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Yng nghwestiynau 1 a 2, dewisa'r ateb sy'n cyd-fynd orau gyda'r diffiniad.  

1: Grym sy'n arafu pethau sy'n symud: 

 pwysau 

 disgyrchiant 

 magnetedd 

 ffrithiant 

 

2: 

 

Grym sy'n tynnu afal tuag at y Ddaear:  

 disgyrchiant 

 gwrthsafiad aer 

 magnetedd 

 gwthiad 
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3: Pa uned a ddefnyddir i fesur grymoedd?  

 newtoniau 

 cilogramau 

 metrau 

 gramau 

 

4: Edrycha yn ofalus ar y diagram. Mae'r dyn yn ceisio cychwyn y car drwy ei wthio.  

Beth yw enw'r grym saeth rhif 2?  

 

 pwysau 

 disgyrchiant 

 ffrithiant 

 màs 

 

5: Mae Lowri yn syrthio allan o awyren tuag at y ddaear.  

Yna mae'n cofio agor ei pharasiwt ac yn glanio'n araf deg. Pa rym oedd yn arafu Lowri?  

 pwysau 

 disgyrchiant 

 gwrthsafiad aer 

 gwthiad 
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6: Dewisa'r geiriau cywir i gwblhau’r brawddegau.  

Tyniad tuag at y Ddaear ydy disgyrchiant / pwysau / gwrthiant aer . Mae gan wrthrych sydd ar y llawr  

ac a gaiff ei dynnu gan y Ddaear disgyrchiant / pwysau / gwrthiant aer . Mae ffrithiant yn arafu pethau  

sy'n symud; os ydyn nhw'n symud drwy'r awyr, rydym yn galw'r ffrithiant yn disgyrchiant / pwysau / 

gwrthiant aer . 
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Yng nghwestiynau 1 a 2, dewisa'r ateb sy'n cyd-fynd orau gyda'r diffiniad.  

1: Grym sy'n arafu pethau sy'n symud: 

 pwysau 

 disgyrchiant 

 magnetedd 

 ffrithiant 

 

2: 

 

Grym sy'n tynnu afal tuag at y Ddaear:  

 disgyrchiant 

 gwrthsafiad aer 

 magnetedd 

 gwthiad 
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3: Pa uned a ddefnyddir i fesur grymoedd?  

 newtoniau 

 cilogramau 

 metrau 

 gramau 

 

4: Edrycha yn ofalus ar y diagram. Mae'r dyn yn ceisio cychwyn y car drwy ei wthio.  

Beth yw enw'r grym saeth rhif 2?  

 

 pwysau 

 disgyrchiant 

 ffrithiant 

 màs 

 

5: Mae Lowri yn syrthio allan o awyren tuag at y ddaear.  

Yna mae'n cofio agor ei pharasiwt ac yn glanio'n araf deg. Pa rym oedd yn arafu Lowri?  

 pwysau 

 disgyrchiant 

 gwrthsafiad aer 

 gwthiad 
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6: Dewisa'r geiriau cywir i gwblhau’r brawddegau.  

Tyniad tuag at y Ddaear ydy  disgyrchiant . Mae gan wrthrych sydd ar y llawr ac a gaiff ei dynnu gan y 

Ddaear  pwysau . Mae ffrithiant yn arafu pethau sy'n symud; os ydyn nhw'n symud drwy'r awyr, rydym yn 

galw'r ffrithiant yn  gwrthiant aer . 


