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LLYFR ATEBION 

Llyfr Gwaith CBAC TGAU 
Daearyddiaeth 
 

Mae’r Llyfr Atebion hwn yn awgrymu rhai atebion posibl y gallai myfyrwyr eu rhoi i’r 
cwestiynau yn y Llyfr Gwaith. Nid dyma’r unig atebion posibl a gallai atebion eraill fod yn 
dderbyniol, ond maen nhw wedi’u paratoi fel canllaw i roi adborth i athrawon a myfyrwyr. 

Pennod 1: Sut mae Daearyddiaeth yn cael ei asesu ym Mhapurau   
1 a 2 
 

Tudalen 7 

1 

Llythyren Proses 

Ch Dadelfeniad 

A Llosgi 

C Resbiradu 

B Ffotosynthesis 
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2  
 

Cwestiwn: Disgrifiwch broses gweithred hydrolig. [3] 

Pryd i roi marciau Atebion enghreifftiol 

Rhowch 1 marc am 
bob gosodiad cywir. 

Mae dŵr yn cael ei daflu’n galed at lan yr afon [  ] 

Mae'n broses sy’n debyg i ddefnyddio papur gwydrog [ x ] 

Mae cerrig / cerigos yn taro yn erbyn ei gilydd [ x ] 

Mae aer yn cael ei ddal yn y craciau / holltau yn y lan, neu’n cael ei 
wthio i mewn iddyn nhw [ ] 

Mae cerrig / cerigos yn cael eu cario gan rym y dŵr [ x ] 

Mae’r lan yn erydu / treulio [ ] 
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5 
 

Pwynt Esboniad Esboniad pellach  

2 Mae’r tai wedi’u gwneud 
o ddefnyddiau wedi’u 
hailgylchu fel tun 
rhychiog… 

…felly maen nhw’n gollwng 
dŵr yn ystod tymor y 
monsŵn… 

...felly mae’n anodd i 
deuluoedd gadw’r eiddo yn 
eu cartrefi’n sych, fel dillad a 
gorchuddion gwely.  

3 Mae llawer o sbwriel yn 
cael ei adael ar hyd y 
lle… 

…felly gallai llygod mawr gael 
eu denu yno… 

...felly mae afiechydon yn 
lledaenu'n hawdd. 

4 Does dim digon o 
swyddi yn y sector 
ffurfiol… 

...felly rhaid i bobl weithio yn y 
sector anffurfiol... 

...felly dydyn nhw ddim yn 
cael buddion fel gwyliau nac 
absenoldeb salwch. 

5 Does dim digon o 
athrawon yn yr ysgol 
uwchradd… 

...felly mae llawer iawn o 
fyfyrwyr mewn dosbarth... 

...felly dydy’r myfyrwyr ddim 
yn cael y sylw unigol sydd ei 
angen arnyn nhw. 

6 Does dim digon o 
oleuadau stryd… 

...felly bydd y llwybrau rhwng y 
tai yn dywyll... 

...felly mae’n bosibl na fydd 
pobl yn gadael eu cartrefi 
gyda’r nos gan fod trosedd 
yn codi ofn arnyn nhw. 
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6 Y gosodiadau cywir yw b, ch, a dd. 
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7  

Cyfeirnod grid Arwedd 

104897 Tarddiad nant ger Polrunny Farm 

137895 Pwynt uchder o 261 m 

1390 Pentref Lesnewth 

115911 Cydlifiad Afon Valency a llednant sy’n llifo tua’r gogledd 

0991 Aber Afon Valency 

 

8 Y disgrifiad cywir yw b. 
 
9 Mae’r dirwedd yn fryniog. Dydy’r bryniau ddim yn fawr. Ar gyfartaledd, mae copaon y 

bryniau rhwng 260 m a 300 m uwchben lefel y môr. Mae Afon Valency yn llifo mewn 
dyffryn ffurf V sydd ag ochrau serth. Mae’n llifo o’r dwyrain i’r gorllewin, ac mae nifer o 
lednentydd yn ymuno â hi sydd hefyd yn llifo mewn dyffrynnoedd ffurf V.  
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10 Y gosodiad cywir yw c. 

11 1050 km i’r De-ddwyrain o Mumbai neu 1400 km i’r De-orllewin o Kolkata. 

12 Patrwm eithaf rheolaidd ar draws India sy’n cynnwys clwstwr o chwech o amgylch 
New Delhi.  
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13  
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14 Mae’r llifogydd wedi difrodi dodrefn, silffoedd ac unedau, a stoc (eitemau ar werth) yn 
y siopau ar y stryd hon. Mae'n debyg bod rhywfaint o’r dodrefn sydd i'w gweld ar y 
stryd, a gafodd eu difrodi yn y llifogydd, yn dod o’r siopau sydd wedi’u bordio. O 
ganlyniad, bydd rhaid i’r siopau dreulio cryn dipyn o amser yn gosod silffoedd ac 
unedau newydd ac yn prynu stoc newydd. Yn y cyfamser, dydyn nhw ddim yn gallu 
gwerthu nwyddau felly maen nhw’n colli busnes ac arian. 
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16 a Ychydig iawn o goetiroedd sydd i'w gweld ar y map; er enghraifft, does dim coetir i’r 
de o ogleddiad 89. Mae hyn yn golygu mai ychydig iawn o ganopi coetir sydd yno i 
atal glawiad ac ychydig iawn o goed sydd ar gael i amsugno dŵr o’r pridd, felly dim 
ond cyfran fach o’r glawiad sy’n cael ei arafu neu ei amsugno. O ganlyniad, mae’r 
glawiad yn cyrraedd yr afon yn gyflym, felly mae'r oediad amser rhwng y glawiad a’r 
adeg y bydd y llifogydd yn cyrraedd Boscastle yn fyr. 

b Mae llawer o lednentydd gan Afon Valency fel yr un sy'n tarddu o Tregatherall Farm 
yn sgwâr grid 1189. Mae’r ffaith bod llawer o lednentydd ganddi yn awgrymu bod y 
creigiau’n anathraidd, felly mae dŵr yn llifo dros arwyneb y tir yn gyflym pan fydd 
glawiad trwm ac yn mynd yn syth i’r afon, gan achosi i arllwysiad yr afon gynyddu’n 
gyflym.   

c Mae Boscastle yn agos at ardaloedd uwchdir i’r de ac i’r dwyrain; er enghraifft, mae 
pwynt uchder o 257 metr yn sgwâr grid 1189 sy’n llai na 2 km o Boscastle. Mae 
glawiad tirwedd yn gyffredin mewn ardaloedd uwchdir. Mae’r pellter rhwng y bryniau 
a Boscastle yn fyr iawn, felly bydd glawiad tirwedd yn llifo i’r afonydd a bydd yr oediad 
amser rhwng y glawiad a’r adeg y bydd y llifogydd yn cyrraedd Boscastle yn fyr iawn.  
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18 Rwy’n cytuno â’r gosodiad ar y cyfan. Mae’n amhosibl atal pob achos o lifogydd. 
Roedd ffigurau cyfanswm y glawiad yn Ardal y Llynnoedd ym mis Rhagfyr 2015 yn 
eithriadol. Mewn sawl lle, roedd y glawiad dros gyfnod o ddau ddiwrnod yn uwch na'r 
hyn maen nhw'n ei gael dros y mis cyfan fel arfer. Mae’n anodd atal llifogydd yn dilyn 
digwyddiad eithriadol fel hyn gan fod adeiladu argloddiau llifogydd uchel (y byddai 
prin eu hangen) yn rhy ddrud. Yn yr achos hwn, cafodd £38 miliwn ei wario ar wella 
amddiffynfeydd rhag llifogydd. Mae hwn yn swm aruthrol i’w wario pan mae angen 
arian ar ysgolion ac ysbytai hefyd.  

Ar y llaw arall, efallai bod angen gwella’r system rheoli afonydd yn achos Afon 
Egremont i helpu i atal llifogydd yng Nghaerliwelydd. Mae’r map yn dangos yn glir 
bod y glawiad uchaf ar dir uwch na 400 m i’r gorllewin o Penrith lle mae tarddiad Afon 
Egremont, un o lednentydd Afon Eden. Roedd y glawiad yma saith gwaith yn uwch 
na'r glawiad yng Nghaerliwelydd. Byddai'n bosibl rheoli’r rhan hon o’r dalgylch afon 
drwy ddefnyddio peirianneg feddal i arafu llif y dŵr gan leihau llifogydd ymhellach i 
lawr yr afon yng Nghaerliwelydd. 
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Pennod 2: Paratoi ar gyfer Papur 1 

Thema 1 

Tudalen 27 

1 

 Ffigur 1 Ffigur 2 

Siâp y 
dirwedd 

Tir gwastad ger yr afon. Bryniau 
isel â llethrau graddol. Canol cwrs 
yr afon, fwy na thebyg. 

Tirwedd arfordirol. Gwastad iawn. 
Clogwyni isel. Pentiroedd a baeau.  

Defnydd tir, 
e.e. mathau o 
ffermydd a 
maint y caeau 

Amaethyddol. Llawer o dir 
ffermio. Caeau mawr ar gyfer pori 
defaid neu wartheg. Rhai cnydau.  

Mae’r rhan fwyaf o’r tir yn cael ei 
ddefnyddio at ddibenion diwydiannol 
(cynhyrchu pŵer). Tir pori garw.  

Diwylliant, 
e.e. trefi ac 
adeiladau 

Adeiladau fferm. Trefi bach â thai 
maestrefol. Hen bont ar draws yr 
afon. 

Mae’r orsaf bŵer yn adeilad modern. 
Dim tystiolaeth o anheddiad ar y tir yn 
y gorffennol.  

Llystyfiant, 
e.e. coetir 

Coetir ar y bryniau. Coed 
gwrych/cloddiau. 

Ychydig o lystyfiant prysg ar y pentir. 
Dim coed. 

