23 000 000 neu 
23,000,000

• Ysgrifennu rhifau yn gywir wrth dalgrynnu (h.y. camsyniad cyffredin o dalgrynnu
0.42 i 0.40)

Cynllunio cyfleoedd i ddysgwyr egluro eu ffordd o feddwl, cyfiawnhau strategaethau ac 

egluro eu dewisiadau. E.e.

• Pam rydyn ni'n cyfrif nifer y bylchau yn hytrach na nifer y marciau ar linell rif? Pam 

mae 0.6 yn fwy na 0.48, er bod pedwar deg wyth yn fwy na 6?

• ‘Perswadiwch fi’ math o gwestiwn: e.e. Perswadiwch fi bod 0.23 yn llai na 0.4, 

perswadiwch fi bod -8 > -12.

• Cytuno/anghytuno neu  gwir/anwir math o gwestiwn: e.e. Mae Sam yn ysgrifennu

dau gan mil tri chant ac un fel 200301, ac mae Terry yn ei ysgrifennu fel 2000301. Pwy

ydych chi'n meddwl sy'n iawn? Eglurwch eich ateb

• Dyma bedwar cerdyn un digid: 1, 2, 3, 4. Sawl rhif 3 digid gwahanol allwch chi ei

wneud gan ddefnyddio'r cardiau hyn? Dangoswch yr holl rifau sy'n fwy na 220 ond

yn llai na 320, yr odrif mwyaf? Eilrif? Sawl cyfuniad gwahanol sydd yna i gyd?.....

• https://www.openmiddle.com/place-value/

• https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/

Angen cynllunio cyfleoedd ar gyfer cwestiynau datrys problemau, lle mae angen i 
ddysgwyr allu adnabod y Fathemateg sydd ei hangen, dewis strategaethau a thechnegau
priodol i ddatrys problemau anghyfarwydd ac anarferol. E.e.

Camsyniadau

• Meddwl bod 0.48 yn golygu ‘sero pwynt pedwar deg wyth’, felly mae’n fwy na 0.6

• Cymysgu talgrynnu i nifer o lefydd degol gyda thalgrynnu cyfanrifau h.y. ysgrifennu

0.42 fel 0.40 i un lle degol gan fod 42 yn 40 i'r 10 agosaf.

https://www.openmiddle.com/place-value/
https://www.openmiddle.com/converting-a-fraction-to-a-decimal/


Gwybodaeth flaenorol
(rhagofyniad)

Cysyniadau allweddol a bwriadau dysgu Nodiadau Addysgeg

Unit of work:

Geirfa allweddol



Lle i gychwyn?

MDaPh Mathemateg & Rhifedd

Y pedwar diben

Datganiadau o’r ‘hyn sy’n bwysig’

Sgiliau Cyfannol Sgiliau trawsgwricwlaidd

Cynllunio ar gyfer cynnydd

Hyfedreddau mathemategol

• Dysgwyr uchelgeisiol a galluog
• Dinasyddion egwyddorol a gwybodus
• Cyfranwyr mentrus a chreadigol
• Unigolion iach a hyderus

• Rhif
• Algebra
• Geometreg & Mesur
• Ystadegaeth & Tebygolrwydd

• Creadigrwydd ac arloesedd
• Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

• Cynllunio a threfnu
• Effeithiolrwydd personol

• Rhifedd
• Llythrennedd
• Cymhwysedd digidol

• Ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
• Dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r

disgyblaethau yn y Meysydd
• Mireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol

wrth eu defnyddio a’u cymhwyso
• Creu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-

destunau Newydd
• Effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr

• Dealltwriaeth gysyniadol
• Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau
• Rhuglder
• Rhesymu rhesymegol
• Cymhwysedd strategol



A fyddwn ni’n llwyddo i gyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?

Dros y blynyddoedd diwethaf mae digwyddiadau arwyddocaol 
wedi dylanwadu arnom ni fel cymdeithas. Mae rhagor o fanylion 
am y rhain i ddilyn, ond i grynhoi:

1. Uwchgynhadledd COP26.

2. Cynllun 10 pwynt y Llywodraeth ar gyfer chwyldro 
diwydiannol gwyrdd.

3. Pandemig Covid-19 a’i effaith ar y ffordd yr ydym yn byw 
ac yn gweithio.

4. Effaith y rhyfel yn Wcráin ar gyflenwadau nwy ledled y 
byd.

5. Cost tanwydd yn y DU – ar gyfer gwresogi a cheir.

6. Y gost ychwanegol y mae hyn yn ei ychwanegu at bob 
agwedd ar fywyd – bwyd, gweithgareddau, teithio.

Nod:
• Ymchwilio i agweddau a fydd yn effeithio ar ein 

bywydau i weld a yw hyn yn cyfrannu at chwyldro 
diwydiannol gwyrdd.

• Datblygu gwybodaeth ynghylch a yw chwyldro 
diwydiannol gwyrdd yn ymarferol erbyn 2040?

• A all dewisiadau teulu gyfrannu at y chwyldro 
gwyrdd, ac os felly – beth fyddwch chi’n ei wneud 
nawr?



Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau y 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  plethu 
i sicrhau dysgu.

Sut ydym ni am addysgu hyn?

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol er 
mwyn i ddysgwyr ddysgu cystal â phosibl

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod, ac ar ôl y dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd.



COP26: Are nations on track to meet their climate goals? - BBC News
Fossil fuels: Energy crisis threatens progress

What was agreed?

COP26 included a plan to reduce use of coal - which 
is responsible for 40% of annual CO2 emissions.

World leaders also agreed to phase-out inefficient oil 
and gas subsidies. These are government payments 
that artificially lower the price of fossil fuels.

