
Gweithgareddau Cyfoethogi



Sut mae modd cymhwyso mathemateg i dric cardiau?  Ydych chi 
wir yn gallu defnyddio mathemateg mewn ffyrdd cyffrous sy’n 
hwyl?  Mewn gwirionedd, un maes yn unig yw triciau cardiau 
allan o nifer enfawr o ffyrdd difyr ac arloesol o ddefnyddio 
mathemateg.

Cynlluniwyd y llyfryn hwn i amlygu’r ffyrdd y mae mathemateg 
yn cael ei defnyddio ym mywyd pob dydd.  Mae’r posau yn eich 
tywys o’r cwestiwn i’r drafodaeth am gymaint o hwyl a all fod 
mewn mathemateg ynghyd ag amlygu’r ffyrdd niferus y mae 
modd ei chymhwyso i sefyllfa pob dydd.

Cynhyrchwyd y llyfryn hwn gan More Maths Grads.  Project tair 
blynedd yw More Maths Grads (MMG) a ariennir gan Gyngor 
Cyllido Addysg Uwch Lloegr i ddatblygu, rhagbrofi a gwerthuso 
dulliau o gynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n astudio mathemateg 
ac annog cyfranogiad gan grwpiau o ddysgwyr nad ydynt yn 
draddodiadol wedi cael eu cynrychioli’n dda mewn addysg 
uwch.

Ar ben hynny, mae MMG wedi bod yn gweithio gyda Chyngor 
Cyllido Addysg Uwch Cymru i gyfieithu a lledaenu ei adnoddau 
trwy Gymru i gyd. Mae’r llyfryn hwn yn enghraifft o un o’r 
adnoddau a gyfieithwyd.
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Problem Ffractalau
Cyfarpar sydd eu hangen:

• Llawer o bapur A4 (tua 5 dalen i bob myfyriwr) 
• Siswrn
• Lluniau o ffractalau

Cyfarwyddiadau:

• Rhowch siswrn a darn o bapur i’r myfyrwyr. 
• Gofynnwch iddyn nhw wneud twll yn y papur fel gallan nhw roi eu llaw
 trwyddo. Mae’n rhaid i’r papur sydd ar ôl ffurfio dolen gyfan.
• Rhowch ddarn newydd o bapur i’r myfyrwyr. 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud twll fel gallan nhw roi eu pen trwyddo. 
 
Eto mae’n rhaid i’r papur sydd ar ôl ffurfio dolen gyfan.

• Rhowch drydydd darn o bapur i’r myfyrwyr. 
• Gofynnwch i’r myfyrwyr wneud twll fel gallan nhw roi eu corff cyfan
 trwyddo.  Eto mae’n rhaid i’r papur sydd ar ôl ffurfio dolen gyfan.
• Os yw’r myfyrwyr yn llwyddo, heriwch nhw i’w cael eu hunain a
 chymaint o’u ffrindiau ag sy’n bosibl trwy’r papur.

(ATEB: Yr ateb yw plygu’r papur yn ei hanner a gwneud toriadau bob yn ail ochr fel y 
dangosir yn y diagram)

Trafodaeth:

Gallai’r drafodaeth wedyn gynnwys:
• Newid perimedr siâp heb newid yr arwynebedd.
• Ffractalau ac ambell ddelwedd o ffractalau
• Syniadau tebyg mewn natur, er enghraifft arwynebedd yr ysgyfaint   
a’r coluddyn.

plyg toriadau
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about why folding up
end up with all the

way.

given to us by Rob
.robeastaway.com)

upturned cards with Aces:

Yr Asau i gyd
Trefnwch 16 cerdyn chwarae ar ffurf bwrdd 
gwyddbwyll.  Dewiswch “linell”, naill ai’n 
llorweddol neu’n fertigol.  Yna “plygwch” ar hyd 
y llinell honno, fel pe baech chi’n plygu darn o 
bapur.

Daliwch ati i ddewis llinellau i’w plygu hyd nes i 
chi blygu’r pac cyfan. Dylech ganfod, pa ffordd 
bynnag rydych chi wedi plygu’r pac, fod y cardiau 
i gyd yn wynebu’r un ffordd yn y diwedd.  Mae’r 
tric yma’n dibynnu ar yr egwyddor pryd bynnag 
rydych chi’n plygu bwrdd gwyddbwyll o gardiau 
(rhowch gynnig ar feintiau gwahanol), byddan 
nhw bob amser yn wynebu’r un ffordd yn y 
diwedd.

Trowch yr asau yma drosodd.