 

2 Mae Ffigur 1 yn dangos tirwedd afon, o ganol cwrs yr afon efallai, ond tirwedd 
arfordirol sydd yn Ffigur 2.  

Mae’r tir yn Ffigur 1 yn cael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol ond mae’r tir yn 
Ffigur 2 yn cael ei ddefnyddio at ddibenion diwydiannol. 

Mae tystiolaeth hanesyddol a gweithgareddau diwylliannol i’w gweld yn Ffigur 1, fel yr 
hen bont ar draws yr afon, hen adeiladau fferm ac adeilad mawr yn y dref a allai fod 
yn eglwys. Ar y llaw arall, yn Ffigur 2, dim ond tystiolaeth o weithgareddau dynol 
diweddar sydd i’w gweld.  
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3 Y term cywir yw safle pot mêl. 

4 a  
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b Mae planhigion yn marw wrth i gerddwyr sathru arnyn nhw, felly dydy'r gwreiddiau 
ddim yn gallu dal y pridd at ei gilydd bellach ac mae glawiad yn erydu’r pridd. Mae’r 
pridd hefyd yn erydu gan fod rhywfaint o bridd gwlyb, gludiog yn glynu wrth esgidiau’r 
cerddwyr. Dydy pobl ddim yn hoffi cerdded ar y cerrig anwastad sy’n cael eu gadael 
ar ôl i’r pridd erydu, felly maen nhw’n cerdded ar ymyl y llwybr ac mae’r llwybr troed 
yn lledu. 
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5 a Cylch o amgylch un o’r canlynol: sgrafelliad, gweithred hydrolig, erydiad ochrol, 
erydiad fertigol  

b rholiant 

c 

Proses Disgrifiad 

rholiant Pan fydd grym y dŵr sy’n llifo yn yr afon yn achosi i’r cerigos rolio ar hyd 
gwely’r afon. 

erydiad ochrol  Dŵr yr afon yn llifo o un ochr i’r llall gan ledu ystum yr afon ar y ddwy 
ochr. 

sgrafelliad Pan fydd cerrig yn cael eu taflu yn erbyn glannau’r afon gan olygu bod 
rhannau o’r lan yn treulio.  

 

6  

 

 
7 a Mae sianel yr afon ar ochr allanol yr ystum yn ddwfn, felly does braidd dim ffrithiant 

rhwng y dŵr a gwely’r afon ac mae’r dŵr yn llifo’n effeithlon. O ganlyniad, mae’r dŵr 
yn llifo’n gyflym ac mae digon o egni ganddo, felly mae’n gallu erydu ochr allanol 
sianel yr afon. 

 



 
Llyfr Gwaith CBAC TGAU Daearyddiaeth 

 
b Mae sianel yr afon ar ochr fewnol yr ystum yn fas felly mae mwy o ffrithiant rhwng y 
dŵr a gwely’r afon. O ganlyniad, mae’r dŵr yn llifo’n arafach ac mae llawer llai o egni 
ganddo na’r dŵr ar ochr allanol yr ystum, felly mae’n dyddodi’r gwaddod mae wedi 
bod yn ei gario. 
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8 a Cylch o amgylch un o’r canlynol: hydoddiant, athreuliad, gweithred hydrolig 

b Tanlinellu un o’r canlynol: drifft y glannau, hydoddiant (Sylwch: mae hydoddiant yn 
enghraifft o erydiad a chludiant) 

c  

Proses Disgrifiad 

cylchlithro Pridd a chreigiau anghyfunol (rhydd) yn llithro’n sydyn i lawr wyneb 
clogwyn.  

athreuliad Pan fydd cerigos yn taro yn erbyn ei gilydd, gan eu gwneud yn llai o ran 
maint ac yn fwy crwn. 

gweithred 
hydrolig 

Pan fydd grym y tonnau’n taro yn erbyn wyneb clogwyn, ac o ganlyniad 
bydd rhywfaint o’r clogwyn yn treulio.   

 

9  

 
 
 
10 Bydd proses gweithred hydrolig yn erydu’r clogwyn.  Mae hyn yn digwydd pan fydd 

dŵr ac aer yn cael eu gwthio i’r plân haenu a’r bregion ar wyneb y clogwyn gan 
erydu'r graig i greu rhic tonnau. Bydd hyn yn achosi cwymp creigiau oddi ar wyneb y 
clogwyn uwchben a bydd y clogwyn yn encilio. Bydd yr ogof yn mynd yn fwy dros 
amser oherwydd prosesau erydu fel sgrafelliad a gweithred hydrolig. Yn y pen draw, 
bydd wal gefn yr ogof yn erydu, gan ffurfio bwa naturiol yn y pentir.  
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12 

Term Diffiniad 

gwasgedd isel System dywydd sy’n creu gwyntoedd cryf. 

enciliad clogwyni Erydiad sy’n achosi i’r morlin encilio. 

prifwynt Y cyfeiriad mae’r gwynt yn aml yn chwythu ohono. 

cyrch Mesur sy’n dangos pa mor bell mae’r gwynt wedi teithio ar draws 
y môr neu’r cefnfor. 

ymchwydd storm Tonnau anferth a lefelau môr uchel oherwydd gwasgedd aer isel. 

arllwysiad Mesur sy’n dangos faint o ddŵr sy’n llifo mewn afon, a chyflymder 
y llif.  

 
13 a Ar ôl glawiad trwm, mae lefel y dŵr yn sianel yr afon yn ddyfnach. Mae cyfran lai o 

ddŵr mewn cysylltiad â’r sianel, felly mae’r dŵr yn llifo’n fwy effeithlon ac mae mwy o 
egni ganddo. Gan fod mwy o egni gan y dŵr, mae’r afon yn gallu cludo mwy o 
waddod gan gynnwys cerigos sy’n cael eu symud drwy broses rholiant ar hyd gwely’r 
afon. 

b Ar ôl glawiad trwm, mae lefel y dŵr yn sianel yr afon yn ddyfnach felly mae’r dŵr yn 
llifo’n fwy effeithlon ac mae mwy o egni ganddo. Gan fod mwy o egni gan y dŵr, mae 
mwy o rym yn yr afon i erydu’r sianel drwy broses gweithred hydrolig. Mae gan yr 
afon fwy o egni i gludo mwy o waddod hefyd. O ganlyniad, mae’r dŵr yn gallu erydu 
gwely a glannau’r afon drwy sgrafelliad – y broses o hyrddio cerrig, graean a thywod 
yn erbyn y gwely a’r glannau.  
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14 

Pwynt  Effaith  Canlyniad anfwriadol 

Pan fydd afon 
yn cael ei sythu 

 … mae’r dŵr yn symud â llai 
o ffrithiant ac mae mwy o 
egni ganddo 

 …felly ymhellach ar hyd yr 
arfordir mae’r traethau’n 
deneuach ac yn rhoi llai o 
amddiffyniad i’r clogwyni. 

Pan fydd gan 
afon argloddiau 
concrit llyfn 

 …mae gwaddod yn cael ei 
atal rhag symud ar hyd yr 
arfordir 

 …felly mae sianel yr afon 
ymhellach i lawr yr afon yn 
fwy tebygol o erydu. 

Pan fydd 
argorau’n cael 
eu hadeiladu ar 
yr arfordir 

 …mae'r dŵr yn cymryd llai 
o amser i deithio i lawr yr 
afon 

 …felly gall llifogydd 
effeithio ar leoedd 
ymhellach i lawr yr afon. 

 

15 Y blwch uchaf: Mae’r argor yn atal drifft y glannau felly mae tywod yn cael ei 
ddyddodi ac mae’r traeth yn lledu.  

Y blwch isaf: Mae’r traeth yn gul gan nad oes gwaddod wedi’i ddyddodi arno ers 
adeiladu’r argor, felly mae’r tonnau’n gallu erydu’r clogwyn drwy weithred hydrolig a 
sgrafelliad. O ganlyniad, bydd y clogwyn yn encilio.  
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16 

Term Diffiniad 

anathraidd Defnyddiau fel clai a tharmac sy’n atal dŵr rhag mynd drwyddyn 
nhw. 

ymdreiddiad   Llifoedd dŵr o arwyneb y pridd i’r ddaear. 

trwylif Dŵr yn llifo i lawr llethr drwy’r pridd. 

ataliad Storfeydd dŵr ar ddail planhigion a chanopïau coed. 

 
17 

Dalgylch afon X Dalgylch afon Y 

A B Dd C Ch D 
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18 Mae’r afon yn Ffigur 10 wedi’i sythu’n artiffisial er mwyn i’r llifddwr symud yn gyflym i 
lawr yr afon. Mae hyn yn enghraifft o strategaeth peirianneg galed. Un o fuddion y 
strategaeth hon yw bod y dŵr yn llifo’n gyflym o ardal fyddai'n gallu cael ei difrodi gan 
lifogydd, fel canol dinas Efrog. Fodd bynnag, anfantais (neu gost) y math hwn o 
beirianneg yw bod y gwaith adeiladu a’r gwaith cynnal a chadw yn ddrud. Anfantais 
arall yw bod sythu’r afon yn golygu bod y dŵr yn llifo’n gyflym i lawr yr afon a gall hyn 
achosi llifogydd ymhellach i lawr y dalgylch afon.  

Mae’r coed ar lan yr afon yn Ffigur 10 yn atal ac yn storio dŵr. O ganlyniad, mae’n 
cymryd mwy o amser i’r dŵr gyrraedd yr afon felly nid yw arllwysiad yr afon yn codi 
mor gyflym ar ôl glaw trwm. Mae hyn yn enghraifft o strategaeth peirianneg feddal. 
Un o fuddion y strategaeth hon yw ei bod yn rhatach na pheirianneg galed. Un o'r 
buddion eraill yw bod popeth yn edrych yn fwy naturiol ac mae’n darparu cynefinoedd 
i fywyd gwyllt. Prin yw’r ‘costau’ sy'n gysylltiedig â’r strategaeth hon, ond mae’n debyg 
na fyddai'r strategaeth hon ar ei phen ei hun yn ddigon i amddiffyn Efrog rhag 
llifogydd. 