COP26: Are nations on track to meet their climate goals? - BBC News

Why does it matter?
The UN climate science body, the IPCC, says fossil fuels 
are responsible for 64% of the world's CO2 emissions.
What's been done?
There are are now 34 countries considering new coal 
plants, compared with 41 at the beginning of last year.
China, the biggest user of coal, agreed to stop 
funding "all overseas coal-fired power projects 
completely".
However, India - the next largest consumer of coal -
announced in April that it was increasing production of 
coal power and reopening 100 plants.
Fossil fuel subsidies also increased in 2021, according to 
the International Energy Agency (IEA). But Sabrina 
Muller, policy analyst at the London School of Economics, 
thinks this is a short-term measure to move away from 
Russian gas.

UK has approved several fossil fuel projects since Cop26, 
analysis finds | Fossil fuels | The Guardian

About 50 schemes are thought to be in pipeline 
between now and 2025 despite climate pledges.
Several major UK fossil fuel projects have been approved 
since Cop26 concluded, an analysis has found, while 
about 50 schemes are thought to be in the pipeline 
between now and 2025.
Three separate schemes have received some form of 
approval from government bodies during the six-month 
period since Boris Johnson’s administration hosted the 
UN climate summit in Glasgow.
The approvals are part of a worldwide expansion of fossil 
fuels in spite of the climate crisis. The Guardian last week 
revealed that the industry is planning 195 oil and gas 
projects which would each emit at least a billion tonnes
of CO2 over their lifetimes.

In-depth Q&A: The UK becomes first major economy to 
set net-zero climate goal (carbonbrief.org)
The UK is to raise its ambition on climate change by 
setting a legally binding target to cut its greenhouse gas 
emissions to “net-zero” by 2050, prime minister Theresa 
May has announced today.
12.06.2019

Climate change: What is it and why is everyone talking about it? - CBBC 
Newsround

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-61494531
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-61494531
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
https://globalenergymonitor.org/report/boom-and-bust-coal-2022/
https://www.iea.org/reports/coal-information-overview/consumption
https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202203/t20220328_1320630.html
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-61330302
https://www.iea.org/topics/energy-subsidies
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-61497315
https://www.theguardian.com/environment/2022/may/19/uk-has-approved-several-fossil-fuel-projects-since-cop26-analysis-finds
https://www.theguardian.com/environment/cop26-glasgow-climate-change-conference-2021
https://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2022/may/11/fossil-fuel-carbon-bombs-climate-breakdown-oil-gas
https://www.carbonbrief.org/in-depth-qa-the-uk-becomes-first-major-economy-to-set-net-zero-climate-goal/
https://www.gov.uk/government/news/pm-theresa-may-we-will-end-uk-contribution-to-climate-change-by-2050
https://www.bbc.co.uk/newsround/45880633


A fyddwn ni’n llwyddo i gyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?

Edrychwch ar yr wybodaeth a ddangosir yn y siartiau cylch a'r tabl. 
Allwch chi grynhoi'r prif negeseuon o'r rhain? 
Sut mae hyn yn cefnogi'r amcanion tuag at y chwyldro diwydiannol 
gwyrdd?

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi at daflenni gwybodaeth am wahanol 
fathau o geir trydan. Allwch chi greu crynodeb ar gyfer y ceir, sy'n eu 
cymharu, gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol:
a) Cost prynu os ydych yn bwriadu ei gadw dros 3 blynedd.
b) Cost rhedeg os yw eich milltiroedd blynyddol yn 10 000 milltir y 

flwyddyn.
Allwch chi benderfynu pa gar fyddai orau i'ch teulu, gan roi eich 
rhesymau dros hyn.

Tesla Model 3 Volkswagen ID.3

Mae’r data hwn wedi’i dynnu o’r ddogfen ‘UK ENERGY IN BRIEF 2021’ a 
gyhoeddwyd gan Ystadegau Gwladol

Her: Defnyddiwch y ddolen i'r ffynhonnell ddata ar gyfer y ddau fodel 
hyn a dewch o hyd i gar trydan sydd naill ai'n cefnogi eich canfyddiadau 
neu'n eu herio. Eglurwch eich canfyddiadau.



Tesla Model 3 price and specifications - EV Database (ev-database.uk)

https://ev-database.uk/car/1555/Tesla-Model-3


Volkswagen ID.3 Pro Performance price and specifications - EV Database (ev-database.uk)

https://ev-database.uk/car/1532/Volkswagen-ID3-Pro-Performance


UK: fuel new car market share 2021 | Statista

Cofrestriadau ceir yn y Deyrnas Unedig rhwng 2018 a 2021, yn ôl math o danwydd

Mae’r data hwn yn dangos canrannau’r cofrestriadau ceir newydd yn y DU 
rhwng 2018 a 2021, yn ôl math o danwydd.
Allwch chi gyflwyno'r data hwn ar ffurf graffigol a rhannu'r prif arsylwadau 
o hyn?
Eglurwch eich dewisiadau ar gyfer cynrychioli'r data ac enghreifftio eich 
arsylwadau.

DATBLYGU FEL DYSGWR ANNIBYNNOL
Dolen i wybodaeth ar sut i ddewis pa fath o graff/diagram 
sy'n briodol.

Dolen i wybodaeth am y gwahanol fathau o 
graffiau/diagramau.
Types of graphs and charts - Representing data - KS3 Maths 
Revision - BBC Bitesize
Crynhowch pa ddulliau oedd fwyaf effeithlon wrth gefnogi 
eich dysgu.

A fyddwn ni’n llwyddo i gyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?

Her: Agorwch y pdf hwn a chymharwch eich siart/graff â'r un a gyflwynir 
yma. Gwerthuswch fanteision ac anfanteision y ddau.

https://www.statista.com/statistics/299031/fuel-types-of-new-cars-registered-in-the-united-kingdom/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zrg4jxs/revision/1


UK 
Energy in 
Brief 
2021 
(publishin
g.service.
gov.uk)

A fyddwn ni’n llwyddo i gyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?

Allwch chi gyflwyno’r wybodaeth am ‘Gynhyrchu Tanwyddau Sylfaenol’ 
gan ddefnyddio math gwahanol o graff?
Eglurwch pa ddull o gynrychioli sydd orau yn eich barn chi? Rhowch 
enghreifftiau penodol i gyfiawnhau eich barn.