Y syniad yw trefnu’r pac ymlaen llaw.  Yma, 
gwnaethpwyd hynny gyda’r Asau yn safleoedd �, 
8, 11 ac 16.  Yna, os deliwch chi’r pac o’r chwith 
i’r dde, pen i’r gwaelod, gallwch droi cardiau 
1, 6, 9 a 14 drosodd “ar hap”.  Pan fyddwch yn 
plygu’r pac i fyny, bydd yr Asau i gyd yn wynebu’r 
ffordd “anghywir”.

“Trwy hud” rydych chi wedi troi’r pedwar cerdyn 
oedd wedi’u troi i fyny yn Asau.

Gofynnwch i’r disgyblion feddwl pam bydd plygu 
bwrdd gwyddbwyll bob amser yn golygu bod y 
cardiau i gyd yn wynebu’r un ffordd yn y diwedd. 

Rhoddwyd y syniad am y tric yma i ni gan Rob 
Eastaway (www.robeastaway.com)

Newidiwch bedwar o’r 

cardiau sy’n wynebu i 

fyny am Asau:
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As
position.

10.

1. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi set gyflawn o 52
 cerdyn heb y joceriaid.       
                                                                                                
2. Deliwch 9 cerdyn.  Gofynnwch i ddisgybl ddewis cerdyn
 o’r 9 yma a’i ddangos i’r dosbarth ond gwnewch yn siŵr 
 nad ydych chi’n ei weld.                                                   
                                                                           
�. Rhowch y cerdyn a ddewiswyd ar ben yr wyth cerdyn
 arall. Rhowch y naw cerdyn ar waelod y pac.  Fel   
 gallwch weld, mae’r cerdyn arbennig bellach yn safle 44.

4. Nawr, dechreuwch ddelio’r pac allan gan gyfrif i lawr o 
 10. Rydych chi’n aros i’r cardiau “siarad” â chi.  Gyda 
 disgyblion iau, byddai’n syniad da, o bosibl, i wneud
 tipyn o sioe o hyn. 

5. Mae’r cardiau’n “siarad” os byddwch yn delio cymaint â’r
 rhif rydych chi newydd ei ddweud.  Er enghraifft, os
 byddaf wedi cyfrif i lawr i saith ac yn delio’r rhif saith yr
 un pryd, yna mae’r cardiau wedi “siarad” ac rydych chi’n
 stopio yn y fan honno. 

6. Yna, dechreuwch bentwr arall gan gyfrif i lawr o 10 eto.
 Os cyrhaeddwch chi un a’r cardiau heb siarad eto, yna
 capiwch y pentwr gyda’r cerdyn nesaf â’i wyneb i lawr.
 (Sy’n golygu bod gennych 11 cerdyn yn y pentwr.) 

7. Ewch ymlaen fel hyn nes bod gennych bedwar pentwr.
 Mae’n debyg bydd gennych rai cardiau rhif sy’n wynebu i
 fyny. 

Hoff Dric Cardiau Johnny Ball

Gofynnwch i’r dosbarth beth allech chi ei wneud gyda’r rhifau hyn.  (Gobeithio ar ôl ychydig o anogaeth bwrpa-
sol, bydd y dosbarth yn awgrymu eich bod yn adio’r rhifau hyn ac efallai hyd yn oed eich bod yn delio’r nifer yna o 
gardiau o weddill y pac.)  Yn yr enghraifft, cyfanswm y cardiau a gafodd eu troi i fyny yw 17.  Nawr, deliwch y 17 
gerdyn a throwch yr 17eg gerdyn drosodd.  Trwy ryw ryfedd wyrth, dyma’r cerdyn a ddewiswyd yn y dechrau.  

8. **Ar yr adegau prin iawn pan nad yw’r cardiau yn siarad, trowch drosodd y cerdyn rydych chi’n capio’r
 pedwerydd pentwr ag ef a dyma’r cerdyn arbennig**  

Esboniad: Mynnwch fod y disgyblion yn sylwi lle rhowch chi’r cerdyn arbennig.  (Mae bob amser yn safle 44.)  Mae’r 
tric yma i gyd yn ymwneud â ffordd arbennig o gyfrif i 44.

Dychmygwch nad oes unrhyw gerdyn yn siarad.  Byddech chi’n darganfod bod gennych chi bedwar pentwr o un ar 
ddeg o gardiau a byddai cerdyn 44 yn capio’r pentwr olaf.

Fodd bynnag, os yw’r cardiau yn siarad, yna sylwch beth sy’n digwydd.  Os yw’r cerdyn yn siarad ar saith, yna 
rydych chi wedi cyfrif pedwar cerdyn ac rydych chi saith cerdyn yn brin o un ar ddeg.  Os yw’r cardiau’n siarad ar 5, 
yna rydych chi wedi cyfrif chwe cherdyn ac rydych chi bum cerdyn yn brin o un ar ddeg.  Mae’r cardiau sydd wedi’u 
troi at i fyny yn dweud wrthych faint o’r cardiau sydd eu hangen arnoch i wneud pentyrrau o un ar ddeg. Felly, ar 
y cyfan, os ydych yn adio’r rhifau ar y cardiau sydd wedi’u troi i fyny, bydd yn dweud wrthych faint o gardiau sydd 
angen eu cyfri arnoch i wneud 44 o gardiau.
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1 2 43 5

Caradog y Cyfriniwr 
Bydd angen dau berson sydd wedi dysgu’r tric.  Mae’r meddwl y tu ôl iddo yn eithaf 
cymhleth felly dim ond gyda’r grwpiau hŷn rydyn ni wedi gwneud hyn.

