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1: Mae rhai defnyddiau yn gadael i wres basio drwyddyn nhw'n hawdd.  

Beth ydy'r enw ar y defnyddiau yma?  

 ynysyddion thermol 

 dargludyddion thermol 

 ynysyddion trydanol 

 dargludyddion trydanol 

 

2: Pan fydd hi'n oer, mae adar yn ysgwyd eu plu er mwyn dal aer a'u helpu i gadw'n gynnes. 

Maen nhw'n gwneud hyn oherwydd bod aer... 

 yn ynysydd thermol gwael 

 yn ynysydd thermol da 

 yn ddargludydd thermol da 

 yn ddargludydd gwres gwael 

 

3: Mae handlen blastig ar y sosban fetel. Dyma ni'n rhoi cawl yn y sosban a'i rhoi ar stof boeth. 

Aeth y cawl yn boeth. Pam?  

Mae'n rhaid oherwydd bod metel... 

 yn ynysydd thermol 

 yn ddargludydd thermol 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ddargludydd trydanol 
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4: Arhosodd coes y sosban yn oer. Pam? Mae'n rhaid oherwydd bod plastig … 

 yn ynysydd thermol 

 yn ddargludydd thermol 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ddargludydd trydanol 

 

5: 

  

Pam mae hi'n ddiogel troi'r cawl gyda llwy bren? Mae'n rhaid oherwydd bod pren...  

 yn ddargludydd gwres gwael 

 yn ddargludydd gwres da 

 yn ddargludydd trydanol gwael 

 yn ddargludydd trydanol da 

 

6: Mae mercwri, a metel, mewn rhai thermomedrau. Mae synwyryddion tymheredd wedi eu 

gwneud o fetel. Pam mae'r defnyddiau hyn yn dda i wneud offer sy'n mesur tymheredd? 

Mae'n rhaid oherwydd bod metel...  

 yn ddeunydd magnetig 

 yn plygu’n hawdd 

 yn ymdoddi 

 yn ddargludydd thermol da 

 yn loyw 
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7: Cymrodd athro dri photyn jam sych gyda chaeadau arnyn nhw. Rhoddodd giwbiau rhew 

mewn dau o'r potiau. Cafodd un potyn o giwbiau rhew ei lapio mewn maneg wlân fawr. 

Gadawyd y potiau am 20 munud. Ar ôl 20 munud gwelodd yr athro: 

Potyn gwag Potyn + ciwbiau rhew Potyn + ciwbiau rhew + 
maneg wlân 

Dim dŵr Dŵr Dŵr + ciwbiau rhew 
 

 

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthyt ti am y faneg wlân? Mae’n rhaid ei bod… 

 yn ddargludydd gwres gwael 

 yn ddargludydd gwres da 

 yn ddargludydd trydanol gwael 

 yn ddargludydd trydanol da 
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1: Mae rhai defnyddiau yn gadael i wres basio drwyddyn nhw'n hawdd.  

Beth ydy'r enw ar y defnyddiau yma?  

 ynysyddion thermol 

 dargludyddion thermol 

 ynysyddion trydanol 

 dargludyddion trydanol 

 

2: Pan fydd hi'n oer, mae adar yn ysgwyd eu plu er mwyn dal aer a'u helpu i gadw'n gynnes. 

Maen nhw'n gwneud hyn oherwydd bod aer...  

 yn ynysydd thermol gwael 

 yn ynysydd thermol da 

 yn ddargludydd thermol da 

 yn ddargludydd gwres gwael 

 

3: Mae handlen blastig ar y sosban fetel. Dyma ni'n rhoi cawl yn y sosban a'i rhoi ar stof boeth. 

Aeth y cawl yn boeth. Pam?  

Mae'n rhaid oherwydd bod metel... 

 yn ynysydd thermol 

 yn ddargludydd thermol 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ddargludydd trydanol 
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4: Arhosodd coes y sosban yn oer. Pam? Mae'n rhaid oherwydd bod plastig…  

 yn ynysydd thermol 

 yn ddargludydd thermol 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ddargludydd trydanol 

 

5: 

  

Pam mae hi'n ddiogel troi'r cawl gyda llwy bren? Mae'n rhaid oherwydd bod pren...  

 yn ddargludydd gwres gwael 

 yn ddargludydd gwres da 

 yn ddargludydd trydanol gwael 

 yn ddargludydd trydanol da 

 

6: Mae mercwri, a metel, mewn rhai thermomedrau. Mae synwyryddion tymheredd wedi eu 

gwneud o fetel. Pam mae'r defnyddiau hyn yn dda i wneud offer sy'n mesur tymheredd? 

Mae'n rhaid oherwydd bod metel...  

 yn ddeunydd magnetig 

 yn plygu’n hawdd 

 yn ymdoddi 

 yn ddargludydd thermol da 

 yn loyw 
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7: Cymrodd athro dri photyn jam sych gyda chaeadau arnyn nhw. Rhoddodd giwbiau rhew 

mewn dau o'r potiau. Cafodd un potyn o giwbiau rhew ei lapio mewn maneg wlân fawr. 

Gadawyd y potiau am 20 munud. Ar ôl 20 munud gwelodd yr athro: 

Potyn gwag Potyn + ciwbiau rhew Potyn + ciwbiau rhew + 
maneg wlân 

Dim dŵr Dŵr Dŵr + ciwbiau rhew 
 

 

Beth mae hyn yn ei ddweud wrthyt ti am y faneg wlân? Mae’n rhaid ei bod… 

 yn ddargludydd gwres gwael 

 yn ddargludydd gwres da 

 yn ddargludydd trydanol gwael 

 yn ddargludydd trydanol da 