Mae'r siart a'r graff canlynol yn dangos gwybodaeth am ffynonellau egni yn y DU.

Ydy'r 
wybodaeth 
yn y graff 
hwn yn 
helpu i 
egluro'r 
newidiadau 
i 
danwyddau 
sylfaenol?

DATBLYGU FEL DYSGWR ANNIBYNNOL

Pa fath o graff sydd angen i chi ei gynhyrchu? 
Pa ffynhonnell ddata sy'n berthnasol? 
Sut fyddwch chi'n dechrau? 
Pa ddysgu pellach sydd ei angen i'ch cefnogi gyda hyn? 
Sut fyddwch chi'n gwybod eich bod chi wedi cyflawni?

Her:
Allwch chi ddarganfod data cymharol ar gyfer ffynonellau egni 
adnewyddadwy er mwyn cymharu gyda’ch data yma?

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1032260/UK_Energy_in_Brief_2021.pdf


A yw'r farchnad ar gyfer ceir trydan yn newid?

17933.jpeg (960×684) (statcdn.com)

Cyhoeddwyd y siart hwn gan yr AA (Automobile Association) yn 2019.
Edrychwch ar y siart.

Yn yr ychydig dudalennau nesaf byddwn yn 
archwilio data diweddar am yr agweddau sy'n 
atal gyrwyr y DU rhag prynu car trydan.
Mae'r rhain yn cynnwys:
• Cost rhedeg car trydan o'i gymharu â'r gost o 

redeg car disel neu betrol;
• Yr ystod o geir trydan;
• Nifer y pwyntiau gwefru trydan sydd ar gael;
• Y dewis o geir trydan sydd ar gael ar y 

farchnad;
• Y cosbau am yrru ceir petrol / disel.

Dylai'r holl wybodaeth y byddwch yn ei 
dadansoddi gyfrannu at eich crynodeb terfynol 
wrth ateb y cwestiwn

“A yw'r farchnad ar gyfer ceir trydan yn 
newid?”

https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/17933.jpeg


Nifer y lleoliadau gwefru ar gyfer cerbydau trydan yn y Deyrnas Unedig (DU) rhwng 
mis Mawrth 2018 a mis Ionawr 2020

• UK: number of charging locations 2018-2020 | Statista

Cyhoeddwyd y siart hwn gan Statistica ym mis Ionawr 2020. Pa arsylwadau allwch chi eu gwneud?
Os bydd nifer y lleoliadau gwefru yn parhau i gynyddu ar gyfradd debyg, a allwch chi ragweld nifer y gorsafoedd gwefru fydd 
ar gael erbyn Rhagfyr 2022? Eglurwch y tybiaethau rydych chi wedi'u gwneud.

DATBLYGU FEL DYSGWR ANNIBYNNOL
1. Pa gwestiynau sydd angen i chi eu gofyn er mwyn cefnogi eich 
dysgu?
2. Sut allwch chi ddarganfod?
3. Sut fyddwch chi'n gwybod eich bod wedi datblygu eich dysgu?
4. Beth allwch chi ei gymryd o'r dysgu hwn y gellir ei 
drosglwyddo i senario arall?
5. Beth fydd yn eich cefnogi i drosglwyddo'r sgiliau hyn yn dda?

A yw'r farchnad ar gyfer ceir trydan yn newid?

Mae’r map hwn wedi’i gynhyrchu 
gan ZapMap. Dewch o hyd i'ch 
ardal leol ar y map. A fyddai hyn 
yn tawelu meddwl rhywun sydd 
am brynu car trydan? Rhowch 
resymau dros eich atebion.

Her: Rhowch enghraifft o 
graff/siart a allai fod yn 
ddefnyddiol i gynrychioli'r data 
hwn ar gyfer perchnogion ceir.

https://www.statista.com/statistics/673575/charging-locations-electric-vehicles-uk/


A yw'r farchnad ar gyfer ceir trydan 
yn newid?

Dyma gost trydan ar ddiwedd 2021. Dyma'r gost (mewn ceiniogau) fesul kWh. Allwch chi 
gyfrifo cost trydan yn dilyn y cap ar brisiau yng ngwanwyn 2022?

Rhagwelir y bydd y cap nesaf ar brisiau yn 42%, yn ôl y rhagfynegiadau diweddaraf, a daw hyn i 
rym yn hydref 2022. Beth ddylem ni ddisgwyl ei dalu fesul kWh bryd hynny?

Edrychwch ar y defnydd o drydan gan y teuluoedd hyn. Faint fydd eu costau misol yn cynyddu 
yn yr hydref? Pa gyngor fyddech chi'n ei roi iddyn nhw?

Y Teulu Gwyrdd
Maen nhw’n defnyddio 970 kWh o drydan y 
flwyddyn.
Mae eu car yn defnyddio 0.20 kW/h y km. Eu 
cyfanswm milltiroedd blynyddol yw 8000 o 
filltiroedd.

Y Teulu Glas
Maen nhw’n defnyddio 15,326 kWh o drydan of y 
flwyddyn.
Maen nhw'n defnyddio cyfanswm o 1333kW/h o'r 
trydan hwn ar gyfer eu car, sy'n caniatáu iddyn nhw 
deithio 10,000 o filltiroedd mewn blwyddyn.

Y Teulu Llwyd
Maen nhw’n defnyddio 13,256 kWh o drydan of 
y flwyddyn.
Mae 20% o'r defnydd hwn ar gyfer eu car 
perfformiad uchel. Maen nhw'n teithio 12,000 o 
filltiroedd y flwyddyn gyda hwn.

Allwch chi gymharu cost rhedeg y car ar gyfer pob un o'r teuluoedd hyn? Pa deulu sydd â'r car drutaf i'w redeg?

Roedd cost trydan yn y DU ar ddiwedd 2021 ar 
18.8c/kWh.

Gwybodaeth a ryddhawyd gan yr Adran Busnes, 
Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol

Cynnydd yn y Cap ar bris Ynni
Cynyddodd y cap ynni 54% ar gyfer cyfraddau unedau 

trydanol yn y DU yn ystod gwanwyn 2022.

