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Prif fathau o ymholiadau mewn llythrennau italig
Tymor 1

Cylched
A

Uned 1
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 2
Sut mae pethau’n
gweithio

1. enwau, safleoedd,
swyddogaethau a meintiau
cymharol y prif organau
dynol

1. defnyddio trydan a’i
reoli mewn cylchedau
syml

Archwilio
Chwilio am batrwm
Dosbarthu

Archwilio
Dosbarthu
Gwneud pethau

Tymor 2
Uned 3
Y Ddaear Gynaliadwy
3. cymharu nodweddion
rhai deunyddiau naturiol a
deunyddiau o waith dyn
4. priodweddau
deunyddiau mewn
cysylltiad â’u defnydd
Archwilio
Dosbarthu
Profion teg

Tymor 3

Uned 4
Y Ddaear
Gynaliadwy

Uned 5
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 6
Sut mae pethau’n
gweithio

6. ystyried beth yw
gwastraff a beth sy’n
digwydd i wastraff y
gellir ei ailgylchu a
gwastraff na ellir ei
ailgylchu

4. trwy astudiaethau
gwaith maes y planhigion
a’r anifeiliaid a welir mewn
dau amgylchedd lleol
cyferbyniol.

2. grymoedd o wahanol
fathau

Cyd-ddibyniaeth
organebau
7. sut mae pobl yn
effeithio ar yr
amgylchedd lleol –
llygredd sbwriel

5. cyd-ddibyniaeth
organebau byw yn yr
amgylcheddau a’u
cynrychiolaeth fel cadwyni
bwyd

3. y ffyrdd y mae grymoedd
yn gallu effeithio ar
symudiad a sut y gellir
cymharu grymoedd
Archwilio
Dosbarthu
Gwneud pethau

Archwilio
Dosbarthu

Archwilio
Profion teg
Chwilio am batrwm

Cylched
B

CORFF DYNOL
(DANNEDD A’R
SGERBWD)

TRYDAN (CYLCHEDAU
A SYMBOLAU)

DEUNYDDIAU
(CREIGIAU A
PHRIDDOEDD)

PRIODWEDDAU
DEUNYDDIAU AC
AILGYLCHU

CYNEFINOEDD A
CHADWYNI BWYD

Uned 7
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 8
Sut mae pethau’n
gweithio

Uned 9
Sut mae pethau’n
gweithio

Uned 10
Y Ddaear
Gynaliadwy

Uned 11
Cyd-ddibyniaeth
organebau

2. yr angen am amrywiaeth
o fwydydd ac ymarfer corff i
gadw’n iach

3. y ffordd y mae
grymoedd yn gallu
effeithio ar symudiad a sut
y gellir cymharu grymoedd

5. sut mae golau’n teithio
a sut y gellir defnyddio
hwn

2. safleoedd cymharol a
phrif nodweddion yr
Haul a’r planedau yn y
gyfundrefn heulol

4. trwy astudiaethau
gwaith maes y planhigion
a’r anifeiliaid a welir mewn
dau amgylchedd lleol
cyferbyniol.

Archwilio
Profion teg
Gwneud pethau

Archwilio
Prawf teg
Gwneud pethau

Archwilio
Gwneud pethau

6. y ffactorau
amgylcheddol sy’n
effeithio ar yr hyn sy’n tyfu
ac yn byw yn yr
amgylchedd e.e. golau
haul, argaeledd dŵr,
tymheredd.

Archwilio
Dosbarthu
Chwilio am batrwm
Gwneud pethau

BWYDYDD IACH

GRYMOEDD
(FFRITHIANT)

GOLAU A CHYSGODION

Y DDAEAR A’R
GOFOD (PLANEDAU A
DYDD-NOS)

MAGNEDAU

Uned 12
Y Ddaear Gynaliadwy
4. priodweddau deunyddiau
mewn cysylltiad â’u defnydd
Archwilio
Profion teg
Gwneud pethau

Archwilio
Dosbarthu
Profion teg
PLANHIGION (EGINIAD
A THYFIANT)

DEUNYDDIAU
(INSIWLEIDDIO THERMAL)
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Prif fathau o ymholiadau mewn llythrennau italig
Tymor 1

Cylched
A

Uned 1
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 2
Sut mae pethau’n
gweithio

