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

1: Beth yw'r uned sy'n mesur grym magnetedd? 

 newtonau 

 cilogramau 

 litrau 

 metrau 

 

2: Pa DDAU fetel sy'n cael eu hatynnu tuag at fagnet? 

 haearn a dur meddal 

 copr a thun 

 copr ac alwminiwm 

 plwm a haearn 

 

3: Mae dau fagnet yn gwthio'i gilydd ar wahân. Beth ydy'r enw ar hyn? 

 atyniad 

 ffrithiant 

 gwrthyriad 

 pwysau 
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4: Dewisa'r geiriau cywir i gwblhau’r brawddegau.  

Mae magnetedd yn fath o haearn / rym / newtonau / gwrthyrru / copr y gellir ei fesur mewn haearn / rym 

/ newtonau / gwrthyrru / copr . Mae rhai metelau megis haearn / rym / newtonau / gwrthyrru / copr na 

chânt eu hatynnu tuag at fagnet ond mae rhai metelau megis haearn / rym / newtonau / gwrthyrru / copr 

yn cael eu hatynnu. Pan fydd dau fagnet yn gwthio'i gilydd i ffwrdd, dywedir eu bod yn haearn / rym / 

newtonau / gwrthyrru / copr ei gilydd. 

 

 

 

5: Mae dau fagnet wrth ymyl ei gilydd yn gwthio, gwrthyrru, ei gilydd ar wahân.  

Pa UN ydy'r esboniad gorau? 

 mae pegynau de y ddau fagnet yn wynebu ei gilydd 

 mae pegwn gogledd un magnet yn wynebu pegwn de yr ail fagnet 

 mae un magnet yn rhy wan i atynnu'r magnet arall 

 mae un magnet wedi'i wneud o gopr 

 

6: Pa UN o'r metelau canlynol sy'n tynnu tuag at fagnet? 

 dur meddal 

 tun 

 alwminiwm 

 plwm 
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