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1: Pa DDAU o'r canlynol sy'n hydawdd, sy'n hydoddi, mewn dŵr? 

 sialc  

 siwgr  

 olew  

 halen 

 

2: 

 

 

Beth sy'n digwydd i solidau hydawdd pan maen nhw'n hydoddi mewn dŵr? 

 Maen nhw’n diflannu 

 Maen nhw’n newid i hylif 

 Maen nhw’n mynd yn rhan o’r hydoddiant 

 Maen nhw’n ymdoddi 
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3: Pan mae blawd yn cael ei ychwanegu at ddŵr mewn bicer, mae'r dŵr yn mynd yn niwlog. Ar 

ôl ychydig o funudau mae'r blawd yn suddo i waelod y bicer. Mae hyn yn digwydd oherwydd:  

 mae blawd yn hydawdd mewn dŵr 

 mae blawd yn anhydawdd mewn dŵr 

 mae blawd yn newid i solid 

 mae blawd yn newid i hylif 

 

4: Beth yw'r enw ar solidau sydd ddim yn hydoddi mewn dŵr? 

 anhydawdd 

 hydawdd 

 hyblyg 

 athraidd 

 

5: Dewiswch y geiriau cywir i gwblhau’r brawddegau. 

Mae Elin yn hydoddi tywod / blawd / halen / clai mewn dŵr gan wneud solid / hydoddiant / anweddiad / 

cyddwysiad clir. Fe wnaeth y solid anweddu / gyddwyso / hydoddi / ymsolido pan gafodd y dŵr ei droi. 

Wedyn, mae Elin am wahanu'r solid sydd wedi hydoddi oddi wrth y dŵr. I wneud hyn bydd yn rhaid iddi 

gyddwyso / ridyllu / anweddu / hidlo y dŵr o'r hydoddiant. 

 

6: Mae tywod yn cael ei arllwys at ddŵr mewn bicer. 

Sut mae gwahanu y tywod oddi wrth y dŵr? 

 rhidyllu 

 hydoddi 

 hidlo 

 cyddwyso 
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1: Pa DDAU o'r canlynol sy'n hydawdd, sy'n hydoddi, mewn dŵr? 

 sialc  

 siwgr  

 olew  

 halen 

 

2: 

 

 

Beth sy'n digwydd i solidau hydawdd pan maen nhw'n hydoddi mewn dŵr? 

 Maen nhw’n diflannu 

 Maen nhw’n newid i hylif 

 Maen nhw’n mynd yn rhan o’r hydoddiant 

 Maen nhw’n ymdoddi 
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3: Pan mae blawd yn cael ei ychwanegu at ddŵr mewn bicer, mae'r dŵr yn mynd yn niwlog. Ar 

ôl ychydig o funudau mae'r blawd yn suddo i waelod y bicer. Mae hyn yn digwydd oherwydd:  

 mae blawd yn hydawdd mewn dŵr 

 mae blawd yn anhydawdd mewn dŵr 

 mae blawd yn newid i solid 

 mae blawd yn newid i hylif 

 

4: Beth yw'r enw ar solidau sydd ddim yn hydoddi mewn dŵr? 

 anhydawdd 

 hydawdd 

 hyblyg 

 athraidd 

 

5: Dewiswch y geiriau cywir I gwblhau’r brawddegau. 

Mae Elin yn hydoddi  halen  mewn dŵr gan wneud  hydoddiant  clir. Fe wnaeth y solid  hydoddi  pan 

gafodd y dŵr ei droi. Wedyn, mae Elin am wahanu'r solid sydd wedi hydoddi oddi wrth y dŵr. I wneud hyn 

bydd yn rhaid iddi  anweddu  y dŵr o'r hydoddiant. 

 

6: Mae tywod yn cael ei arllwys at ddŵr mewn bicer. 

Sut mae gwahanu y tywod oddi wrth y dŵr? 

 rhidyllu 

 hydoddi 

 hidlo 

 cyddwyso 