Her: A yw cyfanswm y cynnydd yn y Cap ar bris Ynni (gan gynnwys 
Gwanwyn 2022 a Hydref 2022) yr un fath â chynnydd canrannol o 
96%? Eglurwch eich meddwl.

DATBLYGU FEL DYSGWR ANNIBYNNOL
1. Sut fyddwch chi'n strwythuro'ch 

gwaith?
2. Beth yw'r cwestiynau llai y mae angen 

i chi eu datrys, a pha rai yw'r rhai 
pwysicaf?

3. Sut fyddwch chi'n gwybod eich bod chi 
wedi bod yn llwyddiannus?



UK pump prices over time (racfoundation.org)

Y Teulu Gwyrdd
Maen nhw’n teithio 8000 milltir y flwyddyn. Mae eu car 
petrol yn teithio 32 milltir y galwyn.

Y Teulu Glas
Maen nhw’n teithio 10,000 milltir y flwyddyn.  Mae eu car 
disel yn teithio 10 milltir y litr.

Y Teulu Llwyd
Maen nhw’n teithio 12,000 milltir y flwyddyn. Mae eu car  
petrol yn teithio 8 milltir/litr.  

Mae’r graff hwn yn dangos y newid yng nghostau petrol a disel dros y 18 
mlynedd diwethaf.

Os cymerwn ddyddiad penodol, a allwch gyfrifo’r gwahaniaeth yng 
nghostau tanwydd blynyddol y teuluoedd hyn? Sut mae hyn yn wahanol i'w 
costau gyda'r ceir trydan y maent bellach wedi'u prynu (fel y cyfrifwyd ar y 
sleid blaenorol)?

DATBLYGU FEL DYSGWR ANNIBYNNOL
1. Beth sydd angen i chi ei gyfrifo, a sut fyddwch chi'n 

gwneud hyn?
2. A oes unrhyw rannau sy'n fwy heriol? Sut allwch chi 

oresgyn yr her ychwanegol?
3. Sut fyddwch chi'n arddangos eich ymatebion?

Her: Cymharwch eich canfyddiadau â'r gost is yn 2020. Pa newid canrannol a fu yn y cyfnod hwn?
Allwch chi gymharu hyn â chost trydan? Crynhowch eich canfyddiadau.

1 filltir y galwyn (DU) ≈ 0.22 milltir y litr

A yw'r farchnad ar gyfer ceir trydan yn 
newid?

https://www.racfoundation.org/data/uk-pump-prices-over-time


A fyddwn ni’n cyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?
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Maes Dysgu a Phrofiad – Mathemateg a Rhifedd

Datganiad o’r hyn sy’n bwysig

Mae ystadegau yn cynrychioli data, mae tebygolrwydd yn modelu siawns, ac mae’r ddau yn cefnogi casgliadau a phenderfyniadau gwybodus.

• Ystadegaeth yw’r arfer o gasglu, trin a dadansoddi data er mwyn gallu cynrychioli a chyffredinoli gwybodaeth. Tebygolrwydd yw’r broses fathemategol o 
astudio siawns, er mwyn gallu rhagfynegi’r tebygrwydd y bydd rhywbeth yn digwydd. Mae ystadegaeth a thebygolrwydd yn dibynnu ar gymhwyso a thrin 
rhifau ac algebra.

• Mae rheoli data a chynrychioli gwybodaeth yn effeithiol yn cynnig ffordd o brofi rhagdybiaethau, dod i gasgliadau a gwneud rhagfynegiadau. Mae rhesymu 
gan ddefnyddio ystadegau a thebygolrwydd, a gwerthuso pa mor ddibynadwy ydyn nhw, yn meithrin y sgiliau dadansoddi a meddwl beirniadol sy’n 
hollbwysig wrth wneud penderfyniadau egwyddorol a gwybodus.

CC3
Rwy’n gallu cynrychioli gwybodaeth drwy greu 
amrywiaeth o siartiau priodol sy’n cymhlethu’n gynyddol, 
gan gynnwys siartiau cyfrif, tablau amlder, graffiau bar a 
graffiau llinell.

CC4
Rwy’n gallu gwneud dewisiadau gwybodus am sut i drefnu a 
chynrychioli data, gan ddefnyddio amrywiaeth eang o graffiau 
a siartiau, gan gynnwys siart cylch, diagram amlder a 
pholygon amlder.

Rwy’n gallu defnyddio gwahanol raddfeydd i echdynnu a 
dehongli gwybodaeth allan o amrywiaeth o ddiagramau,
tablau a graffiau, gan gynnwys siartiau cylch gyda 
ffracsiynau a chyfraneddau syml. Rwy’n gallu adnabod 
unrhyw dueddiadau a welir.

Rwy’n gallu defnyddio data er mwyn dod i gasgliadau am 
ragdybiaethau, ac rwyf wedi mynegi fy nghanfyddiadau yn 
glir. Rwy’n gallu trafod fy nulliau a’m canfyddiadau yn 
feirniadol.



Dealltwriaeth gysyniadol
Dylid adeiladu ar gysyniadau a syniadau mathemategol, a'u dyfnhau a'u cysylltu wrth i ddysgwyr gael profiad o 
syniadau mathemategol cynyddol gymhleth. Mae dysgwyr yn dangos dealltwriaeth gysyniadol drwy allu 
esbonio a mynegi cysyniadau, dod o hyd i enghreifftiau (neu anenghreifftiau) a thrwy allu cynrychioli cysyniad 
mewn gwahanol ffyrdd, gan lifo rhwng gwahanol gynrychioliadau, gan gynnwys rhai diriaethol, gweledol, 
digidol a haniaethol.
Mae ehangder gwybodaeth yn cynyddu drwy gyflwyno'r dysgwyr i gysyniadau mathemategol newydd, a cheir 
dyfnder gwybodaeth drwy sicrhau bod dysgwyr yn gallu cynrychioli a chymhwyso cysyniad, a chysylltu ag ef, 
mewn ffyrdd gwahanol ac mewn sefyllfaoedd gwahanol. ...

