Defnyddio sgiliau rhif

1.

Mae gan Jess ddau ddarn 50c, tri darn 10c ac un darn 20c. Mae hi’n gwario
£0.85 ar gylchgrawn. Faint o arian mewn ceiniogau sydd ganddi ar ôl?

2.

Mae cadeiriau yn yr ysgol yn pwyso 2kg. Mae troli’r gofalwr yn cario
mwyafswm pwysau o 6kg. Sawl taith fydd rhaid i’r gofalwr ei wneud i symud
10 cadair?

3.

Mae pecynnau o bapur yn y siop yn costio £1.10 yr un. Mae mam Sali yn
prynu un bob un iddi hi, ei brawd a’i chwaer. Faint o arian mae hi’n ei wario?

4.

Mae Joshua a Mari yn rhannu parti pen-blwydd. Mae mam Joshua yn
gwneud 27 brechdam ham a mam Mari yn gwneud 34 brechdan ham. Faint
o frechdanau ham fydd yna i bobl eu bwyta?

5.

Mae Kelly yn helpu ei thad i fesur yr ystafelloedd yn eu tŷ ar gyfer carped
newydd. Mae ei hystafell yn 4 metr a 22 centimetr o hyd. Mae’r ystafell
ymolchi yn hanner y maint hynny. Pa mor hir sydd rhaid i’r carped yn yr
ystafell ymolchi fod?

6.

Ddydd Sul aeth Tim i weld ei hoff dîm pêl-droed yn chwarae. Dechreuodd
y gêm am 3.20 pm a chwaraeon nhw 30 munud bob ochr. Hanner amser
ffoniodd Tim ei fam. Faint o’r gloch wnaeth e siarad gyda’i fam?

Gwers

1a
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Gwers

1b

1.

Defnyddio sgiliau rhif

Mae gan Jess bedwar darn 50c, tri darn 10c ac un darn 20c. Mae hi’n
gwario £1.23 ar gylchgrawn. Faint o arian mewn ceiniogau sydd ganddi ar
ôl?

2.

Mae cadeiriau yn yr ysgol yn pwyso 2kg. Mae troli’r gofalwr yn cario
mwyafswm pwysau o 10kg. Sawl taith fydd rhaid i’r gofalwr ei wneud i symud
14 cadair?

3.

Mae pecynnau o bapur yn y siop yn costio £1.75 yr un. Mae mam Sali yn
prynu un bob un iddi hi, ei brawd a’i chwaer. Faint o arian mae hi’n ei wario?

4.

Mae Joshua a Mari yn rhannu parti pen-blwydd. Mae mam Joshua yn
gwneud 47 brechdan ham a mam Mari yn gwneud 64 brechdan ham. Faint o
frechdanau ham fydd yna i bobl eu bwyta?

5.

Mae Kelly yn helpu ei thad i fesur yr ystafelloedd yn eu tŷ ar gyfer carped
newydd. Mae ei hystafell yn 4 metr a 36 centimetr o hyd. Mae’r ystafell
ymolchi yn hanner y maint hynny. Pa mor hir sydd rhaid i’r carped yn yr
ystafell ymolchi fod?

6.

Ddydd Sul aeth Tim i weld ei hoff dîm pêl-droed yn chwarae. Dechreuodd
y gêm am 3.20 pm a chwaraeon nhw 45 munud bob ochr. Hanner amser
ffoniodd Tim ei fam. Faint o’r gloch wnaeth e siarad gyda’i fam?
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1.

Mae gan Jess saith darn 50c, chwe darn 10c ac un darn 20c. Mae hi’n
gwario £2.23 ar gylchgrawn. Faint o arian mewn ceiniogau sydd ganddi ar
ôl?

2.

Mae cadeiriau yn yr ysgol yn pwyso 4kg. Mae troli’r gofalwr yn cario
mwyafswm pwysau o 10kg. Sawl taith fydd rhaid i’r gofalwr ei wneud i symud
14 cadair?

3.

Mae pecynnau o bapur yn y siop yn costio £2.75 yr un. Mae mam Sali yn
prynu un bob un iddi hi, ei brawd a’i chwaer. Faint o arian mae hi’n ei wario?

4.

Gwers

1c

Mae Joshua a Mari yn rhannu parti pen-blwydd. Mae mam Joshua yn
gwneud 72 brechdam ham a mam Mari yn gwneud 84 brechdan ham. Faint o
frechdanau ham fydd yna i bobl eu bwyta?

5.

Mae Kelly yn helpu ei thad i fesur yr ystafelloedd yn eu tŷ ar gyfer carped
newydd. Mae ei hystafell yn 4 metr a 78 centimetr o hyd. Mae’r ystafell
ymolchi yn hanner y maint hynny. Pa mor hir sydd rhaid i’r carped yn yr
ystafell ymolchi fod?

6.

Ddydd Sul aeth Tim i weld ei hoff dîm pêl-droed yn chwarae. Dechreuodd
y gêm am 3.17 pm a chwaraeon nhw 45 munud bob ochr. Hanner amser
ffoniodd Tim ei fam. Faint o’r gloch wnaeth e siarad gyda’i fam?
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