Datblygu ymresymu rhifyddol

1.

Yng nghornel ddarllen dosbarth 5 mae 9 silff lyfrau. Ar y dair silff uchaf mae 15
llyfr. Ar y 3 silff ganol mae 21 llyfr ac ar y 3 silff isaf mae 8 llyfr. Sawl llyfr sy’n y
gornel ddarllen i gyd?

2.

Gwers

2a

Os ydw i’n cynyddu 182 o 25, beth ydy’r rhif newydd?

3.

Mae 12 siswrn mewn bocs. Os ydy ysgrifenyddes yr ysgol yn archebu 7 bocs, sawl
siswrn newydd fydd yn cyrraedd yr ysgol?

4.

Gwnewch stori rhif i adlewyrchu’r cyfrifiad:
39 – 18 = 21

5.

Mae Joseff yn prynu bag o foron sy’n pwyso 8kg a bag o datws sy’n pwyso 3
gwaith yn fwy. Beth ydy cyfanswm pwysau’r llysiau brynodd Joseff?

6.

Mae Gethin a Lowri yn gwneud barcud. Mae gan Gethin ddarn o linyn sy’n 185cm
mewn hyd ac mae e’n torri darn 1m a 15cm i wneud cynffon i’r barcud. Pa mor hir
fydd cynffon barcud Lowri os ydy hi’n defnyddio’r llinyn sydd ar ôl?

7.

Pa arwydd gweithrediad ydy * ?
13 * 11 = 143
Sut gallwch chi wirio hyn?

8.

Mae rheolwr yr archfarchnad leol wedi addo rhannu unrhyw elw rhwng gweithwyr yr
archfarchnad. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth y siop elw o £420. Os oes 35
gweithiwr yn yr archfarchnad, faint fydd pob gweithiwr yn ei gael?
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Gwers

Datblygu ymresymu rhifyddol

2b

1.

2.

3.

4.

Yng nghornel ddarllen dosbarth 5 mae 9 silff lyfrau. Ar y dair silff uchaf mae
25 llyfr. Ar y 3 silff ganol mae 31 llyfr ac ar y 3 silff isaf mae 18 llyfr. Sawl llyfr sy’n
y gornel ddarllen i gyd?

Os ydw i’n cynyddu 182 o 56, beth ydy’r rhif newydd?

Mae 12 siswrn mewn bocs. Os ydy ysgrifenyddes yr ysgol yn archebu 11 bocs,
sawl siswrn newydd fydd yn cyrraedd yr ysgol?

Gwnewch stori rhif i adlewyrchu’r cyfrifiad:
634 – 89 = 545

5.

6.

7.

Mae Joseff yn prynu bag o foron sy’n pwyso 16kg a bag o datws sy’n pwyso 3
gwaith yn fwy. Beth ydy cyfanswm pwysau’r llysiau brynodd Joseff?

Mae Gethin a Lowri yn gwneud barcud. Mae gan Gethin ddarn o linyn sy’n 240cm
mewn hyd ac mae e’n torri darn 1m a 15cm i wneud cynffon i’r barcud. Pa mor hir
fydd cynffon barcud Lowri os ydy hi’n defnyddio’r llinyn sydd ar ôl?

Pa arwydd gweithrediad ydy *?
23 * 11 = 253
Sut gallwch chi wirio hyn?

8.

16

Mae rheolwr yr archfarchnad leol wedi addo rhannu unrhyw elw rhwng gweithwyr yr
archfarchnad. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth y siop elw o £1085. Os oes
35 gweithiwr yn yr archfarchnad, faint fydd pob gweithiwr yn ei gael?
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Gwers

2c

1.

Yng nghornel ddarllen dosbarth 5 mae 9 silff lyfrau. Ar y dair silff uchaf mae 7 llyfr.
Ar y 3 silff ganol mae 51 llyfr ac ar y 3 silff isaf mae 28 llyfr. Sawl llyfr sy’n y gornel
ddarllen i gyd?

2.

Os ydw i’n cynyddu 182 o 86, beth ydy’r rhif newydd?

3.

Mae 12 siswrn mewn bocs. Os ydy ysgrifenyddes yr ysgol yn archebu 19 bocs,
sawl siswrn newydd fydd yn cyrraedd yr ysgol?

4.

Gwnewch stori rhif i adlewyrchu’r cyfrifiad:
634 – 289 = 345

5.

Mae Joseff yn prynu bag o foron sy’n pwyso 28kg a bag o datws sy’n pwyso 3
gwaith yn fwy. Beth ydy cyfanswm pwysau’r llysiau brynodd Joseff?

6.

Mae Gethin a Lowri yn gwneud barcud. Mae gan Gethin ddarn o linyn sy’n 540cm
mewn hyd ac mae e’n torri darn 3m a 15cm i wneud cynffon i’r barcud. Pa mor hir
fydd cynffon barcud Lowri os ydy hi’n defnyddio’r llinyn sydd ar ôl?

7.

Pa arwydd gweithrediad ydy *?
43 * 11 = 473
Sut gallwch chi wirio hyn?

8.

Mae rheolwr yr archfarchnad leol wedi addo rhannu unrhyw elw rhwng gweithwyr
yr archfarchnad. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwnaeth y siop elw o £1820. Os
oes 35 gweithiwr yn yr archfarchnad, faint fydd pob gweithiwr yn ei gael?

www.brilliantpublications.co.uk
Datrys Problemau Mathemateg – Blwyddyn 5

Gellir llungopïo’r dudalen hon gan y sefydliad sy’n prynu yn unig.
©

Catherine Yemm

17

