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Cysyllta'r hanner brawddegau (cwestiynau 1-10) gyda'u partneriaid (A-G).  

Ysgrifenna'r ateb cywir ym mhob blwch.  

A - cymalau yn treulio 

B - cyhyr wrth asgwrn 

C - symud ar un plân yn unig 

CH - halwynau mwynol caled gyda chyflenwad gwaed 

D - gymalau llithro (gallu symud rhywfaint) 

DD - gan fynd yn fyrrach ac yn fwy trwchus 

E - cyhyrau deuben a'r cyhyrau triphen 

F - caniatáu symudiad ar dri phlân 

FF - lleihau ffrithiant rhwng esgyrn 

G - organau pwysig y corff 

 

1: Mae cyhyrau yn gweithio trwy gyfangu ...  

 
 

 

2: Enghraifft o bâr gwrthweithiol o gyhyrau yw ...  

 
 

3: Meinwe byw yw asgwrn wedi'i wneud o ...  
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4: Mae'r benelin yn gymal colfach sy'n ...  

 
 

 

5: Mae'r ysgwydd yn belen a soced sy'n ...  

 
 

6: Mae cartilag ar arwyneb cymal yn ...  

 
 

7: Mae tendon yn cysylltu ...  

 
 

8: Mae'r sgerbwd yn amddiffyn ...  

 
 

9: Clefyd yw crydcymalau/gwynegon sy'n cael ei achosi oherwydd bod ...  

 
 

10: Mae gan esgyrn yn yr arddwrn ...  
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Cysyllta'r hanner brawddegau (cwestiynau 1-10) gyda'u partneriaid (A-G).  

Ysgrifenna'r ateb cywir  ym mhob blwch.  

A - cymalau yn treulio 

B - cyhyr wrth asgwrn 

C - symud ar un plân yn unig 

CH - halwynau mwynol caled gyda chyflenwad gwaed 

D - gymalau llithro (gallu symud rhywfaint) 

DD - gan fynd yn fyrrach ac yn fwy trwchus 

E - cyhyrau deuben a'r cyhyrau triphen 

F - caniatáu symudiad ar dri phlân 

FF - lleihau ffrithiant rhwng esgyrn 

G - organau pwysig y corff 

 

1: Mae cyhyrau yn gweithio trwy gyfangu ...  

DD - gan fynd yn fyrrach ac yn fwy trwchus 
 

 

2: Enghraifft o bâr gwrthweithiol o gyhyrau yw ...  

E - cyhyrau deuben a'r cyhyrau triphen 
 

3: Meinwe byw yw asgwrn wedi'i wneud o ...  

CH - halwynau mwynol caled gyda chyflenwad gwaed 
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4: Mae'r benelin yn gymal colfach sy'n ...  

C - symud ar un plân yn unig 
 

 

5: Mae'r ysgwydd yn belen a soced sy'n ...  

F - caniatáu symudiad ar dair plân 
 

6: Mae cartilag ar arwyneb cymal yn ...  

FF - lleihau ffrithiant rhwng esgyrn 
 

7: Mae tendon yn cysylltu ...  

B - cyhyr wrth asgwrn 
 

8: Mae'r sgerbwd yn amddiffyn ...  

G - organau pwysig y corff 
 

9: Clefyd yw crydcymalau/gwynegon sy'n cael ei achosi oherwydd bod ...  

A - cymalau yn treulio 
 

10: Mae gan esgyrn yn yr arddwrn ...  

D - gymalau llithro (gallu symud rhywfaint) 
 