 

Thema 2 

Tudalen 36 

1 Y term cywir yw gwrthdrefoli. 

2 Yr ateb cywir yw 40 (nid oes unedau). 

3 Y gosodiadau cywir yw a ac c. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Llyfr Gwaith CBAC TGAU Daearyddiaeth 

 
Tudalen 37 

4  

Ffactor Pwyntiau  Esboniadau 

A 
Mae ceblau ffeibr optig yn cael 
eu gosod mewn trefi mewn 
ardaloedd gwledig yn y DU 

 …felly mae pobl yn pryderu am eu 
hiechyd, yn enwedig os ydyn 
nhw’n dioddef o asthma. 

B 
Mae gweithleoedd yn caniatáu i 
staff weithio oriau hyblyg 

 …felly gall pobl weithio gartref a 
chyfathrebu â’u cydweithwyr. 

C 
Mae mwy o drosedd mewn rhai 
dinasoedd o gymharu ag 
ardaloedd gwledig 

 …felly gall pobl ddod i’r gwaith yn 
hwyrach i osgoi traffig yn ystod yr 
oriau brig. 

Ch 
Mae lefelau llygredd aer yn 
uchel iawn mewn rhai 
ardaloedd dinas fewnol 

 …felly gall pobl deithio i’w gwaith 
yng nghanol y ddinas heb orfod 
gyrru na pharcio. 

A 
Mae ceir yn fwy diogel, yn fwy 
cyfforddus ac yn rhatach i’w 
rhedeg nag erioed o'r blaen 

 …felly mae pobl yn symud i gefn 
gwlad lle maen nhw'n teimlo’n fwy 
diogel. 

D 
Mae prisiau tai (a rhent) yn 
Llundain yn uchel iawn 

 …felly mae pobl yn barod i yrru 
ymhellach nag erioed o’r blaen i’r 
gwaith. 

A 

Mae llawer o weithwyr yn 
cymudo’n bell iawn gan 
ddefnyddio cysylltiadau 
rheilffordd 

 …felly mae pobl yn symud i brynu 
tai rhatach ac yn cymudo i’w 
gwaith yn Llundain. 

 

 
 
5  

 Manteision Anfanteision 

Safleoedd tir glas D E B F 

Safleoedd tir llwyd A Dd C Ch 
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6 Y gosodiadau cywir yw b, c, a d. 
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7 a Mae poblogaeth ardaloedd gwledig yn heneiddio gan fod rhai’n symud i ardaloedd 
gwledig pan fyddan nhw'n ymddeol er mwyn mwynhau’r amgylchedd heddychlon yng 
nghefn gwlad. Hefyd, mae nifer o oedolion ifanc yn symud o ardaloedd gwledig er 
mwyn mynd i’r brifysgol neu oherwydd prinder swyddi mewn ardaloedd gwledig. Gan 
fod llai o oedolion ifanc, mae’r boblogaeth yn cynnwys cyfran uwch na’r cyfartaledd o 
bobl hŷn.  

b Mae angen adeiladu mwy o gartrefi i deuluoedd mewn ardaloedd trefol –mae'r 
galw'n uchel am gartrefi o’r fath oherwydd bod cynifer o oedolion ifanc yn symud i’r 
ddinas i chwilio am waith a swyddi sy’n talu’n well.  
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c Mae’n anodd cael gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig gan fod gwasanaethau 
fel siopau pentref a swyddfeydd post yn cau yng nghefn gwlad. Gan fod poblogaeth 
ardaloedd gwledig yn heneiddio, mae’r galw am leoedd mewn ysgolion yn isel ac o 
ganlyniad mae ysgolion pentref yn cau. Mae banciau’n cau yng nghefn gwlad gan fod 
mwy a mwy o bobl yn bancio ar-lein. Gan fod mwy o bobl yn berchen ar gar, mae llai 
o alw am gludiant cyhoeddus felly mae llai o wasanaethau bws yng nghefn gwlad. 
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8 Mae Caerhirfryn wedi ceisio annog mwy o bobl i siopa yn y dref drwy wahardd ceir o’r 
brif ardal siopa. Mae’r stryd i gerddwyr yn unig i’w gweld yn y ffotograff. Mae hyn yn 
creu amgylchedd mwy diogel i gerddwyr sy’n annog pobl i dreulio mwy o amser yn 
edrych ar eitemau yn ffenestri'r siopau, a gwario arian yn y busnesau ar y stryd fawr. 
Strategaeth arall yw gwneud y stryd fawr yn fwy atyniadol i siopwyr, er enghraifft drwy 
blannu coed, gosod arwyddion stryd sy’n cynnwys gwybodaeth (i’w gweld yn y 
ffotograff), neu osod meinciau i bobl eistedd arnyn nhw. Mae pob un o’r rhain yn 
gwella’r amgylchedd, felly mae mwy o bobl yn cael eu hannog i ymlacio a threulio 
mwy o amser yn crwydro drwy ganol y dref a gwario arian yno. Trydedd strategaeth 
yw ei gwneud yn haws i bobl ddod i ganol y dref drwy ddefnyddio cynllun parcio a 
theithio, efallai, neu drwy osod raciau beiciau (sydd i’w gweld yng ngwaelod y 
ffotograff ar y chwith). Mae’r raciau beiciau yn annog pobl i aros yn hirach yng 
nghanol y dref gan eu bod yn gwybod bod eu beic wedi’i gloi’n ddiogel. 
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9 Y term cywir yw dinasoedd global. 

10 Y gosodiadau cywir yw a, c, a dd. 
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11  Ffactorau gwthio: A, B, C, D, Dd, E, Ff, Ng ac H. 

Ffactorau tynnu: Ch, F, G ac I. 

12 Mae rhai pobl dlawd yn gwneud swyddi anffurfiol gan nad ydyn nhw wedi cael addysg 
ffurfiol, felly dydy rhai oedolion ddim yn gallu darllen nac ysgrifennu. Mae hynny’n 
golygu nad ydyn nhw’n gallu gwneud cais am swyddi ffurfiol sy’n gofyn am 
gymwysterau sylfaenol. Fodd bynnag, mae ganddyn nhw sgiliau defnyddiol felly 
maen nhw’n gallu defnyddio’r sgiliau hyn i wneud gwaith anffurfiol. Dydy gwaith 
anffurfiol ddim wedi’i strwythuro o amgylch amserau neu leoedd penodol (fel gweithio 
o naw tan bump mewn swyddfa), felly gall pobl weithio oriau hyblyg sy’n caniatáu 
iddyn nhw hefyd ofalu am aelodau oedrannus o'r teulu neu blant ifanc.  
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13 

Pwyntiau  Esboniadau 

Mae meysydd awyr a 
phorthladdoedd rhyngwladol mewn 
dinasoedd global… 

 …felly mae amrywiaeth o swyddi ar gael 
ym maes gweithgynhyrchu  a mwy o 

gyfleoedd i weithwyr gael hyfforddiant a 
dyrchafiad. 

Mae prifysgolion wedi'u lleoli mewn 
dinasoedd global… 

 …felly mae dŵr yfed glân ar gael i bobl 
gyffredin, ac o ganlyniad mae llai o bobl yn 

marw’n ifanc. 

Mae cwmnïau amlwladol yn 
adeiladu ffatrïoedd a swyddfeydd 
mewn dinasoedd global… 

 …felly mae cwmnïau sy’n gwerthu 
nwyddau dramor yn cael cyfleoedd i dyfu,   

sy’n creu mwy o swyddi i bobl leol. 

Mae dinasoedd global mewn LICs a 
rhai NICs yn parhau i dyfu… 

 …felly mae cyfleoedd i bobl gael gradd neu 
gymhwyster galwedigaethol,  ac o 

ganlyniad bydd yn haws iddyn nhw gael 
gwaith. 

Mae’n haws darparu dŵr i 
boblogaeth drefol na phobl sy’n 
byw mewn ardaloedd gwledig 
anghysbell… 

 …felly mae’n bosibl cael gofal iechyd yn 
gyflym,  a gall hynny helpu i atal problemau 

iechyd mwy difrifol rhag datblygu. 

Dydych chi byth yn rhy bell o glinig 
iechyd neu ysbyty mewn dinas 
fawr… 

 …felly mae swyddi ar gael bob amser ar 
safleoedd adeiladu  gan fod angen 

gweithwyr medrus o bob math – o labrwyr i 
beirianwyr sifil. 
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14 Rwy’n meddwl ei bod bron yn amhosibl i gynllunwyr Mumbai ddarparu cartrefi da a 
fforddiadwy i bawb gan fod y galw am dai mor uchel. Mae angen iddyn nhw ddarparu 
cartrefi i o leiaf 6.5 miliwn o bobl – bron yr un nifer o bobl ag sy’n byw yn Llundain 
(ychydig dros 8 miliwn). Mae tua hanner y cartrefi hyn yn anffurfiol, fel y rhai sydd yn 
y ffotograff. Gallwch weld yn y ffotograff fod llawer o’r cartrefi hyn wedi’u hadeiladu o 
ddefnyddiau wedi’u hailgylchu fel dalennau rhychiog ar gyfer y to. Dydy'r waliau ddim 
wedi’u hynysu felly bydd y tai’n boeth iawn yn ystod y dydd. Hefyd, mae’r defnydd 
hwn yn rhydu ac yna’n gollwng dŵr felly gallai’r cartrefi fod yn llaith, yn enwedig yn 
ystod tymor y monsŵn, sy’n niweidiol i iechyd pobl. Gallwch hefyd weld bod y cartrefi 
wrth ymyl dŵr agored sydd wedi’i lygru â phlastigion a gwastraff dynol, siŵr o fod, 
felly mae perygl y gallai pobl fynd yn sâl. Yn ogystal â hyn, mae’r cartrefi yn y 
ffotograff wedi’u hadeiladu mor agos at ei gilydd, byddai unrhyw dân yn lledu’n gyflym 
iawn a byddai’n anodd i’r trigolion ddianc.  Byddai angen gwario swm enfawr o arian i 
wella’r cartrefi hyn a sicrhau eu bod o ansawdd ‘da’. 
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Thema 3 
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1  

Term Diffiniad 

ffos gefnforol Pant hir a dwfn iawn yng ngwely’r môr wedi’i leoli ger cylchfa 
tansugno. 

tansugno Proses sy’n dinistrio’r gramen pan fydd yn cael ei thynnu o dan blât 
arall. 

cerrynt darfudiad Magma’n symud o dan y gramen gan achosi symudiad platiau, o 
bosibl.  

adeiladol Ymylon platiau lle mae platiau’n symud oddi wrth ei gilydd. 

man poeth folcanig Magma o dan y gramen sy’n achosi llawer o weithgaredd folcanig. 