1. Mae aelod o’r gynulleidfa’n cymysgu’r pac ac yn delio 5 cerdyn i berson B.

2. Mae person B yn dweud yn hyderus y gall adnabod yn “seicig” un o’r cardiau a  
 throsglwyddo hynny i “Caradog y Cyfriniwr” (Person A)

Sut mae Person B yn gorfod trefnu’r cardiau.

•  Rhaid i unrhyw bum cerdyn ddangos o leiaf un siwt fwy nag unwaith.
• Gosodwch y cardiau gyda siwt sy’n ymddangos fwy nag unwaith yn Safleoedd
 2 a 5.
• Bydd Caradog y Cyfriniwr yn gorfod dyfalu beth yw cerdyn 5. Drwy edrych ar
 gerdyn 2, bydd yn gwybod ar unwaith beth yw siwt cerdyn 5.
• Nawr bydd cardiau 1, � a 4 yn dweud wrth Caradog y Cyfriniwr faint o lefydd
 mae angen iddo gyfrif ymlaen o gerdyn 2 er mwyn cyrraedd gwerth safle
 cerdyn 5. (Er enghraifft os mai � y calonnau yw cerdyn 2, ac mai 6 y calonnau
 yw cerdyn 5, mae’n rhaid iddo gyfrif ymlaen � lle.)
• Gellir trefnu cerdyn 2 a cherdyn 5 fel nad oes byth angen i chi adio mwy na
 6 i gerdyn 2 er mwyn cael cerdyn 5. (Gan dybio bod y pac yn gylchol, felly
 os adiwch � i Frenin y Calonnau, bydd hyn yn rhoi � y Calonnau i chi)
• Nawr, rhowch gardiau 1,� a 4 mewn trefn, yn ôl y tabl isod.  Cymrwch fod
 yr Âs yn isel.   
 

- Os yw cardiau 1,� a 4 yn cynnwys gwerth eilaidd (e.e. 2 Frenin) yna mae
 angen defnyddio Trefn Bridge. Clybiau < Diamwntau < Calonnau < Rhawiau

Trefn Cardiau 

1,2 a 3

Faint dylech ei gyfrif 

ymlaen o Gerdyn 2, i 

gyrraedd Cerdyn 5

Isel Canolig Uchel 1
Isel Uchel Canolig 2

Canolig Isel Uchel �

Canolig Uchel Isel 4

Uchel Isel Canolig 5

Uchel Canolig Isel 6
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1 2 43 5

	 arranged them correctly!)

Example

Suppose you select the cards below.

The Spades are repeated, as well as the Clubs, so you have a choice. I would put the
5 of Clubs in the	2nd Position and the 9 of Clubs in the 5th Position. This means I
need to add 4 to the 5 of clubs in order to get the 9 of Clubs. I therefore need to put
the other three cards in the position: medium high low. (Nine, King, Six)

�. Nawr y cyfan sy’n rhaid i Caradog y Cyfriniwr ei wneud yw edrych ar y pedwar
 cerdyn a bydd yn gallu gweithio allan beth yw’r pumed cerdyn (cyn belled â
 bod person B wedi eu trefnu yn gywir!)

Enghraifft

Tybiwch eich bod yn dewis y cardiau isod.

Mae’r Rhawiau yn ogystal â’r Clybiau’n digwydd mwy nag unwaith felly mae dewis 
gennych chi. Byddwn i’n rhoi 5 y Clybiau yn yr 2il safle a 9 y Clybiau yn safle 5.  
Golyga hyn fod angen i mi adio 4 i 5 y clybiau er mwyn cael 9 y Clybiau.
Felly, mae angen i mi roi’r tri cherdyn arall yn y safle: canolig uchel isel.  (Naw, Brenin, 
Chwech)

Mae Caradog y Cyfriniwr bellach yn barod i weithio allan beth yw’r pumed cerdyn.

Trafodaeth gyda’r dosbarth: 
Mwy na thebyg, ni fydd rhai disgyblion yn eich credu chi fod modd gwneud hyn gydag 
unrhyw gyfuniad o gardiau

Rhoddwyd y syniad am y tric yma i ni gan Rob Eastaway (www.robeastaway.com)

Problem y Tair Jwg
Mae dau ffrind sydd â jwg wyth chwart o ddŵr eisiau ei rannu’n gyfartal. Hefyd, 
mae ganddyn nhw ddwy jwg wag, un yn dal pum chwart a’r llall yn dal tri. Sut 
gallan nhw fesur 4 chwart yn union o ddŵr yr un?