2. yr angen am amrywiaeth o
fwydydd ac ymarfer corff i
gadw’n iach

1. defnyddio trydan a’i
reoli mewn cylchedau
syml

3. effaith rhai cyffuriau, e.e.
alcohol, sylweddau a thybaco
ar y corff dynol

Archwilio
Profion teg
Gwneud pethau

Archwilio
Dosbarthu
Gwneud pethau

Tymor 2
Uned 3
Y Ddaear Gynaliadwy

Uned 4
Y Ddaear Gynaliadwy

3. cymharu nodweddion
rhai deunyddiau naturiol a
deunyddiau o waith dyn

6. ystyried beth yw
gwastraff a beth sy’n
digwydd i wastraff y gellir
ei ailgylchu a gwastraff na
ellir ei ailgylchu

4. priodweddau
deunyddiau mewn
cysylltiad â’u defnydd
5. sut mae rhai
deunyddiau’n cael eu
ffurfio a’u cynhyrchu
Archwilio
Dosbarthu
Profion teg
Gwneud pethau

Cylched
B

BYW’N IACH
(CYFFURIAU AC YSMYGU)

TRYDAN (NEWID
CYLCHEDAU A
GWNEUD PETHAU)

DEUNYDDIAU –
NEWIDIADAU
(CILDROADWY AC
ANGHILDROADWY A
CHYFLWR NEWIDIOL)

Uned 7
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 8
Sut mae pethau’n
gweithio

Uned 9
Sut mae pethau’n
gweithio

1. enwau, safleoedd,
swyddogaethau a meintiau
cymharol y prif organau dynol

2. grymoedd o wahanol
fathau – disgyrchiant a
gwrthiant aer

5. sut mae golau’n teithio
a sut y gellir defnyddio
hwn

2. yr angen am amrywiaeth o
fwydydd ac ymarfer corff i
gadw’n iach

3. y ffyrdd y gall grymoedd
effeithio ar symudiad a sut
y gellir cymharu grymoedd

Archwilio
Gwneud pethau
Defnyddio a chymhwyso
modelau

Profion teg
Gwneud pethau
Defnyddio modelau

Y GALON A CHURIAD Y
GALON

GRYMOEDD
(DISGYRCHIANT A
GWRTHIANT AER)

Archwilio
Chwilio am batrwm
Profion teg
Gwneud pethau

GOLAU
(ADLEWYRCHIAD, SUT
YDYM YN GWELD A
MESUR GOLAU)

Uned 5
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 6
Sut mae pethau’n
gweithio

4. trwy astudiaethau
gwaith maes y planhigion
a’r anifeiliaid a welir mewn
dau amgylchedd lleol
cyferbyniol

2. grymoedd o wahanol
fathau

5. cyd-ddibyniaeth
organebau byw yn yr
amgylcheddau a’u
cynrychiolaeth fel cadwyni
bwyd

AILGYLCHU
(YMDODDI A
GWAHANU)

Uned 10
Y Ddaear Gynaliadwy
1. symudiadau dyddiol a
blynyddol y Ddaear a’u
heffaith ar hyd y dydd a’r
flwyddyn

Archwilio
Defnyddio a chymhwyso
modelau

Y DDAEAR A’R GOFOD
(CYLCHDRO’R DDAEAR
A CHYFNODAU’R
LLEUAD)

3. y ffyrdd y mae
grymoedd yn gallu
effeithio ar symudiad a sut
y gellir cymharu grymoedd
Profion teg
Gwneud pethau

6. y ffactorau
amgylcheddol sy’n
effeithio ar yr hyn sy’n tyfu
ac yn byw yn yr
amgylchedd
Archwilio
Dosbarthu

2. safleoedd cymharol a
phrif nodweddion yr Haul
a’r planedau yn y system
solar
Profion teg
Gwneud pethau
Defnyddio modelau

Tymor 3

CYLCHEDAU BYWYD A
DOSBARTHIAD

GRYMOEDD
(FFRITHIANT
ARWYNEBAU A
MESURYDDION GRYM)

Uned 11
Cyd-ddibyniaeth
organebau

Uned 12
Sut mae pethau’n
gweithio

4. trwy astudiaethau
gwaith maes y planhigion
a’r anifeiliaid a welir mewn
dau amgylchedd lleol
cyferbyniol.

4. sut mae gwahanol
synau’n cael eu cynhyrchu
a’r ffordd y mae sŵn yn
teithio

Y Ddaear Gynaliadwy
6. y ffactorau
amgylcheddol sy’n
effeithio ar yr hyn sy’n tyfu
ac yn byw yn yr
amgylchedd.
7. sut mae dyn yn effeithio
ar yr amgylchedd lleol
Archwilio
Dosbarthu
CYMHARU
CYNEFINOEDD

3. cymharu nodweddion
rhai deunyddiau naturiol a
deunyddiau o waith dyn
Archwilio
Profion teg
Dosbarthu

SŴN
(DEUNYDDIAU
INSIWLEIDDIO)