 
2 

Labeli ar gyfer Ffigur 17 Rhif 

Mae’r magma yn cyrraedd yr arwyneb gan achosi echdoriad folcanig. 6 

Mae ffrithiant rhwng y plât cefnforol a’r plât cyfandirol. 2 

Mae magma’n codi drwy’r gramen gyfandirol. 5 

Mae’r plât cefnforol dwys yn cael ei dynnu i mewn i’r fantell. 1 

Mae’r gwres a’r ffrithiant yn achosi i’r gramen gefnforol a’r gwaddod ar wely’r 
cefnfor doddi. 

4 

Mae’r ffrithiant yn ildio gan achosi daeargryn. 3 
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3 a Amlygu unrhyw ddau o’r canlynol: callor (caldera), ffos gefnforol, stratolosgfynydd  

b llosgfynydd tarian, dyffryn hollt 

c ffos gefnforol, dyffryn hollt 

 ch 

Tirffurf Disgrifiad 

callor Tirffurf mawr sy’n cael ei greu pan fydd siambr magma yn dymchwel. 

côn lludw Arwedd folcanig fach sy’n cael ei ffurfio gan echdoriad o ludw a bomiau 
folcanig. 

tiwb lafa System o dwnelau sy’n cael ei chreu gan lafa poeth sy’n llifo. 

geiser Arwedd folcanig fach sy’n cael ei ffurfio gan echdoriad o ager. 
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4 Un perygl sy’n dilyn echdoriad folcanig yw lludw. Pe bai’r gwynt yn chwythu o’r 
dwyrain, yna gallai lludw mân orchuddio Reykjavik. Mae lludw’n finiog iawn, felly 
byddai’n niweidio llygaid pobl ac yn creu problemau anadlu. Pe bai’r gwynt yn 
chwythu o’r gogledd-orllewin, yna byddai’n cludo’r lludw tuag at Ewrop gan darfu ar 
draffig awyr. Mae’n bosibl y byddai awyrennau sy’n cludo pobl a nwyddau i mewn ac 
allan o Wlad yr Iâ yn cael eu hatal am gyfnod. Byddai hynny’n niweidiol i’r diwydiant 
ymwelwyr ac ni fyddai archfarchnadoedd yn cael cyflenwadau o fwydydd ffres fel 
ffrwythau a llysiau.  Gallai hynny gael effaith negyddol ar economi Gwlad yr Iâ.  
Byddai busnesau sy’n dibynnu ar dwristiaeth, fel gwestai a chwmnïau bysiau, yn colli 
arian a byddai’n rhaid iddyn nhw ddiswyddo pobl dros dro, o bosibl. Byddai pris bwyd 
ffres yn yr archfarchnadoedd yn codi. 

Perygl arall yw'r ddaear yn ysgwyd yn ystod daeargrynfeydd. Gallai rhai adeiladau’n 
agos at yr uwchganolbwynt gael eu difrodi gan graciau yn y waliau neu gallai teils 
lithro oddi ar y to. Gallai hyn arwain at effeithiau tymor byr, fel y perygl y gallai pobl 
gael eu hanafu wrth i deils lithro oddi ar y to, neu wrth i ddarnau o wydr syrthio o’r 
ffenestri. Byddai effeithiau tymor hir hefyd, fel cost trwsio’r eiddo. Os bydd ffyrdd neu 
bontydd yn cael eu difrodi, yna bydd costau ariannol y daeargryn yn effeithio ar yr 
economi ehangach gan y byddai’n rhaid trwsio’r isadeiledd hwn.   

 

Tudalen 50 

5  

Pwynt  Esboniad  Esboniad pellach 

Gwella cynllunio ar 
gyfer argyfwng 

 …felly bydd pobl yn gwybod lle 
mae llifoedd pyroclastig yn fwy 
tebygol o ddigwydd 

 ...felly bydd digon o 
amser i symud pobl i dir 
uchel.  

Monitro uchder 
tonnau 

 ...felly bydd y frigâd dân a 
gweithwyr iechyd yn 
cydweithio’n effeithiol 

 ...felly ni fydd adeiladau 
yn dymchwel ar ben pobl 
ac ni fydd pobl yn mynd 
yn sownd ynddyn nhw.  

Gwella technoleg 
adeiladu 

 ...felly bydd modd rhybuddio 
pobl sy’n byw mewn ardaloedd 
lle mae tsunami yn fwy tebygol 
o ddigwydd 

 ...felly bydd digon o 
amser i symud pobl i 
ardal ddiogel cyn unrhyw 
echdoriad.  

Creu mapiau 
peryglon 

 …felly bydd adeiladau’n siglo 
ac yn plygu yn ystod 
daeargryn 

 …felly bydd pobl yn cael 
cymorth yn gyflym ar ôl 
daeargryn. 

 

6 Mae’r pwysau ar y to yn gweithio fel gwrthbwys felly mae’r adeilad yn ysgwyd llai.  

Mae’r cleddu croeslinol yn cryfhau’r adeilad fel nad yw’n siglo cymaint yn ystod 
daeargryn. 

Mae sawl set o risiau ac allanfeydd argyfwng er mwyn i nifer mawr o bobl allu 
gadael yr adeilad yn gyflym iawn. 

Mae ardaloedd agored mawr o amgylch yr adeilad lle gall pobl sy’n gadael yr 
adeilad, a’r gwasanaethau brys, ymgynnull. 

Mae sioc laddwyr yn y sylfeini i amsugno rhywfaint o egni’r daeargryn.  

Mae sylfeini dwfn mewn craig galed er mwyn sicrhau nad yw symudiad pridd 
meddalach, sy’n gallu troi’n hylif yn ystod daeargryn, yn effeithio ar yr adeilad. 
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Mae’r ffrâm dur cryf gyda hytrawstiau sy'n cydgysylltu yn cryfhau’r adeilad fel 
nad yw’n siglo cymaint yn ystod daeargryn. 
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7 Mae modd dylunio technoleg adeiladu i leihau peryglon daeargrynfeydd, ond mae’n 
llawer anoddach dylunio adeiladau i leihau peryglon llosgfynyddoedd. Er enghraifft, 
mewn dinas fel Tokyo lle mae daeargrynfeydd mawr yn fygythiad, mae adeiladau'n 
cael eu dylunio gan ddefnyddio rhai o’r nodweddion sydd i’w gweld yn Ffigur 20. Mae 
sylfeini dwfn mewn craig galed er mwyn sicrhau nad yw symudiad pridd meddalach, 
sy’n gallu troi’n hylif yn ystod daeargryn, yn effeithio ar yr adeilad. Mae’r ffrâm dur cryf 
gyda hytrawstiau sy'n cydgysylltu yn cryfhau’r adeilad fel nad yw’n siglo cymaint yn 
ystod daeargryn. Mae ardaloedd agored mawr o amgylch yr adeilad yn rhoi lle diogel 
i bobl sy’n gadael yr adeilad, a’r gwasanaethau brys, ymgynnull. Hefyd, mae to yn 
gorchuddio'r ardal sy’n union y tu allan i’r adeilad er mwyn atal darnau o wydr rhag 
disgyn ar bobl. Os bydd digon o adeiladau yn cael eu dylunio fel hyn, yna gall 
technoleg adeiladu lwyddo i leihau peryglon daeargrynfeydd drwy amddiffyn miloedd 
o bobl rhag marwolaeth neu anafiadau. 

Mae’n amhosibl dylunio adeiladau i wrthsefyll echdoriad lafa o losgfynydd – beth 
bynnag yw safon y gwaith adeiladu, bydd adeiladau’n cael eu claddu o dan y lafa 
wrth iddo galedu. Fodd bynnag, mae’n bosibl defnyddio technoleg adeiladu i 
amddiffyn pobl rhag peryglon folcanig eraill fel lludw sy’n disgyn neu laharau (lleidlif). 
Rhaid cryfhau toeon gan fod lludw ddwywaith yn fwy trwm nag eira. Mae’n bosibl codi 
toeon ar ongl fwy serth er mwyn i’r lludw lithro oddi arnyn nhw. Mae’n bosibl codi 
adeiladau oddi ar y ddaear ar bileri cryf, er mwyn iddyn nhw fod yn uwch na laharau.  
 

 

Tudalen 52 

8 a Mae’r cartrefi anffurfiol yn Ffigur 21 yn agored i niwed gan ddaeargryn oherwydd 
bod ganddyn nhw sylfeini bas ac maen nhw wedi’u hadeiladu ar lethrau serth. Felly, 
gallan nhw gael eu sgubo i lawr y llethr yn hawdd mewn tirlithriad. Hefyd, maen nhw 
wedi’u gwneud o flociau concrit sy’n anhyblyg, felly dydyn nhw ddim yn gallu plygu a 
siglo yn ystod daeargryn.  

b Pobl mewn LICs sydd fwyaf agored i niwed gan beryglon tectonig oherwydd eu bod 
nhw'n byw mewn tai sydd ddim wedi'u rheoli gan gyfraith cynllunio. Maen nhw wedi’u 
hadeiladu mewn lleoedd anaddas a pheryglus fel llethrau serth neu safleoedd ger 
afonydd sy’n gorlifo. Hefyd, does dim systemau rheoli adeiladu i atal pobl rhag 
adeiladu tai’n rhy agos at ei gilydd, felly mae perygl mawr y bydd unrhyw dân yn 
lledu'n gyflym. Rheswm arall yw bod aneddiadau sgwatwyr yn orlawn felly mae'n fwy 
anodd symud pobl oddi yno’n ddiogel os bydd trychineb naturiol. 
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Thema 4 
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1 

Ffactor Esboniad 

D Mae symud pobl o’u cartrefi’n ddiogel yn fwy anodd mewn lle gorlawn. 