Ymchwiliwch!!

� chwart             5 chwart               8 chwart
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Mae adnoddau fideo cyffrous ar gael ar wefan Maths Careers. Bwriad Mpegs yw rhoi’r 
ddolen gyswllt rhwng mathemateg a diwydiant yn ei gyd-destun. Mae’r rhain hefyd ar gael 
gydag is-deitlau Cymraeg. 

Ewch i www.mathscareers.org.uk 

Mathemateg ar Waith Mpegs

Tric Rhif sy ddim yn dyddio
Rhowch gynnig ar y triciau hyn gyda’ch ffrindiau a theulu

Tric Pen-blwydd

Gofynnwch i’ch ffrind wneud y camau canlynol

1. Ysgrifennu mis eu geni fel rhif. E.e. 2 yw mis Chwefror
2. Dyblu’r rhif yma
�. Adio 5
4. Lluosi â 50
5. Adio eu hoedran
6. Tynnu �65

Ar ôl cyrraedd y pwynt yma, gofynnwch i’ch ffrind ddweud y cyfanswm.  

Yn eich pen adiwch 115 yn gyfrinachol. Erbyn hyn bydd gennych rif tri neu bedwar 
digid. Ar gyfer rhif tri digid, y digid cyntaf fydd mis eu geni. Ar gyfer rhif pedwar 
digid, y ddau ddigid cyntaf fydd mis eu geni. Y ddau ddigid olaf fydd eu hoedran. Er 
enghraifft: byddai 240 yn golygu eu bod wedi cael eu geni ym mis Chwefror a’u bod 
yn 40 mlwydd oed.

Tric Rhif sy ddim yn dyddio

Gofynnwch i’ch ffrind wneud y camau canlynol:

1. Ysgrifennu’r flwyddyn y cawson nhw eu geni
2. Ysgrifennu blwyddyn bwysig yn eu bywyd
�. Ysgrifennu faint o flynyddoedd sydd wedi mynd heibio ers y flwyddyn bwysig  
 honno
4. Nodi eu hoedran ar eu pen-blwydd eleni 
5. Adio’r rhifau ar eu rhestr
6. Rhannu â 2

Y rhif sydd ar ôl yw’r flwyddyn galendr bresennol
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Gêm Sierpinski
I’w chwarae mewn parau. Penderfynwch pwy sy’n mynd yn gyntaf.  Bydd angen pren mesur a phen 
neu bensil. 

Mae Chwaraewr 1 yn dewis cornel i gychwyn arni: coch, gwyrdd neu las. 
Mae Chwaraewr 2 yn dewis un o’r naw triongl bach sy’n pwyntio tuag i fyny fel y targed. 

Mae symudiad yn golygu symud eich cownter hanner ffordd yn union i un o’r corneli. Felly mae’r 
symudiad “coch” yn golygu symud hanner ffordd o ble rydych chi i’r gornel goch. 

Mae’n rhaid i Chwaraewr 1 ddod o hyd i gyfuniad o symudiadau sy’n symud o’r gornel cychwyn i 
mewn i’r triongl targed. Mae’n rhaid i’r chwaraewr fynd TU MEWN i’r triongl, nid ar unrhyw un o’i 
ymylon. Cyfrifwch faint o symudiadau sydd eu hangen – dyna sgôr Chwaraewr 1. Yna, cyfnewidiwch. 
Nodwch gyfanswm y sgoriau i weld pwy all gael y sgôr isaf dros nifer o rowndiau. 

Estyniad: rhannwch bob triongl yn drionglau llai. Os ydych yn dewis triongl sy’n pwyntio i fyny, faint o 
symudiadau sydd eu hangen ar y chwaraewr arall er mwyn mynd i mewn iddo? 

Tyrau Hanoi

Symudwch y cylchoedd i’r trydydd tŵr fel eu bod yn cael eu trefnu o’r mwyaf i’r lleiaf.

Rheolau:

1)  Dim ond un cylch ar y tro y cewch chi ei symud i dŵr cyfagos
2)  Chewch chi ddim gosod cylch mwy ar ben cylch llai
�)  Ceisiwch wneud hyn gyda chyn lleied o symudiadau â phosibl!!



I ddarganfod mwy am Lefel A Mathemateg, Mathemateg Bellach a gyrfaoedd Mathemateg, ymwelwch â:

www.moremathsgrads.org.uk, www.fmnetwork.org.uk a www.mathscareers.org.uk

Eich cyswllt lleol:


