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 Yr hanner tymor hwn: Sgiliau, Gwybodaeth a Dealltwriaeth i'w datblygu: 
• Sgiliau (bydd y myfyrwyr YN GALLU erbyn diwedd y Rhaglen Ddysgu): llunio fformiwla 

graffig a sgerbydol ar gyfer gwahanol foleciwlau organig; lluniadu isomerau geometrig; rhoi 

mecanweithiau saeth cyrliog ar gyfer adweithiau. 

• Gwybodaeth (bydd y myfyrwyr YN GWYBOD erbyn diwedd y Rhaglen Ddysgu): y rheolau 

ar gyfer enwi alcanau, alcenau, halogenoalcanau, alcoholau ac asidau carbocsylig; y fecanwaith amnewid 
radical rydd. 

• Dealltwriaeth (bydd y myfyrwyr YN DANGOS EU DEALLTWRIAETH erbyn diwedd y 
Rhaglen Ddysgu): drwy gymhwyso eu gwybodaeth i gwestiynau arholiad. 

 Termau / Geiriau 
Allweddol: 
Dadansoddiad 
grafimetrig, 
fformiwla 
arddangos,  
bondiau sigma, 
bondiau pi, 
electroffil, 
niwcleoffil, radical 
rhydd, homolytig, 
heterolytig. 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 1 a 2: 
o Bydd myfyrwyr yn gwybod sut i gynrychioli cyfansoddion organig 

syml gan ddefnyddio fformiwla byrrach, graffig ac ysgerbydol. 
o Bydd myfyrwyr yn gwybod y rheolau dull enwi sy'n ymwneud ag 

alcanau, halogenoalcanau, alcoholau ac asidau carbocsylig. 
o Bydd myfyrwyr yn deall y cysyniad o isomeredd adeileddol. 
o Bydd myfyrwyr yn gallu disgrifio rhywogaethau fel electroffilau, 

niwcleoffilau a radicalau ac ymholltiad bond fel homolytig neu 
heterolytig. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod adweithiau llosgi alcanau a manteision 
ac anfanteision yn ymwneud â’r defnydd o danwyddau ffosil, gan 
gynnwys ffurfio carbon deuocsid, nwyon asidig a charbon 
monocsid. 

o Bydd myfyrwyr yn deall beth a olygir gan fondiau sigma a 
enghreifftiwyd gan fondiau C-C a C-H mewn alcanau. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod y gwahaniaeth mewn adweithedd 
rhwng alcanau ac alcenau o ran bond C=C fel ardal o ddwysedd 
uchel o electronau. 

o Bydd myfyrwyr yn disgrifio ac yn deall y bond C=C mewn ethen ac 
alcenau eraill fel cynnwys bond pi a bond sigma. 

o Bydd myfyrwyr yn deall isomeredd E–Z o ran cylchdro cyfyngedig 
o gwmpas bond dwbl carbon-carbon. 

 Meini prawf 
llwyddiant: 

• Gallu llunio 
fformiwla graffig ac 
ysgerbydol ar gyfer 
gwahanol foleciwlau 
organig a 
chynrychioli'r rhain 
fel fformiwla 
strwythurol wedi'i 
fyrhau. 

• Gallu disgrifio ac 
esbonio'r bondio 
mewn alcenau 
gwahanol. 

 

Gwaith Cartref 
RhDd 4  

Cwblhau 
cwestiynau 
arholiadau.  

 

RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 3 a 4: 
o Bydd myfyrwyr yn deall mecanwaith amnewid radical rydd, megis 

ffotoclorineiddiad alcanau. 
o Bydd myfyrwyr yn gwybod mecanwaith adio electroffilig, megis 

adio Br2 i ethen, fel un o adweithiau nodweddiadol alcenau.  
o Bydd myfyrwyr yn gwybod cyfeiriadaeth adiad normal HBr at 

bropen yn nhermau sefydlogrwydd cymharol y carbocatïonau 
posibl sy’n rhan o’r broses. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod yr amodau sydd eu hangen ar gyfer 
hydrogeniad catalytig ethen a pherthnasedd yr adwaith hwn.  

o Bydd myfyrwyr yn gwybod natur polymeriad adio a phwysigrwydd 
economaidd polymerau alcenau ac alcenau a amnewidwyd.  

o Bydd myfyrwyr yn deall sut mae adwaith dileu halogenoalcanau 
yn ffurfio alcenau, er enghraifft, HBr wedi'i ddileu o                         
1-bromopropan i ffurfio propen.  

o Bydd myfyrwyr yn deall mecanwaith amnewid niwcleoffilig, fel yr 
adwaith rhwng OH-

 (d) a halogenoalcanau cynradd.  
o Bydd myfyrwyr yn deall effaith polaredd bond ac enthalpi bond ar 

ba mor rhwydd yw amnewid halogenoalcanau. 
o Bydd myfyrwyr yn gwybod y prawf hydrolysis/Ag+

 (d) ar gyfer 
halogenoalcanau. 

 
 

Meini prawf 
llwyddiant: 

• Gallu ysgrifennu 
mecanwaith radical 
rhydd ar gyfer 
ffotoclorineiddio 
alcanau gwahanol. 

 

Gwaith Cartref 
RhDd 4  

Cwblhau 
cwestiynau 
arholiadau. 
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RhDd 4 – Deilliannau Dysgu Wythnos 5: 
o Bydd myfyrwyr yn gwybod bod halogenoalcanau'n cael eu 

defnyddio fel hydoddyddion, anaesthetigion a rhewyddion, a bod 
y defnydd ohonyn nhw yn cael ei reoleiddio’n gaeth oherwydd eu 
gwenwyndra neu effeithiau andwyol ar yr amgylchedd.  

o Bydd myfyrwyr yn gwybod effeithiau amgylcheddol andwyol 
CFCau a pha mor berthnasol yw cryfderau bond cymharol C-H, C-F 
a C-Cl wrth benderfynu ar yr effaith mae’n nhw’n ei chael yn yr 
atmosffer uchaf. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod sut i gyflawni adlifiad (er enghraifft, ar 
gyfer adwaith amnewid niwcleoffilig halogenoalcanau ag ïonau 
hydrocsid) 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod sut i ddarparu ethanol o ethen yn 
ddiwydiannol. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod y bod modd paratoi ethanol ac 
alcoholau eraill drwy broses eplesiad wedi’i ddilyn gan ddistyllu, a 
materion yn ymwneud â’r defnydd o fiodanwyddau. 

o Bydd myfyrwyr yn gwybod adweithiau dadhydradiad alcoholau. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meini prawf 
llwyddiant: 

• Gallu dehongli data 
o dabl ar effeithiau 
CFCau ar yr 
amgylchedd. 

Gwaith Cartref 
RhDd 4  

Cwblhau 
cwestiynau 

arholiad 

 
 
 
 
 
 

 