C Mae pobl oedrannus yn fwy agored i niwed oherwydd eu bod yn dibynnu ar 
gymorth i symud o’u cartrefi’n ddiogel. 

Ch Mae’n bosibl bod pobl dlawd yn byw mewn adeiladau anniogel (neu garafanau). 

A Mae symud pobl o’u cartrefi yn fwy anodd ac yn fwy peryglus gyda’r nos pan 
fydd yn dywyll.  

B Mae llawer mwy o risg i bobl sy’n sâl na phobl sy’n iach yn dilyn trychineb. 

 
2 Mae ardaloedd arfordirol yn agored i niwed oherwydd bod storm yn creu gwasgedd 

aer isel felly mae llai o rym o’r atmosffer ar arwyneb y môr. O ganlyniad, mae lefel y 
môr yn codi gan greu ymchwydd gwasgedd. Mae’r gwasgedd aer isel yn creu 
gwyntoedd cryf, felly mae’r tonnau’n cynyddu ac yn creu ymchwydd sy’n codi lefel y 
môr 3 m yn uwch nag arfer.  
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3 
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4 

Pwynt  Esboniad 

Mae’r wal fôr goncrit wedi’i 
chrymu… 

 ...felly maen nhw’n arafu yn y dŵr bas sy’n 
achosi iddyn nhw ddyddodi gwaddod. 

Mae’r tonnau’n lapio o amgylch 
pen pob riff… 

 ...felly mae’r tynddwr yn fwy gwan gan atal y 
traeth rhag cael ei erydu. 

Mae’r clogfeini’n amsugno egni’r 
tonnau... 

 ...felly mae egni’r tonnau adeg llanw uchel 
yn cael ei adlewyrchu’n ôl i’r môr. 

Mae’r twyni tywod yn creu 
arglawdd uchel… 

 …felly mae’n creu byffer sy’n gallu amsugno 
egni’r tonnau. 

Mae’r traeth yn fwy trwchus ac yn 
fwy llydan... 

 …felly mae’r tir y tu ôl i’r traeth yn cael ei 
amddiffyn rhag llifogydd arfordirol. 
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5 Mae’r ffotograff yn dangos tystiolaeth bod cyfuniad o strategaethau peirianneg galed, 
gan gynnwys clogfeini gwenithfaen a wal fôr, yn amddiffyn Withernsea. Prif fudd 
cadw’r llinell yw ei fod yn amddiffyn y defnydd gwerthfawr o dir a’r gwasanaethau yn 
nhref Withernsea sy’n cynnwys ysgolion a chartrefi i 6,200 o bobl.  Pe bai rhaid cau 
un o’r ysgolion oherwydd erydiad, byddai ailadeiladu’r ysgol yn ddrud iawn. Mae 
cadw’r llinell hefyd yn amddiffyn dau barc gwyliau rhag erydiad arfordirol. Mae hyn o 
fudd mawr gan fod y parciau gwyliau’n creu gwaith i bobl leol. 

Mae argorau wedi’u gosod yn Withernsea hefyd fel dull arall o amddiffyn yr arfordir. 
Mae’r rhain i’w gweld yn y ffotograff ar yr ochr dde. Maen nhw’n dal tywod ar y traeth 
yn Withernsea, gan ledu’r traeth a chreu byffer effeithiol yn erbyn egni’r tonnau. Fodd 
bynnag, mae hyn yn anfantais (neu’n gost) i gymunedau ymhellach ar hyd yr arfordir. 
Mae’r argorau’n atal drifft y glannau, gan rwystro tywod rhag symud ymhellach ar hyd 
yr arfordir a chael ei ddyddodi ar draethau i’r de o Withernsea. Bydd y traethau hyn 
yn denau ac yn gul, felly fyddan nhw ddim yn gallu atal erydiad. Dyna pam mae’r 
clogwyni i’r de o Withernsea yn erydu ddwywaith yn fwy cyflym na gweddill arfordir 
Holderness, ar gyfartaledd. 
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7 a Dim ond tir ffermio o werth isel sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer dulliau adlinio 
rheoledig oherwydd bod dŵr môr yn gorlifo dros y tir ffermio hwn. Mae'r tir yn troi’n 
fflatiau llaid a does dim modd ei ddefnyddio i dyfu cnydau. 

b Dim ond byffer bach o dir sydd o flaen yr arglawdd felly mae’n debygol o erydu os 
yw lefel y môr yn codi. Mae encilio rheoledig yn well gan ei fod yn creu byffer newydd, 
llydan o dir sy’n gallu amsugno egni’r tonnau. O ganlyniad, bydd yn parhau i 
amddiffyn ardaloedd mwy mewndirol am flynyddoedd ac felly mae’n ateb mwy 
cynaliadwy. 
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8 Mae’r cartrefi hyn wedi’u hamddiffyn, i raddau, rhag stormydd trofannol. Mae’r 
ffotograff yn dangos gorchuddion dros ffenestri’r llawr cyntaf. Byddai'n bosibl cau’r 
rhain yn ystod storm er mwyn amddiffyn y ffenestri rhag unrhyw falurion y bydd y 
tonnau neu’r gwyntoedd cryf yn eu taflu atyn nhw. Byddai hyn yn amddiffyn pobl y tu 
mewn rhag cael eu taro gan ddarnau o wydr. Yn ystod corwynt, mae'r gwasgedd aer 
yn isel iawn, ac oherwydd hynny bydd lefel y môr yn codi hyd at 3–4 metr dros dro. 
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Mae’r adeilad wedi’i godi ar stiltiau er mwyn ei amddiffyn rhag llifogydd yn ystod 
ymchwydd storm.  

Ar y llaw arall, mae’n bosibl na fydd y cartrefi hyn wedi’u hamddiffyn rhag peryglon 
arfordirol yn y dyfodol.  Mae’r Blwch Ffeithiau yn dangos bod y siawns y bydd corwynt 
yn taro yn eithaf isel ar hyn o bryd, ond oherwydd newid hinsawdd mae’n debyg y 
bydd nifer y corwyntoedd yn cynyddu yn y dyfodol. Mae’n bosibl na fydd pileri’r cartref 
hwn yn ddigon cryf i wrthsefyll y tonnau pe bai corwynt pwerus iawn yn y dyfodol.  
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Pennod 3: Paratoi ar gyfer Papur 2 

 

Thema 5 
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1 Y gosodiadau cywir yw b, c, a d. 
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2 Y term cywir yw effaith tŷ gwydr. 

3  

Pwyntiau  Esboniadau 

Mae llwybr y Ddaear wrth iddi 
symud o amgylch yr Haul  yn 
amrywio… 

 ...felly mae egni solar yn cael ei atal wrth 
iddo basio drwy’r atmosffer, gan arwain at 
oeri byd-eang.  

Mae llosgfynyddoedd yn rhyddhau 
SO2 wrth echdorri... 

 …felly mae methan yn gallu gweithredu fel 
nwy tŷ gwydr pwerus sy’n arwain at newid 
hinsawdd. 

Pan fydd coed yn cael eu torri a’u 
llosgi, maen nhw’n rhyddhau CO2 i’r 
atmosffer... 

 ...felly mae swm yr egni solar sy’n cyrraedd 
y Ddaear yn amrywio dros gylchred o 
96,000 o flynyddoedd. 

Mae ffermydd reis, llaeth a chig 
eidion yn rhyddhau methan fel 
cynnyrch gwastraff... 

 …felly mae CO2 ychwanegol yn dal gwres 
yn yr atmosffer. Dyma yw’r effaith tŷ gwydr 
ychwanegol. 

 

4  

Llythyren Disgrifiad 

B 
Mae’r Ddaear yn cynhesu’r aer uwch ei phen. Mae’r aer yn codi ac yn creu 
ardal o wasgedd isel. 

Ch 
Mae’r aer yn codi nes bydd yn cyrraedd haen ffiniol yn yr atmosffer, sef y 
tropoffin. Mae’r aer yn llifo tuag at Begwn y Gogledd a Phegwn y De, gan greu 
gwyntoedd yn uchel yn yr atmosffer.  

A 
Pan fydd yn cyrraedd tua 30°G a 30°D, mae’r aer yn suddo gan greu ardal o 
wasgedd uchel.  

C 
Mae’r ardal o wasgedd isel yn tynnu’r aer yn ôl tuag at y Cyhydedd. Mae hyn 
yn creu gwyntoedd yn isel yn yr atmosffer, sef gwyntoedd cyson. 
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5  

 

 

6 378 + 571 + 336 = 1285 

 (1285 / 1619) x 100 = 79.3699 

 = 79.37 i 2 le degol 
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7       Ymatebion ar unwaith 

Mae angen sicrhau cyflenwad o ddŵr yfed glân. Y rheswm dros hyn yw bod dŵr yfed 
yn aml yn cael ei lygru mewn storm drofannol gan fod llifddyfroedd yn golchi carthion 
o’r draeniau ac yn cymysgu’r dŵr brwnt hwn â dŵr glân. Yn Ffigur 5, gallwch weld yn 
glir bod dŵr brwnt wedi gorlifo i’r strydoedd.  

Mae angen meddyginiaeth gan fod pobl wedi’u hanafu neu wedi mynd yn sâl yn ystod 
y storm. Hefyd, mae’n bosibl y bydd prinder meddyginiaeth os yw’r llifogydd wedi 
effeithio ar ysbytai neu fferyllfeydd.   

