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Yn y gweithgaredd hwn, byddwch yn cymharu maint cyhyrau a’u cryfder 
gyda’r disgyblion eraill yn eich dosbarth.  

5
6

7
8

•  

•  Clorian/tafol ystafell ymolchi

• Tâp mesur

Defnyddiau

Dull
A: Mesur maint y cyhyrau

 Dewiswch bartner.

 Eisteddwch wrth eich desg â chledrau eich dwylo’n gwasgu yn   
 erbyn gwaelod y ddesg.

 Dylai eich partner roi’r tâp mesur o gwmpas y cyhyr deuben yn eich  
 braich chwith.

 Cofnodwch y mesuriad. 

 Gwnewch yr un peth â’r cyhyr deuben yn eich braich dde.

 Adiwch y ddau fesuriad i gael hyd i gyfanswm maint eich cyhyrau   
 deuben.

 Dylai eich partner roi’r tâp mesur o gwmpas y cyhyr triphen yn eich  
 braich chwith.

 Cofnodwch y mesuriad. 

     

 Gwnewch yr un peth â’r cyhyr triphen yn eich braich dde.

 Adiwch y ddau fesuriad i gael hyd i gyfanswm maint eich cyhyrau   
 triphen. 
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Dull
B: Mesur cryfder y cyhyrau

 Rhowch y dafol/clorian yn erbyn arwyneb gwaelod eich desg.

 Defnyddiwch eich cledrau i wasgu yn erbyn y dafol/clorian - 
 gwnewch yn siŵr eich bod yn gwasgu â’ch dwylo ac nid â’ch
 breichiau neu â’ch corff.

  Cofnodwch y mesuriad ar y dafol/clorian – dyma’r grym y mae eich 
cyhyrau deuben yn ei roi. 

 Rhowch y dafol/clorian ar y ddesg. Defnyddiwch gefn eich dwylo 
 i wasgu i lawr ar y dafol/clorian. 

 Cofnodwch y mesuriad ar y dafol/clorian – dyma’r grym y mae eich 
 cyhyrau triphen yn ei roi. 

Canlyniadau
Cofnodwch eich canlyniadau mewn tabl yn debyg i’r isod:

Cofnodwch y data oddi wrth y disgyblion eraill yn eich dosbarth.

Cwestiynau
• Oedd perthynas rhwng maint y cyhyr a’r grym y mae’n ei roi?

• Oedd rhyw y dysgwr yn effeithio ar y canlyniadau?

• Oedd y darlleniadau yn uwch yn gyffredinol ar gyfer cyhyrau deuben
   neu gyhyrau triphen?
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Cyhyr Cyfanswm maint
y cyhyrau (cm)

 
Grym sy’n cael ei roi

Deuben (biseps)

Triphen (triseps)


