Gwers

4a

1.

Defnyddio sgiliau rhif

Mae afal yn costio 5c, banana yn costio 4c ac oren yn
costio 5c. Mae gennych 10c. Pa ddau ffrwyth allech chi eu
prynu?

2.

Mae Lowri a Macsen yn chwarae gêm fwrdd gyda throellwr. Mae
Macsen yn troelli 6 ac yn symud ei gownter ond yna mae‛n rhaid
iddo fynd yn ôl 2 le.
Pa mor bell mae e wedi symud?

3.

Mae mam Jamie wedi prynu car newydd. Mae‛r car yn 7
troedfedd o hyd. Mae eu carafan 3 troedfedd yn hirach. Beth
ydy hyd eu carafan?

4.

Mae pecyn o sticeri yn costio 10c ond maen nhw yn y sêl hanner
pris. Faint maen nhw‛n ei gostio nawr?
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Defnyddio sgiliau rhif

1.

Mae afal yn costio 7c, banana yn costio 7c ac oren yn costio
8c. Mae gennych 10c a 5c. Pa ddau ffrwyth allech chi eu
prynu?

2.

Mae Lowri a Macsen yn chwarae gêm fwrdd gyda throellwr.
Mae Macsen yn troelli 10 ac yn symud ei gownter ond yna mae‛n
rhaid iddo fynd yn ôl 4 lle.
Pa mor bell mae e wedi symud?

3.

Mae mam Jamie wedi prynu car newydd. Mae‛r car yn 8
troedfedd o hyd. Mae eu carafan 7 troedfedd yn hirach. Beth
ydy hyd eu carafan?

4.

Mae pecyn o sticeri yn costio 16c ond maen nhw yn y sêl hanner
pris. Faint maen nhw‛n ei gostio nawr?

Gwers

4b
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Gwers

4c

1.

Defnyddio sgiliau rhif

Mae afal yn costio 12c, banana yn costio 9c ac oren yn
costio 7c. Mae gennych 20c. Pa ddau ffrwyth allech chi eu
prynu?

2. Mae Lowri a Macsen yn chwarae gêm fwrdd gyda throellwr. Mae

Macsen yn troelli 14 ac yn symud ei gownter ond yna mae‛n rhaid
iddo fynd yn ôl 5 lle.
Pa mor bell mae e wedi symud?

3.

Mae mam Jamie wedi prynu car newydd. Mae‛r car yn 9
troedfedd o hyd. Mae eu carafan 8 troedfedd yn hirach. Beth
ydy hyd eu carafan?

4.

Mae pecyn o sticeri yn costio 18c ond maen nhw yn y sêl hanner
pris. Faint maen nhw‛n ei gostio nawr?
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