Ymatebion tymor hir 

Mae’n bosibl y bydd angen trwsio isadeiledd fel ffyrdd a phontydd sydd wedi'u difrodi 
gan lifogydd neu wyntoedd cryf. Mae’n bosibl y bydd llinellau pŵer a cheblau 
telathrebu, fel sydd i'w gweld yn Ffigur 5, wedi dymchwel yn y gwyntoedd. Bydd 
angen trwsio’r rhain yn gyflym i sicrhau bod gan ysbytai gyflenwad pŵer a bod y 
gwasanaethau achub yn gallu cyfathrebu â’i gilydd. 

Yn y tymor hir, dros gyfnod, mae’n bosibl y bydd angen i'r wlad sefydlu systemau 
gwell i rybuddio pobl am lifogydd. Byddai'n bosibl defnyddio technoleg lloeren i 
rybuddio pobl mewn da bryd cyn y storm nesaf.  

Casgliad 

Mae ymateb ar unwaith, fel darparu bwyd, lloches a meddyginiaeth, yn hanfodol ar ôl 
y math hwn o storm. Fodd bynnag, byddai'n bosibl achub mwy o fywydau yn y tymor 
hir drwy  ddefnyddio systemau gwell o ragweld y tywydd, drwy sicrhau bod y 
gwasanaethau brys yn paratoi’n well a drwy adeiladu gwell amddiffynfeydd rhag 
llifogydd arfordirol.  
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8 

 

 

9  

Llythyren/rhif Esboniad 

4 Mae maetholion yn cael eu storio yn y creigiau. 

Ch Mae hindreuliad yn torri’r creigiau yn ddarnau ac yn rhyddhau maetholion 
i’r pridd. 

3 Mae maetholion yn cael eu storio yn y pridd. 

1 Mae maetholion yn cael eu storio yng nghelloedd y goeden. 

A Mae dail a changhennau marw yn disgyn oddi ar y goeden. 

2 Mae maetholion yn cael eu storio dros dro yn y dail a’r canghennau marw 
ar lawr y goedwig. 

B Mae chwilod a mwydod yn dadelfennu’r dail marw. Mae bacteria a 
ffyngau (dadelfenyddion) yn rhyddhau’r maetholion i’r pridd.  

C Mae dŵr yn hydoddi’r maetholion. Mae’r goeden yn amsugno’r dŵr a’r 
maetholion drwy ei gwreiddiau. 
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10 
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11 a, b 

Pwyntiau  Esboniadau 

1 Mae coedwigoedd glaw 
trofannol yn storio llawer o 
garbon… 

 …felly mae gwledydd trofannol yn gallu creu 
cyfoeth drwy allforio cnydau bwyd sy'n golygu 

bod y fantol fasnach (balance of trade) yn gwella. 

2 Pan fydd coed yn cael eu torri 
mae’r canopi’n cael ei ddinistrio… 

 …felly pan maen nhw’n cael eu llosgi, mae CO2  
yn cael ei ryddhau i’r atmosffer gan achosi newid 

hinsawdd. 

3 Mae cwmnïau mawr yn creu 
ffermydd masnachol er mwyn tyfu 
olew palmwydd neu orenau… 

 …felly mae llai o ataliad sy’n arwain at erydiad 
pridd, a phridd sy’n llai ffrwythlon. 

4 Mae ardaloedd eang o 
goedwigoedd glaw yn cael eu 
disodli gan ffermydd sy’n tyfu un 
cnwd, fel ffa soia… 

 …felly mae’r goedwig law yn troi’n fwy hygyrch, 
ac mae mwy o bobl yn symud yno i chwilio am 

waith. 

5 Mae’n bosibl echdynnu mwynau 
fel mwyn haearn ar ôl 
datgoedwigo… 

 …felly bydd un rhywogaeth o blanhigyn yn 
disodli’r amrywiaeth gyfoethog o blanhigion, sy’n 

arwain at lawer llai o fioamrywiaeth. 

6 Mae ffyrdd yn cael eu hadeiladu 
drwy’r goedwig i gludo boncyffion 
oddi yno… 

 …felly bydd hyn yn creu swyddi sy’n talu’n dda 
ym maes mwyngloddio a pheirianneg, sy’n 

arwain at fwy o alw am hyfforddiant ac ymchwil. 
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12 Rwy’n anghytuno â’r gosodiad. Mae llawer o effeithiau negyddol ar yr amgylchedd yn 
sgil datgoedwigo. Mae datgoedwigo’n cael gwared ar y canopi o’r goedwig felly nid 
yw’r dail yn atal y glawiad. Ar ôl torri'r coed, gall y glaw ddisgyn yn syth ar y pridd, ac 
o ganlyniad bydd y pridd ar y llethrau serth yn erydu, fel sydd i'w weld yn Ffigur 8. 
Gall y pridd hwn gael ei olchi i afon a'i ddyddodi, gan arwain at lifogydd. Hefyd, mae’r 
maetholion yn cael eu golchi o’r pridd yn hawdd gan adael y pridd yn anffrwythlon. 
Mae datgoedwigo hefyd yn dinistrio cynefinoedd pwysig i lawer o bryfed, adar a 
mamolion sy’n byw yn y goedwig law. Felly, mae effeithiau negyddol ar yr 
amgylchedd yn sgil datgoedwigo.  

Ar y llaw arall, mae datgoedwigo’n creu swyddi yn y diwydiant torri coed, ac yna 
mewn diwydiannau eraill fel adeiladu ffyrdd a gwaith mwyngloddio. Mae Ffigur 8 yn 
dangos y swyddi sydd wedi’u creu i bobl sy’n gyrru peiriannau cloddio er mwyn 
adeiladu ffyrdd. Mae’n bosibl cludo boncyffion o’r goedwig ar hyd y ffyrdd hyn er 
mwyn gallu torri rhagor ohonyn nhw. Felly, mae rhai effeithiau cadarnhaol i bobl yn 
sgil datgoedwigo, gan ei fod yn creu swyddi.  

Mae’r buddion economaidd hyn yn bwysig, felly ni ddylai datgoedwigo gael ei stopio, 
ond mae angen ei reoli. 

 

Thema 6 
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1 Y term cywir yw bwlch datblygiad. 

2  

Term Diffiniad 

tollau Trethi sy’n cael eu talu ar nwyddau pan fyddan nhw’n dod i mewn i 
wlad. 

cwotâu Cyfyngiadau ar nifer y nwyddau mae’n bosibl eu prynu. 

allforion Nwyddau a gwasanaethau mae gwlad yn eu gwerthu. 

mewnforion Nwyddau a gwasanaethau mae gwlad yn eu prynu. 

bloc masnachu Grŵp o wledydd sy’n masnachu’n rhydd â’i gilydd. 

masnach deg Dull o fasnachu sy’n sicrhau bod cynhyrchwyr yn cael tâl rhesymol. 
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3  

 

 

 

 

 

4 a Rhwng 100,000 a 249,000 

b Mae’r canghennau mwyaf yng Ngogledd America ac Asia. Mae’r clwstwr mwyaf o 
ganghennau yng ngwledydd Asia, yn enwedig yn ne-ddwyrain Asia. O gymharu, does 
dim llawer o ganghennau yn Ewrop ac mae llai fyth yn Affrica. 

5 Mae’r poblogaethau’n fawr ac yn mynd yn fwy cyfoethog felly bydd Toyota yn ennill 
cwsmeriaid newydd a fydd yn prynu'r ceir. 

 Manteision Anfanteision 

I’r MNC 2, 3, 4, 5, 10 dim 

I’r wlad groesawu 1, 6, 8, 9, 11, 12 7 
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Mae’n bosibl nad oes isafswm cyflog felly mae cost cyflawni'r swyddi sy’n galw am lai 
o sgiliau yn rhatach nag y byddai yn Japan, felly bydd y cwmni’n gwneud mwy o elw.  
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6 Y term cywir yw strwythur cyflogaeth. 

7 Mae twristiaeth fyd-eang yn tyfu gan fod injan awyrennau yn defnyddio tanwydd yn 
fwy effeithlon, felly mae cost hedfan yn gostwng ac mae mwy o bobl yn teithio ar 
awyrennau. 

Rheswm arall yw twf technolegau symudol, fel defnyddio ffonau symudol a chardiau i 
dalu am bethau, sy’n caniatáu i bobl deithio dramor a thalu am westai a bwyd yn 
hawdd heb orfod cario llawer o arian parod.  

Oherwydd twf sianeli teithio, mae’n haws ymchwilio i deithiau tramor. Mae Airbnb 
wedi tyfu ac mae gan dwristiaid lawer mwy o ddewis erbyn hyn wrth chwilio am le i 
aros dramor.    
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8 Ar y naill law, mae twristiaeth yn creu swyddi mewn gwledydd tlawd ac o ganlyniad 
mae'r bwlch datblygiad yn lleihau. Mae twristiaeth yn cyflogi pobl yn uniongyrchol 
mewn cyrchfannau gwyliau, mewn gwestai, yn y porthladdoedd a’r meysydd awyr, ac 
mewn bwytai. Er enghraifft, rhaid cyflogi pobl i weithio yn y porthladd lle mae’r llong 
fordeithio wedi docio yn Ffigur 11. Mae manteision economaidd twristiaeth yn ehangu 
i rannau eraill o wlad sy’n datblygu, gan greu effaith luosydd economaidd. Er 
enghraifft, mae’r galw am fwyd yn y sector twristiaeth yn helpu i greu swyddi ym maes 
amaethyddiaeth sy’n cyflenwi rhywfaint o’r bwyd bydd y twristiaid yn ei fwyta ar y 
llongau mordeithio (yn Ffigur 11).  