Rhesymu rhesymegol
...
Caiff y broses o fireinio sgiliau a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth eu defnyddio a'u cymhwyso eu dangos drwy 
gymhwyso rhesymu rhesymegol cynyddol soffistigedig. Mae meithrin dealltwriaeth o'r perthnasoedd rhwng 
cysyniadau mathemategol a'r broses o ddatblygu cyfiawnhad a phrawf yn arwain at ddealltwriaeth gynyddol o 
natur mathemateg ac yn helpu dysgwyr i greu cysylltiadau a throsglwyddo’r dysgu i gyd-destunau newydd. 
Mae'r broses o ddatblygu cyfiawnhad a phrawf yn helpu i gefnogi dysgwyr i fod yn gynyddol effeithiol.

Cymhwysedd strategol
Dylai dysgwyr ddod yn gynyddol annibynnol wrth gydnabod a chymhwyso'r strwythurau a'r syniadau 
mathemategol sylfaenol mewn problem, er mwyn datblygu strategaethau i allu eu datrys.
Mae adnabod strwythur mathemategol mewn problem a ffurfio problemau yn fathemategol er mwyn gallu eu 
datrys yn dibynnu ar ddealltwriaeth o'r syniadau a'r disgyblaethau yn y meysydd dysgu a phrofiad, ochr yn ochr 
â dyfnder gwybodaeth. Mae hefyd yn cefnogi'r broses o greu cysylltiadau a throsglwyddo'r dysgu i gyd-
destunau newydd a datblygu effeithiolrwydd cynyddol fel dysgwr. Dylai cydnabod pŵer mathemateg wrth 
alluogi sefyllfaoedd i gael eu cynrychioli arwain at werthfawrogiad cynyddol o ddefnyddioldeb mathemateg.

Ystyriaethau ar gyfer datblygu cwricwlwm

Y 5 Hyfedredd Mathemategol

Cymhwysedd
strategol

Dealltwriaeth
gysyniadol

Rhesymu
rhesymegol

Rhuglder

Cyfathrebu gan
ddefnyddio
symbolau



Sgiliau Cyfannol

Creadigrwydd ac arloesi

Dylid rhoi lle i ddysgwyr fod yn chwilfrydig ac yn ymholgar, ac i 
greu llawer o syniadau. Dylen nhw gael eu cefnogi i gysylltu
gwahanol brofiadau, gwybodaeth a sgiliau, a gweld, archwilio a 
chyfiawnhau datrysiadau amgen. Dylen nhw allu adnabod
cyfleoedd a chyfleu eu strategaethau. Dylai hyn gefnogi
dysgwyr i greu gwerth o wahanol fathau.

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau

Dylai dysgwyr gael eu cefnogi i ofyn cwestiynau ystyrlon, ac i 
werthuso gwybodaeth, tystiolaeth a sefyllfaoedd. Dylen nhw allu
dadansoddi a chyfiawnhau datrysiadau posibl, gan adnabod
materion a phroblemau posibl. Dylai dysgwyr ddod yn wrthrychol
wrth iddyn nhw wneud penderfyniadau, gan adnabod a datblygu
dadleuon. Dylen nhw allu cynnig datrysiadau sy'n creu gwerth o 
wahanol fathau.

Effeithiolrwydd personol

Dylai dysgwyr feithrin deallusrwydd ac ymwybyddiaeth
emosiynol, gan ddod yn hyderus ac yn annibynnol. Dylen nhw
gael cyfleoedd i arwain dadleuon a thrafodaethau, gan ddod yn
ymwybodol o oblygiadau cymdeithasol, diwylliannol, egwyddorol
a chyfreithiol eu dadleuon. Dylen nhw allu gwerthuso eu dysgu
a'u camgymeriadau, gan adnabod meysydd i'w datblygu. Dylen
nhw ddod yn gyfrifol ac yn ddibynadwy, gan allu adnabod a 
chydnabod gwerth o wahanol fathau ac yna ddefnyddio'r gwerth
hwnnw.

Cynllunio a threfnu

Lle y bo'n ddatblygiadol briodol, dylai dysgwyr allu gosod nodau, 
gwneud penderfyniadau a monitro canlyniadau interim. Dylen
nhw allu myfyrio ac addasu, yn ogystal â rheoli amser, pobl ac 
adnoddau. Dylen nhw allu gwirio cywirdeb a chreu gwerth o 
wahanol fathau.



Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Llythrennedd
Dylai ymarferwyr ddatblygu profiadau diddorol a hygyrch i ddysgwyr dderbyn cyfleoedd rheolaidd i ddisgrifio, esbonio a chyfiawnhau eu dealltwriaeth o 
amrywiol gysyniadau mathemategol, gan ddefnyddio geirfa fathemategol briodol. Gellir datblygu sgiliau llythrennedd hefyd er mwyn disgrifio prosesau
mathemategol, megis rhesymu, deall amrywiaeth o strategaethau cyfrifo, disgrifio delweddu siapiau, astudio a dehongli gwybodaeth mewn ystadegau a 
chymharu dulliau amgen cyn cyrraedd datrysiad i broblem fathemategol. Gellir defnyddio’r sgiliau llythrennedd hyn wrth i ddysgwyr ddod ar draws 
problemau yn y byd go iawn.

Rhifedd
Fel mae’r enw’n ei nodi, mae rhifedd wrth galon y Maes hwn. Gellir cymhwyso a chysylltu’r pum hyfedredd mathemategol – Dealltwriaeth gysyniadol, 
Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau, Cymhwysedd strategol, Rhesymu rhesymegol a Rhuglder – gan ddefnyddio amrywiaeth o gyd-destunau bywyd go 
iawn i gyflwyno ac archwilio cysyniadau mathemategol, yn ogystal â’u cadarnhau. Er enghraifft, gellir cymhwyso’r defnydd o ganrannau i gyfraddau
canrannol blynyddol (APR) er mwyn arddangos eu defnydd o safbwynt llythrennedd ariannol.

