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Sylwedd Ymdoddbwynt Berwbwynt 

Ocsigen -219°C -183°C 

Mercwri -39°C 357°C 

Sylffwr deuocsid -75°C -10°C 

 

1: Beth yw cyflwr ocsigen ar dymheredd ystafell?  

 
 

2: Beth yw cyflwr mercwri ar dymheredd ystafell?  

 
 

3: Beth yw cyflwr sylffwr deuocsid ar dymheredd ystafell?  

 
 

 

 

4: Llenwa'r bylchau yn y paragraff isod, gan ddefnyddio'r geiriau yma: anhydawdd, hydawdd, 

hydoddiant, hydoddydd, hydoddyn  

 

Mae bagiau te yn troi dŵr berw yn frown. Mae hyn yn golygu fod rhai o'r sylweddau yn y dail te yn                                         

yn y dŵr. Mae gweddill y dail yn                                        . Mae'r dŵr yn gweithredu fel                                        . 

Mae'r caffein yn y te yn                                        . Mae'r dŵr yn y cwpan yn                                        . 
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Mae 'na dri math o graig: igneaidd, gwaddodol a metamorffig.  

 

5: Pa fath o graig yw marmor?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

6: Pa fath o graig yw gwenithfaen?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

7: Pa fath o graig yw calchfaen?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

8: Pa fath o graig sy ddim yn cynnwys ffosilau?  
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Sylwedd Ymdoddbwynt Berwbwynt 

Ocsigen -219°C -183°C 

Mercwri -39°C 357°C 

Sylffwr deuocsid -75°C -10°C 

 

1: Beth yw cyflwr ocsigen ar dymheredd ystafell?  

nwy 
 

2: Beth yw cyflwr mercwri ar dymheredd ystafell?  

hylif 
 

3: Beth yw cyflwr sylffwr deuocsid ar dymheredd ystafell?  

nwy 
 

 

 

4: Llenwa'r bylchau yn y paragraff isod, gan ddefnyddio'r geiriau yma: anhydawdd, hydawdd, 

hydoddiant, hydoddydd, hydoddyn  

 

Mae bagiau te yn troi dŵr berw yn frown. Mae hyn yn golygu fod rhai o'r sylweddau yn y dail te yn 

hydawdd  yn y dŵr. Mae gweddill y dail yn  anhydawdd . Mae'r dŵr yn gweithredu fel  hydoddydd . 

Mae'r caffein yn y te yn  hydoddyn . Mae'r dŵr yn y cwpan yn  hydoddiant . 
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Mae 'na dri math o graig: igneaidd, gwaddodol a metamorffig.  

 

5: Pa fath o graig yw marmor?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

6: Pa fath o graig yw gwenithfaen?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

7: Pa fath o graig yw calchfaen?  

 igneaidd 

 gwaddodol 

 metamorffig 

 

8: Pa fath o graig sy ddim yn cynnwys ffosilau?  

igneaidd 
 