Ar y llaw arall, mae llawer o’r arian sy’n dod o'r diwydiant twristiaeth yn mynd allan o’r 
wlad. Mae'r rhan fwyaf o'r elw’n cael ei gymryd allan o’r wlad gan gwmnïau amlwladol 
(MNCs) sy’n trefnu pecynnau gwyliau, neu sy’n berchen ar y gwestai lle mae’r 
twristiaid yn aros. Mae hyn yn arbennig o wir am dwristiaeth llongau mordeithio gan 
mai MNCs sy’n berchen ar y llongau. Yn ogystal â hyn, mae trychinebau naturiol, fel 
stormydd trofannol, a bygythiadau terfysgol yn debygol o effeithio ar y diwydiant 
twristiaeth. Gallai hynny esbonio pam mae nifer y twristiaid sy’n ymweld â Gambia (yn 
Ffigur 10) yn amrywio cymaint. Er enghraifft, er bod 145,000 o bobl wedi ymweld â 
Gambia yn 2008, dim ond 90,000 o ymwelwyr aeth i’r wlad yn 2010. O ganlyniad, 
dydy pobl sy’n cael eu cyflogi yn y diwydiant twristiaeth ddim yn gallu cymryd yn 
ganiataol y bydd twristiaid yn dod yn ôl y flwyddyn ganlynol. Mae hyn yn dangos na 
allwch chi ddibynnu ar dwristiaeth i sicrhau twf economaidd cynaliadwy. 

Ar y cyfan, rwy’n cytuno’n rhannol fod twristiaeth yn strategaeth a all helpu i leihau’r 
bwlch datblygiad. Fodd bynnag, byddai’n helpu llawer mwy pe bai’r llongau 
mordeithio a’r gwestai yn eiddo i fusnesau lleol yn hytrach nag MNCs.  
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9 Y term cywir yw sicrwydd dŵr. 
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10 

Term Diffiniad 

ôl troed dŵr Faint o ddŵr sy’n cael ei ddefnyddio i wneud eitem o fwyd neu i 
wneud cynnyrch fel eitem o ddillad. 

dyfrhau Y broses o wasgaru dŵr dros gaeau i helpu cnydau i dyfu. 

tynnu dŵr Y broses o gymryd dŵr o afon neu o’r ddaear. 

gordynnu Pan fydd dŵr yn cael ei gymryd o’r ddaear yn fwy cyflym nag y 
gall gael ei ailgyflenwi gan ddŵr glaw yn treiddio i’r ddaear. 

cynllun trosglwyddo 
dŵr 

Defnyddio afonydd a phibellau i symud dŵr o un lleoliad lle mae 
digon o ddŵr i leoliad arall lle mae’n brin. 
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11  

 
 
 
 
 
 
 

 
12 Mae casglu dŵr glaw yn gynaliadwy gan fod y system yn defnyddio technoleg syml. 

O ganlyniad, mae’n rhad i’w gosod ac mae’n hawdd i bobl ei thrwsio heb fawr ddim 
hyfforddiant.  

 

13  

Pwyntiau  Esboniadau 

Yng ngogledd-orllewin India, mae’r 
tymor sych yn hir ac ychydig o law 
sy’n disgyn...  

 ...felly bydd pobl yn defnyddio dŵr daear 
gan eu bod nhw’n meddwl ei fod yn fwy 
glân na dŵr o storfeydd arwyneb. 

Mae gwastraff dynol yn aml yn 
llygru llynnoedd ac afonydd...  

 ...felly mae pobl mewn dinasoedd yn 
meddwl bod drilio ffynnon i gael dŵr 
daear yn ddewis rhatach.  

Mae ffermydd modern yn defnyddio 
dulliau’r ‘chwyldro gwyrdd’ i dyfu 
mwy o fwyd... 

 ...felly mae llynnoedd ac afonydd yn gallu 
bod yn sych am gyfnodau hir sy’n golygu 
y bydd pobl yn dibynnu ar ddŵr daear. 

Mewn llawer o slymiau trefol, rhaid i 
bobl brynu dŵr mewn caniau mawr 
(jerrycans) sy’n ddrud iawn... 

 ...felly mae ffermydd yn defnyddio mwy o 
ddŵr gan fod angen mwy o ddŵr ar 
fathau newydd o gnydau o’u cymharu â 
chnydau traddodiadol. 

Mae swm y glaw sy’n disgyn yn 
ystod y monsŵn yn amrywio o un 
flwyddyn i’r llall... 

 ...felly mae’r ffynhonnau’n mynd yn 
ddyfnach ac mae’r lefel trwythiad yn 
gostwng eto wrth i’r dŵr gael ei dynnu. 

Gan fod trydan yn rhad, gall 
ffermwyr dynnu dŵr o ffynhonnau 
dyfnach...  

 ...felly yn ystod blynyddoedd pan fydd 
glawiad yn isel, bydd mwy o ddŵr yn cael 
ei dynnu o’r ddaear nag sy’n mynd yn ôl 
yn naturiol. 

 Manteision Anfanteision 

Cynllun trosglwyddo dŵr 
ar raddfa fawr  

1, 6, 10 4, 8, 9, 12 

Casglu dŵr glaw 2, 5, 7, 11 3 
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14 Mae ffermwyr yn pryderu oherwydd bod y galw am gynnyrch yn cynyddu, ac mae dŵr 

yn cael ei dynnu yn fwy cyflym nag y gall gael ei ailgyflenwi gan ddŵr glaw. Mae dŵr 
yn cael ei ddefnyddio mewn modd anghynaliadwy felly mae lefel y dŵr daear yn 
gostwng. 
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15 Mae’r taleithiau hyn wedi’u dosbarthu o’r gogledd (ar y ffin â Pakistan) i lawr ochr 
orllewinol India cyn belled â Mumbai. Mae llai nag 20% o’r boblogaeth yn byw mewn 
tlodi ym mhob un o daleithiau de India, ar wahân i un eithriad sef y dalaith sy’n 
cynnwys Bangalore. Ychydig iawn o'r taleithiau yng nghanolbarth a dwyrain India 
sydd â llai nag 20% o’r boblogaeth yn byw mewn tlodi. 
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16 a Os yw adeiladau’n wag, bydd yr amgylchedd siopa’n wael ac mae’n bosibl y bydd 
pobl yn mynd i rywle arall i siopa. O ganlyniad, bydd llai o arian yn cael ei wario yn y 
siopau sy’n dal ar agor, ac mae’n bosibl y bydd y rhain hefyd yn cau yn y pen draw ac 
y bydd rhagor o bobl yn colli eu gwaith.  

b Os oes llawer o siopau gwag, bydd yr awdurdod lleol yn derbyn llai o drethi busnes 
gan fusnesau. Oherwydd hyn bydd gan yr awdurdod lleol lai o arian i’w wario ar lenwi 
tyllau yn y ffyrdd, casglu sbwriel neu wella canol trefi sydd wedi dirywio. O ganlyniad, 
bydd busnesau’n colli hyder a byddan nhw'n amharod i wario arian, cyflogi gweithwyr 
newydd neu ehangu eu busnes. Yn wir, wrth i fasnach ddirywio, mae’n bosibl y 
byddan nhw'n gorfod diswyddo pobl a bydd diweithdra’n cynyddu’n lleol. 

 

Thema 7 
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1  

Term Diffiniad 

disgwyliad oes Yr oedran cyfartalog mae disgwyl i unigolyn ei gyrraedd cyn marw. 

Mynegrif Datblygiad 
Dynol (MDD) 

Mesur o ddatblygiad sy’n ystyried lefel yr addysg, y cyfoeth a’r 
disgwyliad oes cyfartalog mewn gwlad. 

cyfradd 
genedigaethau 

Nifer y plant sy’n cael eu geni mewn un flwyddyn am bob 1,000 o 
bobl ym mhoblogaeth gwlad.  

marwolaethau 
babanod 

Nifer y plant sy’n marw cyn cyrraedd blwydd oed am bob 1,000 o 
blant sy’n cael eu geni. 

cyfradd 
llythrennedd 

Canran y bobl, 15 oed neu’n hŷn, sy’n gallu darllen ac ysgrifennu. 
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2 Ail wahaniaeth Mae cyfran y boblogaeth dan 19 oed yn uwch yn Gambia nag yn 
India. Gallaf gasglu o hyn fod y gyfradd genedigaethau yn uwch yn Gambia nag yn 
India. Mae'n bosibl mai'r rheswm dros hyn yw'r ffaith bod Gambia yn LIC felly mae 
rhieni’n dibynnu ar eu plant i gyfrannu at incwm y teulu. Yn India, ar y llaw arall, mae 
pobl yn fwy cyfoethog, felly maen nhw’n dewis cael teuluoedd llai. 
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Trydydd gwahaniaeth  Mae cyfran y boblogaeth dros 65 oed ychydig yn uwch yn 
India nag yn Gambia. Gallaf gasglu o hyn fod gofal iechyd a deiet yn well yn India, a 
bod pobl yn byw’n hirach yn India nag y maen nhw yn Gambia o ganlyniad i hyn. 

 
3  

Pwyntiau  Esboniadau 

Mae statws menywod yn y rhan fwyaf o 
wledydd De Asia yn gwella felly mae 
gan fenywod le mwy cyfartal yn y 
gymdeithas… 

 …felly mae pobl yn byw’n hirach ac yn cael 
llai o blant, ac o ganlyniad nid yw’r 
boblogaeth yn parhau i dyfu. 

Mae’r diwydiant gweithgynhyrchu a’r 
diwydiant gwasanaethau yn disodli 
amaethyddiaeth fel y prif faes cyflogaeth 
mewn sawl rhan o Dde Asia… 

 …felly mae addysg i ferched yn gwella ac 
mae swyddi gwell ar gael,  ac o ganlyniad 
mae menywod yn dewis cael llai o blant. 

Yn Ne Asia, mae gofal iechyd yn gwella 
ac mae llawer o fenywod yn dewis aros 
nes eu bod yn hŷn cyn cael plant… 

 …felly mae llai yn marw o’r clefydau colera 
a theiffoid  ac mae’r gyfradd 
marwolaethau’n gostwng. 

Mewn llawer o wledydd yn Affrica  
is-Sahara, mae cyflogau’n isel ac nid 
oes buddion cymdeithasol na  
phensiwn ar gael i bobl dlawd… 

 …felly mae llai o bobl yn gweithio ar 
ffermydd ac mae llai o angen i blant 
weithio, felly mae’r gyfradd 
genedigaethau’n gostwng. 