Cymhwysedd digidol
Mae dulliau digidol yn gwella sgiliau mathemategol a rhifedd dysgwyr ar draws amrywiaeth o sefyllfaoedd a fydd yn digwydd yn naturiol o fewn y maes
dysgu a phrofiad. Mae hyn yn fwy na dim ond rhyngweithio â thechnoleg. Er enghraifft, gellir datblygu sgiliau digidol y dysgwyr trwy gydweithredu i 
ddatrys problem a datblygu algorithmau i gefnogi deall patrymau. Enghraifft arall fyddai creu graff gan ddefnyddio taenlen er mwyn gwella dealltwriaeth
ddigidol yn ogystal â chryfhau sgiliau mathemategol a rhifedd y dysgwyr. Wrth iddyn nhw ddatblygu a dangos cynnydd, byddan nhw’n defnyddio sgiliau, 
prosesau, technegau a systemau digidol mwy cymhleth yn amlach, a hyn er mwyn creu datrysiadau i ymateb i broblemau, cyfleoedd neu anghenion
penodol. Wrth i ddysgwyr ddangos cynnydd bydd agweddau ar gasglu, cynrychioli a dadansoddi, er enghraifft, yn dod yn fwyfwy soffistigedig.



Themâu trawsgwricwlaidd

Addysg cydberthynas a rhywioldeb

Hawliau dynol

Amrywiaeth

Addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cyd-destunau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

Dylai fod gan ysgolion ac ymarferwyr
fethodoleg ar gyfer gynllunio cwricwlwm
sy'n ymgorffori cyfleoedd ar gyfer dysgu
ac ystyriaeth o elfennau
trawsgwricwlaidd, lle y bo'n briodol.

Dylai’r rhain ganiatáu i ddysgwyr:

• ystyried cyd-destunau lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol

• meithrin dealltwriaeth o addysg
cydberthynas a rhywioldeb, addysg
hawliau dynol ac amrywiaeth, ac 
addysg gyrfaoedd a phrofiadau sy'n
gysylltiedig â byd gwaith

Cwricwlwm i Gymru



dysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:

• gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau
• datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i

chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau
• ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau
• gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg
• gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maen nhw’n dysgu amdanyn nhw
• gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau
• deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol
• defnyddio technolegau digidol yn greadigol i rhannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a’i

dadansoddi
• ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol

ac sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

cyfranwyr mentrus, creadigol sy’n:

• cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynnyrch
• meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau
• adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw
• mentro’n bwyllog
• arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiol ac yn gyfrifol
• mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau
• rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa

ac sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

dinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n:

• canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn
• trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd
• deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynol a democrataidd
• deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu
• wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y 

gorffennol
• parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol
• dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned

ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd

unigolion iach, hyderus sydd:

• â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol
• yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi
• yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a meddyliol yn eu

bywyd pob dydd
• yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel ac iach
• yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol
• yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg
• â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau
• yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaol wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd
• yn wynebu heriau ac yn eu goresgyn
• â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol ag y gallan

nhw

ac sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

Y Pedwar Diben



A fyddwn ni’n llwyddo i gyflawni chwyldro diwydiannol gwyrdd?

Dros y blynyddoedd diwethaf mae digwyddiadau arwyddocaol 
wedi dylanwadu arnom ni fel cymdeithas. Mae rhagor o fanylion 
am y rhain i ddilyn, ond i grynhoi:

1. Uwchgynhadledd COP26.

2. Cynllun 10 pwynt y Llywodraeth ar gyfer chwyldro 
diwydiannol gwyrdd.

3. Pandemig Covid-19 a’i effaith ar y ffordd yr ydym yn byw 
ac yn gweithio.

4. Effaith y rhyfel yn Wcráin ar gyflenwadau nwy ledled y 
byd.

5. Cost tanwydd yn y DU – ar gyfer gwresogi a cheir.

6. Y gost ychwanegol y mae hyn yn ei ychwanegu at bob 
agwedd ar fywyd – bwyd, gweithgareddau, teithio.

Nod:
• Ymchwilio i agweddau a fydd yn effeithio ar ein 

bywydau i weld a yw hyn yn cyfrannu at chwyldro 
diwydiannol gwyrdd.

• Datblygu gwybodaeth ynghylch a yw chwyldro 
diwydiannol gwyrdd yn ymarferol erbyn 2040?

• A all dewisiadau teulu gyfrannu at y chwyldro 
gwyrdd, ac os felly – beth fyddwch chi’n ei wneud 
nawr?



Diffiniad Nodweddion

Enghreifftiau Anenghreiffitau

Y ddeddf

gymudol

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol



Diffiniad Nodweddion

Enghreifftiau Anenghreiffitau

Y deddf
cysylltiadol

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

Dealltwriaeth gysyniadol

Dylid adeiladu ar gysyniadau a syniadau mathemategol, a'u

dyfnhau a'u cysylltu wrth i ddysgwyr gael profiad o syniadau

mathemategol cynyddol gymhleth. Mae dysgwyr yn dangos

dealltwriaeth gysyniadol drwy allu esbonio a mynegi

cysyniadau, dod o hyd i enghreifftiau (neu anenghreifftiau) a 

thrwy allu cynrychioli cysyniad mewn gwahanol ffyrdd, gan

lifo rhwng gwahanol gynrychioliadau, gan gynnwys rhai

diriaethol, gweledol, digidol a haniaethol.

Mae ehangder gwybodaeth yn cynyddu drwy gyflwyno'r

dysgwyr i gysyniadau mathemategol newydd, a cheir

dyfnder gwybodaeth drwy sicrhau bod dysgwyr yn gallu

cynrychioli a chymhwyso cysyniad, a chysylltu ag ef, mewn

ffyrdd gwahanol ac mewn sefyllfaoedd gwahanol. Caiff

dysgwyr eu cyflwyno i gysyniadau cynyddol gymhleth, a 

bydd deall y ffordd y mae cysyniadau yn cysylltu yn cyfrannu

at ddealltwriaeth gynyddol o'r syniadau yn y Maes hwn. 

Mae deall sut y mae cysyniadau mathemategol yn ategu'r

dysgu yn helpu dysgwyr i greu cysylltiadau a throsglwyddo'r

dysgu i gyd-destunau newydd.



Diffiniad Nodweddion

Enghreifftiau Anenghreiffitau

Y ddeddf

gymudol

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

7 + 3 = 3 + 7

2 × 3 = 3 × 2

7 + 8 + 9 = 7 + 9 + 8 = 8 + 7 + 9

2 × 4 × 10 = 10 × 4 × 2 = 2 × 10 × 4

2 ÷ 8 ≠ 8 ÷ 2

7 – 3 ≠ 3 – 7

7 × 8 + 9 ≠ 7 × 9 + 8

• Yn berthnasol i adio a lluosi

• Nid yw'n berthnasol i tynnu neu rhannu.

• Rhaid bod yr un symbol drwyddi draw

Mae’r deddf gymudol yn nodi os yw dau rif yn destun i 

rhai gweithrediadau penodol, yna nid yw trefn y rhifau yn

effeithio ar y canlyniad

Daw’r gair ‘cymudol’ o ‘gymudo’ neu ‘symud o gwmpas’, felly mae’r deddf
cymudol yn cyfeirio at allu symud rhifau o gwmpas o fewn brawddegau rhif.



Diffiniad Nodweddion

Enghreifftiau

Y ddeddf

gysylltiadol

• Yn berthnasol i adio a lluosi

• Nid yw'n berthnasol i tynnu neu rhannu.

• Rhaid cynnwys 3 neu fwy o rifau

• Rhaid bod yr un symbol drwyddi draw

4 × 5 × 7 = 4 × (5 x 7) = (4 x 5) x 7 

(a + b) + c = a + (b + c)

10 – 3 – 2 ≠ 10 – 1 

3 + 2 × 5 ≠ 5 × 5

10 ÷ 2 + 3 ≠ 10 ÷ 5

6 + 4 + 2 = (6 + 4) + 2 = 6 + (4 + 2)

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

Anenghreiffitau

Mae’r ddeddf gysylltiadol yn nodi y gellir adio neu luosi
rhifau mewn unrhyw drefn.

Hynny yw, nid yw'r drefn y byddwch chi'n cymhwyso'r
gweithrediadau i’r rhifau yn effeithio ar y canlyniad.



Diffiniad Nodweddion

Enghreifftiau

Y ddeddf

ddosbarthol

3 × (2 + 6) = 3 × 2 + 3 × 6

(3 × 5)8 = 38 × 58

3+4

2
=

3

2
+

4

2

3 + (2 × 6) ≠ 3 + 2 × 3 + 6

(3 + 5)8 ≠ 38 + 58

2

3+4
≠

2

3
+

2

4

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

Anenghreiffitau

Mae’r ddeddf ddosbarthol yn nodi bod un weithred yn
annibynnol ar gael ei chyflawni cyn neu ar ôl gweithred
arall. Er enghraifft, mae lluosi yn ddosbarthol i adio a 
thynnu

• O leiaf dwy weithred
• Rhaid i un weithred fod yn union uwchben rhai eraill

mewn blaenoriaeth



Cam cynnydd 1

Rwy’n dechrau dangos

dealltwriaeth o gysyniadau ‘hafal’ a 

‘ddim yn hafal’ gan ddefnyddio

gwrthrychau

Rwy’n gallu defnyddio’r arwydd hafal i 

ddangos bod gan ddwy ochr brawddeg

rhif yr un gwerth â’i gilydd, ac rwy’n

gallu defnyddio arwyddion anhafaledd

wrth gymharu meintiau er mwyn nodi

‘mwy na’ a ‘llai na’.

Rwyf wedi archwilio cymudedd mewn

perthynas ag adio a lluosi, ac rwy’n gallu

adnabod pan fydd dau fynegiad

rhifyddol gwahanol yn disgrifio’r un 

sefyllfa ond eu bod wedi’u hysgrifennu

mewn gwahanol ffyrdd.

Rwy’n gallu defnyddio cymudedd, 

dosbarthedd a chysylltiadedd er

mwyn archwilio hafaledd ac 

anhafaledd mynegiadau.

Rwy’n gallu dangos fy

nealltwriaeth o gysyniad

newidyn, a defnyddio nodiant

algebra i ffurfio mynegiadau, 

hafaliadau ac anhafaleddau

llinol. Rwy’n gallu dehongli

mynegiadau algebraidd gan fy

mod yn deall y ffordd y 

defnyddir symbolau i 

gynrychioli gweithrediadau, 

lluosrifau a phwerau. .

Rwy’n gallu archwilio

cysyniadau hafaledd ac 

unfathiant, gan gysylltu

cynrychioliadau algebraidd a 

graffigol. 

Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4 Cam cynnydd 5

Algebra



Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol
Cam cynnydd 1

Rwyf wedi cael profiad o grwpio a 

rhannu gyda gwrthrychau a 

meintiau, ac rwy’n gallu grwpio neu 

rannu meintiau bychain i grwpiau

hafal eu maint.

Rwy’n gallu defnyddio fy

ngwybodaeth o luosi i gofio rhai

ffeithiau ynghylch lluosi a thablau

gan ddechrau gyda thablau 2, 3, 4, 5 

a 10, ac rwy’n gallu defnyddio’r

term ‘lluosrifau’.

Rwy’n gallu defnyddio’r pedwar

gweithrediad rhifyddeg gyda

chyfanrifau a degolion yn hyderus, 

effeithlon a chywir, ac rwy’n gallu

cyfuno’r rhain gan ddefnyddio

deddfau dosbarthol, cysylltiadol a 

chymudol lle bo hynny’n briodol.

Rwy’n gallu cymhwyso’r pedwar

gweithrediad rhifyddeg yn rhugl

a chywir, a hynny yn y drefn

gywir, o ran cyfanrifau, degolion

a ffracsiynau, gan gadarnhau fy

nealltwriaeth o gilyddion wrth

rannu ffracsiynau. 

