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

Beth yw'r enw ar y defnyddiau hyn?  

 deunyddiau didraidd 

 ynysyddion trydanol 

 ynysyddion thermol 

 dargludyddion trydanol 

 

2: Mae cebl cyfrifiadur Jamal wedi'i orchuddio gyda phlastig.  

Y rheswm am hyn yw oherwydd bod plastig:  

 yn ddefnydd didraidd 

 yn ddargludydd trydanol 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ynysydd thermol 

 

3: Mae'r wifren y tu mewn i gebl cyfrifiadur Jamal wedi'i gwneud o gopr.  

Y rheswm am hyn yw oherwydd bod copr:  

 yn ynysydd thermol 

 yn fetel caled 

 yn ynysydd trydanol 

 yn ddargludydd trydanol 
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4:  

 

 

Ddylet ti fyth ddefnyddio tyrnsgriw ar blwg sy'n sownd wrth brif gyflenwad trydan oherwydd:  

 bydd y metel yn y tyrnsgriw yn dargludo trydan 

 bydd y plastig yn y plwg yn dargludo trydan 

 

5: Ddylet ti fyth gyffwrdd ag unrhyw beth trydanol gyda dwylo gwlyb. Y rheswm am hyn yw:  

 oherwydd y gellir dargludo trydan drwy ddŵr 

 oherwydd na ellir dargludo trydan drwy ddŵr 

 

6: Pa ddefnydd sy'n dargludo trydan?  

 cwpan plastig 

 hoelen fetel 

 ffon bren 

 mat rwber 
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