Yn y rhan fwyaf o wledydd yn Affrica  
is-Sahara, mae cyflenwadau dŵr glân 
yn gwella (er nad yw ar gael i bawb)… 

 …felly mae llai o fabanod yn marw ac 
mae’r gyfradd marwolaethau hefyd yn 
gostwng. 

Mae rhwydi mosgitos yn cael eu 
defnyddio mewn llawer o wledydd yn 
Affrica is-Sahara, ac mae hynny’n atal 
malaria rhag lledaenu ymhlith pobl 
agored i niwed… 

 …felly mae rhieni’n dibynnu ar eu plant i 
helpu’r teulu i ennill bywoliaeth, ac o 
ganlyniad mae’r gyfradd genedigaethau’n 
parhau i fod yn uchel.  
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4 Niger, Tchad, Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo. 

5 Mae’r gwledydd sydd â MDD o 0.65 neu'n uwch wedi’u clystyru mewn dau ranbarth 
yn Affrica: 

 i’r gogledd o Drofan Cancr 

 ar hyd Trofan Capricorn ac i’r de o’r trofan hwn. 

Mae un eithriad i'r patrwm hwn: un wlad sydd ar y Cyhydedd. 

6 (6 / 46) x 100 = 13.04347 

  = 13.0 i 1 lle degol 
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7 Effeithiau tymor byr Mae’n ymddangos nad yw’r plant yn y ffotograff yn gwisgo 
esgidiau er bod darnau miniog o frics o’u cwmpas. Does dim dillad amddiffynnol 
ganddyn nhw o gwbl felly mae perygl iddyn nhw eu hanafu eu hunain. Er enghraifft, 
byddech chi'n disgwyl iddyn nhw fod yn gwisgo gogls i amddiffyn eu llygaid rhag 
darnau o frics.   

Effeithiau tymor hir Mae’r plant yn y ffotograff yn edrych yn ifanc iawn, o bosibl 
yn iau na 10 oed, felly dylen nhw fod yn yr ysgol. Os ydyn nhw’n gweithio yn lle mynd 
i’r ysgol, fyddan nhw ddim yn derbyn addysg ffurfiol ac felly ni fydd cymwysterau 
ffurfiol ganddyn nhw. O ganlyniad, bydd yn anodd iawn iddyn nhw wneud cais am 
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swyddi yn sector ffurfiol yr economi yn y dyfodol, ac mae’n bosibl y bydd rhaid iddyn 
nhw barhau i weithio mewn swyddi anffurfiol, ansicr am gyflog gwael.    
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8  

 

 

9 Y gosodiadau cywir yw b, ch a dd. 

10 Mae gwella addysg i ferched yn bwysig er mwyn sicrhau eu bod yn ennill 
cymwysterau ffurfiol cyn gadael yr ysgol. Bydd hyn yn eu galluogi i geisio am swyddi 
diogel, sy’n talu’n dda, yn sector ffurfiol yr economi. Mae tystiolaeth yn dangos bod y 
gyfradd genedigaethau’n gostwng mewn gwledydd lle mae merched yn cael addysg 
ffurfiol. Mae hyn oherwydd nad oes rhaid i fenywod ddibynnu ar eu plant i gyfrannu at 
incwm y teulu os oes ganddyn nhw swyddi sy’n talu’n dda,.  

 

Thema 8 
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1  

Term Diffiniad 

prynwriaeth Y ddamcaniaeth bod defnyddio nwyddau a gwasanaethau yn beth 
da gan ei fod o fudd i’r economi. 

e-wastraff Cynhyrchion gwastraff electronig fel hen gyfrifiaduron a ffonau 
symudol. 

amaeth-fusnes Ffermio sy’n cael ei drefnu gan fusnesau mawr – yn aml gan 
gwmnïau amlwladol. 

ecodwristiaeth Projectau twristiaeth ar raddfa fach sy’n creu arian ar gyfer 
cadwraeth yn ogystal â chreu swyddi lleol. 

milltiroedd bwyd Pa mor bell mae bwyd wedi cael ei gludo rhwng y cynhyrchydd a’r 
defnyddiwr. 
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2  

 

3 Y gosodiadau cywir yw b, ch a dd. 
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4 

Pwynt  Esboniad 

Mae technolegau symudol a 
llwyfannau cyfryngau yn newid yn 
gyflym... 

 ...felly mae nifer y bobl sydd angen bwyd, 
tai ac egni yn cynyddu.  

Mae cyfran y bobl mewn swyddi sy’n 
talu’n dda mewn NICs yn tyfu’n 
gyflym... 

 ...felly mae hysbysebion ar gyfer nwyddau 
traul i’w gweld ar nifer cynyddol o 
ddyfeisiau. 

Mae poblogaeth LICs ac NICs yn 
parhau i dyfu... 

 ...felly mae grŵp cynyddol o bobl yn gallu 
fforddio prynu nwyddau traul sydd wedi’u 
mewnforio. 

Mae llongau cynwysyddion wedi tyfu o 
ran maint dros y 30 mlynedd 
diwethaf... 

 ...felly mae’n bosibl cludo nwyddau 
darfodus (perishable goods), fel blodau, 
ymhellach mewn awyrennau. 

Mae cyfran y bobl mewn swyddi â 
chyflogau uchel iawn mewn NICs yn 
tyfu’n gyflym… 

 …felly mae’n bosibl cludo mwy o nwyddau 
traul o amgylch y byd mewn llongau. 

Mae awyrennau’n defnyddio injan mwy 
sy’n defnyddio tanwydd yn fwy 
effeithlon... 

 …felly gall busnesau wneud 
penderfyniadau’n gyflym a masnachu â 
phobl eraill o amgylch y byd. 

Mae ceblau tanfor a lloerenni wedi 
gwella systemau cyfathrebu... 

 ...felly mae nifer cynyddol o bobl yn gallu 
fforddio prynu nwyddau traul moethus. 

 

 

 

 



 
Llyfr Gwaith CBAC TGAU Daearyddiaeth 

 
5  
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6 

Achos  Effaith  Esboniad 

Mae cynhesu byd-
eang yn arwain at… 

 ...asidio dŵr môr  ...felly mae strwythurau’r cwrel, 
sydd wedi’u gwneud o galsiwm 
carbonad, yn hydoddi’n fwy 
cyflym. 

Mae’r cefnforoedd yn 
amsugno CO2 sy’n 
arwain at… 

 …gynnydd yn 
nhymheredd y 
cefnforoedd 

 ...felly mae gwaddod yn 
gorchuddio’r riffiau a dydyn 
nhw ddim yn gallu cyflawni 
ffotosynthesis. 

Mae nifer cynyddol o 
stormydd yn arwain 
at... 

 …lefel y môr yn codi   ...felly mae’r cwrel yn cannu  
(bleaching) ac mae hynny’n 
gwanhau strwythur y riff. 

Mae’r iâ pegynol yn 
toddi sy'n arwain at… 

 ...fwy o erydiad pridd ar 
y tir 

 ...felly mae dŵr dwfn yn 
gorchuddio’r riffiau ac maen 
nhw’n cael llai o olau haul felly 
dydyn nhw ddim yn gallu 
cyflawni ffotosynthesis. 

 

7 Y gosodiadau cywir yw (a)(i) a (b)(ii). 
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9 Ar y naill law, rwy’n cytuno y gall gweithredoedd unigolion ddatrys problem newid 
hinsawdd. Gall unigolion ddewis prynu ceir trydan, fel y ceir yn y ffotograff. Bydd hyn 
yn helpu oherwydd dydy ceir trydan ddim yn cynhyrchu unrhyw allyriadau carbon 
deuocsid, yn wahanol i injan ceir petrol sy’n cynhyrchu CO2 ac sy’n cyfrannu at y 
cynnydd mewn CO2  yn yr atmosffer. Dyma un newid ymhlith nifer o fân newidiadau 
gallai unigolion eu gwneud i'w ffordd o fyw i helpu i ddatrys problem newid hinsawdd. 

Ar y llaw arall, mae angen i’r llywodraeth hefyd gymryd camau i ddatrys problem 
newid hinsawdd. Er enghraifft, gallai’r llywodraeth gynnig taliadau i gynhyrchwyr ceir 
i'w hannog i adeiladu mwy o geir trydan, fel y rhai yn y ffotograff, er mwyn eu gwneud 
yn rhatach i unigolion eu prynu. Gallai’r llywodraeth hefyd sicrhau bod rhwydwaith o 
fannau gwefru ar hyd a lled y DU. Bydd hyn yn sicrhau bod pobl yn teimlo’n hyderus y 
gallan nhw wefru eu ceir trydan pan fo angen, os byddan nhw'n eu prynu. 

Ar y cyfan, rwy’n cytuno’n rhannol â’r gosodiad. Mae gweithredoedd unigolion yn 
bwysig, ond mae angen i’r llywodraeth wneud penderfyniadau sy’n ei gwneud yn 
haws ac yn rhatach i unigolion newid eu ffordd o fyw.  

 

 Manteision Anfanteision 

I economi Borneo 1, 5, 7, 9, 11 12 

I’r amgylchedd 2, 5, 11 3, 6, 8, 10, 12 

I ddefnyddwyr 2, 4  
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10 a Mae gwlyptiroedd yn lleihau'r perygl o lifogydd ymhellach i lawr yr afon drwy storio 
dŵr ar ôl glaw trwm a’i ryddhau’n araf i’r afonydd. 

b Dylai gwlyptiroedd gael eu hadfer oherwydd eu bod yn gallu storio llawer o garbon 
yn eu planhigion a’u pridd. Drwy storio carbon, mae gwlyptir yn gallu helpu i leihau’r 
hyn sy'n achosi newid hinsawdd. Rheswm arall dros eu hadfer yw eu bod yn creu 
cynefin i bysgod sydd, o ganlyniad, yn denu adar hirgoes. Mae’r bywyd gwyllt hwn yn 
denu twristiaid, felly drwy adfer gwlyptiroedd, gallwn ni greu swyddi ym maes 
twristiaeth a gwella’r economi lleol. 
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Pennod 4: Asesu gwaith maes 
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