Rwyf wedi defnyddio rhesymu

cyfrannol i gymharu dau faint 

gan ddefnyddio cyfrannedd

union neu wrthdro, ac rwy’n

gallu datrys problemau gan

ddefnyddio rhesymu cyfrannol

ailadroddus a rhesymu

cyfrannol gwrthdro.

Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4 Cam cynnydd 5

Rhif

Cam cynnydd 1

Rwy’n dechrau dangos

dealltwriaeth o gysyniadau ‘hafal’ a 

‘ddim yn hafal’ gan ddefnyddio

gwrthrychau

Rwy’n gallu defnyddio’r arwydd hafal i 

ddangos bod gan ddwy ochr brawddeg

rhif yr un gwerth â’i gilydd, ac rwy’n

gallu defnyddio arwyddion anhafaledd

wrth gymharu meintiau er mwyn nodi

‘mwy na’ a ‘llai na’.

Rwyf wedi archwilio cymudedd mewn

perthynas ag adio a lluosi, ac rwy’n gallu

adnabod pan fydd dau fynegiad

rhifyddol gwahanol yn disgrifio’r un 

sefyllfa ond eu bod wedi’u hysgrifennu

mewn gwahanol ffyrdd.

Rwy’n gallu defnyddio cymudedd, 

dosbarthedd a chysylltiadedd er

mwyn archwilio hafaledd ac 

anhafaledd mynegiadau.

Rwy’n gallu dangos fy

nealltwriaeth o gysyniad

newidyn, a defnyddio nodiant

algebra i ffurfio mynegiadau, 

hafaliadau ac anhafaleddau

llinol. Rwy’n gallu dehongli

mynegiadau algebraidd gan fy

mod yn deall y ffordd y 

defnyddir symbolau i 

gynrychioli gweithrediadau, 

lluosrifau a phwerau. .

Rwy’n gallu archwilio

cysyniadau hafaledd ac 

unfathiant, gan gysylltu

cynrychioliadau algebraidd a 

graffigol. 

Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4 Cam cynnydd 5

Algebra



Y deddfau cysylltiadol, dosbarthol a chymudol

Cam cynnydd 1

Rwy’n dechrau dangos

dealltwriaeth o gysyniadau ‘hafal’ a 

‘ddim yn hafal’ gan ddefnyddio

gwrthrychau

Rwy’n gallu defnyddio’r arwydd hafal i 

ddangos bod gan ddwy ochr brawddeg

rhif yr un gwerth â’i gilydd, ac rwy’n

gallu defnyddio arwyddion anhafaledd

wrth gymharu meintiau er mwyn nodi

‘mwy na’ a ‘llai na’.

Rwyf wedi archwilio cymudedd mewn

perthynas ag adio a lluosi, ac rwy’n gallu

adnabod pan fydd dau fynegiad

rhifyddol gwahanol yn disgrifio’r un 

sefyllfa ond eu bod wedi’u hysgrifennu

mewn gwahanol ffyrdd.

Rwy’n gallu defnyddio cymudedd, 

dosbarthedd a chysylltiadedd er

mwyn archwilio hafaledd ac 

anhafaledd mynegiadau.

Rwy’n gallu dangos fy

nealltwriaeth o gysyniad

newidyn, a defnyddio nodiant

algebra i ffurfio mynegiadau, 

hafaliadau ac anhafaleddau

llinol. Rwy’n gallu dehongli

mynegiadau algebraidd gan fy

mod yn deall y ffordd y 

defnyddir symbolau i 

gynrychioli gweithrediadau, 

lluosrifau a phwerau. .

Rwy’n gallu archwilio

cysyniadau hafaledd ac 

unfathiant, gan gysylltu

cynrychioliadau algebraidd a 

graffigol. 

Cam cynnydd 2 Cam cynnydd 3 Cam cynnydd 4 Cam cynnydd 5

Algebra

Cam cynnydd 1

Rwyf wedi cael profiad o grwpio a 

rhannu gyda gwrthrychau a 

meintiau, ac rwy’n gallu grwpio neu 

rannu meintiau bychain i grwpiau

hafal eu maint.

Rwy’n gallu defnyddio fy

ngwybodaeth o luosi i gofio rhai

ffeithiau ynghylch lluosi a thablau

gan ddechrau gyda thablau 2, 3, 4, 5 

a 10, ac rwy’n gallu defnyddio’r

term ‘lluosrifau’.

Rwy’n gallu defnyddio’r pedwar

gweithrediad rhifyddeg gyda

chyfanrifau a degolion yn hyderus, 

effeithlon a chywir, ac rwy’n gallu

cyfuno’r rhain gan ddefnyddio

deddfau dosbarthol, cysylltiadol a 

chymudol lle bo hynny’n briodol.

Rwy’n gallu cymhwyso’r pedwar

gweithrediad rhifyddeg yn rhugl

a chywir, a hynny yn y drefn

gywir, o ran cyfanrifau, degolion

a ffracsiynau, gan gadarnhau fy

nealltwriaeth o gilyddion wrth

rannu ffracsiynau. 

Rwyf wedi defnyddio rhesymu

cyfrannol i gymharu dau faint 

gan ddefnyddio cyfrannedd

union neu wrthdro, ac rwy’n

gallu datrys problemau gan

ddefnyddio rhesymu cyfrannol

ailadroddus a rhesymu

cyfrannol gwrthdro.
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Egwyddorion cynllunio

Pam ein bod ni’n addysgu hyn?

• Rhyddid a hyblygrwydd i athrawon  
benderfynu ar beth sydd orau i’w dysgwyr. 

• Rhesymeg glir. 

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau y 
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn  plethu 
i sicrhau dysgu.

Sut ydym ni am addysgu hyn?

• Penderfynu ar y dulliau addysgu mwyaf effeithiol er 
mwyn i ddysgwyr ddysgu cystal â phosibl

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod, ac ar ôl y dysgu er 
mwyn sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd.


