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1: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis y geiriau o'r rhestr isod.  

Ysgrifenna'r gair cywir ym mhob bwlch.  

Haemoglobin  

Rhydwelïau  

Gwrthgyrff  

Falfiau  

Meinwe  

Gwythiennau  

 

Beth yw gwaed?  ______________________ yw gwaed. Mae'n cludo sylweddau o amgylch y corff. Mae 

gwaed yn atal clefydau trwy gylchredeg celloedd gwyn sy'n rhyddhau  ______________________  ar gyfer 

amddiffyn ac er mwyn amlyncu pethau sy'n ymosod ar y corff. Dosbarthu nwyon gwaed yw prif 

swyddogaeth gwaed. Mae'r pigment ______________________ yn y celloedd coch yn troi'n goch llachar 

pan fydd yn cyfuno ag ocsigen. Mae ______________________  , sydd â waliau cyhyrog trwchus, yn cludo 

gwaed ocsigenedig sy'n cael ei bwmpio o'r galon dan bwysau. Yn y corff mae'r rhain yn rhannu'n gapilarïau 

bach iawn sy'n mynd rhwng celloedd y corff. Mae'r capilarïau'n derbyn y gwaed yn ôl ac yn uno eto i ffurfio 

______________________ , sy'n cludo'r gwaed yn ôl i'r galon dan bwysedd is, a chyda chymorth  

______________________  sy'n sicrhau bod y gwaed ond yn llifo un ffordd.  
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Cysyllta ddau hanner y brawddegau isod.  

Ysgrifenna'r ateb cywir (A-CH) yn y blwch er mwyn cwblhau’r frawddeg.  

A - hormonau, mwynau a bwydydd wedi'u hydoddi 

B - ar ôl 120 diwrnod a bydd y corff yn creu rhai newydd yn eu lle 

C - i geulo'r gwaed pan fydd rhywun yn cael briwiau 

CH - cludo egni thermol o amgylch y corff 

 

2: Mae platennau gwaed yn cylchredeg er mwyn helpu ...  

 
 

3: Un swyddogaeth gwaed yw ...  

 
 

4: Mae celloedd coch y gwaed yn llai effeithlon ...  

 
 

5: Mae plasma yn cludo'r canlynol o amgylch y corff ...  
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1: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis y geiriau o'r rhestr isod.  

Ysgrifenna'r gair cywir ym mhob bwlch.  

Haemoglobin  

Rhydwelïau  

Gwrthgyrff  

Falfiau  

Meinwe  

Gwythiennau  

 

Beth yw gwaed?  Meinwe  yw gwaed. Mae'n cludo sylweddau o amgylch y corff. Mae gwaed yn atal 

clefydau trwy gylchredeg celloedd gwyn sy'n rhyddhau  gwrthgyrff  ar gyfer amddiffyn ac er mwyn 

amlyncu pethau sy'n ymosod ar y corff. Dosbarthu nwyon gwaed yw prif swyddogaeth gwaed. Mae'r 

pigment  haemoglobin  yn y celloedd coch yn troi'n goch llachar pan fydd yn cyfuno ag ocsigen. Mae  

rhydwelïau , sydd â waliau cyhyrog trwchus, yn cludo gwaed ocsigenedig sy'n cael ei bwmpio o'r galon 

dan bwysau. Yn y corff mae'r rhain yn rhannu'n gapilarïau bach iawn sy'n mynd rhwng celloedd y corff. 

Mae'r capilarïau'n derbyn y gwaed yn ôl ac yn uno eto i ffurfio  gwythiennau , sy'n cludo'r gwaed yn ôl i'r 

galon dan bwysedd is, a chyda chymorth  falfiau  sy'n sicrhau bod y gwaed ond yn llifo un ffordd.  
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Cysyllta ddau hanner y brawddegau isod.  

Ysgrifenna'r ateb cywir (A-CH) yn y blwch er mwyn cwblhau’r frawddeg.  

A - hormonau, mwynau a bwydydd wedi'u hydoddi 

B - ar ôl 120 diwrnod a bydd y corff yn creu rhai newydd yn eu lle 

C - i geulo'r gwaed pan fydd rhywun yn cael briwiau 

CH - cludo egni thermol o amgylch y corff 

 

2: Mae platennau gwaed yn cylchredeg er mwyn helpu ...  

C - i geulo'r gwaed pan fydd rhywun yn cael briwiau 
 

3: Un swyddogaeth gwaed yw ...  

CH - cludo egni thermol o amgylch y corff 
 

4: Mae celloedd coch y gwaed yn llai effeithlon ...  

B - ar ôl 120 diwrnod a bydd y corff yn creu rhai newydd yn eu lle 
 

5: Mae plasma yn cludo'r canlynol o amgylch y corff ...  

A - hormonau, mwynau a bwydydd wedi'u hydoddi 
 

 


