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Mae eira yn syrthio yn y ________ .

weithiau drwg gaeaf ddoe

Ar lan y môr mae ________ melyn.

hwyr glas bwyta tywod

Mae Sam yn hoffi ________ i’r parc i chwarae.

mwynhau eisiau mynd cael

Aeth dad i’r garej i nôl y ________ .

crafu cysgu sgleinio sgwter

Mae’r crys hwn yn rhy ________ i mi.

het fach triongl sioc

________ i’r siop i brynu bwyd i’r ci.

Mae Yn Aeth Pwy

Pa gôt ________ dy gôt di?

yn yw i’r y

Bydd Sam yn ________ yn galed yn yr ysgol.

gweithio bwyta post rhestr
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Roedd y ffermwr yn brysur yn bwydo’r ________ .

anifeiliaid tractor bwyd clust

Roedd y ________ yn chwarae yn y tŷ bach twt.

mwynhau cael plant clywed

Bydd yn rhaid prynu ________ i’r gath.

diwrnod brwsio syrthio bwyd

Mae gan gwningen ________ hir a blewog.

glustiaudiog sioegwibio

________ Sam ar yr eira.

Faint Mae’r Llithrodd Cael

Yn y gaeaf mae’n rhaid ________ dillad cynnes.

nofio chwilio bagiau gwisgo

Rydw i’n cael penblwydd pob  ________ .

anrheg blwyddyn tŷ parti

Mae’r gwynt yn ________ .

chwythu Sam bach afalau
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Roedd Non ________ mynd adref.

am eisiau pryd aeth

Mae Non yn hoffi mynd i’r ________ .

lluniau dad trefn ysgol

________ Sam a Non i’r llyfrgell.

Roedd Aeth Mae Pwy

________ hoffi chwarae’r piano.

Aeth Roedd Rwy’n Mae

Mae Sam a Jac y ci yn hoffi chwarae ________ phêl.

mewn tra gyda gweld

Aeth mam i’r ________ fwyd.

blêr problem siop gair

Cafodd ________ sgwter yn anrheg penblwydd gan mam.

mae dad llaw gan

Roedd Non yn ________ ei ffrog newydd.

gwisgo slei eisiau peidio
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Aeth dad a mam i’r ________ yn y car.

gwaith chwerthin siglo neidio

________ ni yn ffrindiau.

Mae Rwyf Roedd Rydym

Mae dad yn ________ Cymraeg gyda’i ffrindiau.

adeiladu lleisiau siarad eisiau

Ddoe bwytaodd Non wyau i ________ .

cymysgu frecwast casglu troi

Roedd sgwter dad yn y ________ .

map perygl helmed garej

Mae rhaid bod yn ________ iawn yn y llyfrgell.

dawel drwy drws draw

Mae’r ________ yma yn flasus iawn.

iawn llawer bwyd dawnsio

Pan mae’r haul yn machlud mae hi’n mynd yn ________ .

hawdd dywyll llawen ble
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Mae gan Sam ________ wely daclus iawn.

clirio tacluso ystafell siopau

Mae’r trowsus hwn yn rhy ________ i mi.

diolch siomi cofio fawr

Rwyf wedi ________ ar ôl chwarae pêl-droed.

drewi blino blodau blanced

Mae afalau ac orenau yn ________ .

baw blawd llawr ffrwythau

Mae ________ a thatws yn llysiau.

moronhetdyn caws

Aeth dad am ________ ar y sgwter.

dro llwy yr beic

Faint o ddefaid ________ yn y cae?

sydd mae eisiau mae’r

________ dim lle i bawb yn y car, mae’n rhy fach.

Does Mae Sut Rwy’n
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Dwi’n ________ cerdded i’r ysgol.

athrawes ein mwynhau eistedd

Mae plant y dosbarth yn ________ gwersi celf.

doniol hoffi gwobr braf

________ tŷ sydd yn y pentref?

Aeth Roedd Mae Sawl

Mae gan dad sgwter gwyrdd ________ sbon.

cyrraeddcaelnewydd faint

Pryd mae’r siop ddillad yn ________?

cyntaf aros agor cywir

Mae mam yn ________ llyfr.

gweithio darllen lleiaf teitl

Rwy’n ________ mynd i dŷ fy ffrind i chwarae ar y cyfrifiadur.

anifail mwyhau trist llawer

Pwy sydd yn ________ yn y tŷ hwn?

gwirion chwith byw craen
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Ble mae dad a Jac y ci wedi ________ ?

cryf mynd planed tŷ 

Does dim dŵr ar ôl yn y botel. Mae’r botel yn ________ .

blewyn gyrru hawdd wag

Roedd pawb yn cael ________ yn y parti.

sgrin smart hwyl gorau

________ fan dad wedi torri.

Mae’r Roedd Yn Yr

Nid oes gan Non frawd na ________ .

Mercher merch chwaer tri

Mae Sam a Non yn hoffi ________ i’r pwll nofio.

trwsio trac pryd mynd

Mae Non yn edrych yn brydferth iawn yn ei ffrog ________ .

newydd siop heibio erioed

________ o wartheg oedd yn y cae?

Sawl Roedd Faint Mae
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Mae’n rhaid bod yn ________ wrth groesi’r ffordd.

ysgol gwybod ofalus olwyn

Mae’r castell hwn yn ________ iawn.

hen swyddfa pwyntio stryd 

________ mynd i’r ysgol ar y bws.

Mae Roedd Rwy’n Mae’r

Mae’r gerddoriaeth yn ________ iawn! Mae’n brifo fy nghlustiau.

lluniau sŵn drwm uchel

Pryd mae’r trên yn ________ y stesion?

eisiau araf cyrraedd mynd

Mae ________ Sam sied fawr ddu a gwyn.

yn roedd gan yr

Does dim ________ yn y bocs. Mae’r bocs yn wag.

siocled byw tywydd rhywle

________ Non yn hoffi mynd i’r siop i dorri ei gwallt.

Bydd Rwy’n Aeth Rwyf
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Aethom ni ar awyren ar ein ________ .

gwlad gwyliau ymlacio hedfan

Mae mam a dad yn ________ ar eu gwyliau yr wythnos nesaf.

cael wedi mynd hoffi

Rwy’n mwynhau ________ blodau yn yr ardd.

arbrawf llawen distaw plannu

Mae Cadi’r gath yn hoffi ________ platiad fawr o gig. 

rhedeg bwyta trwbl pobl

Mae Non wedi casglu ei harian i ________ ‘sgidiau newydd.

llai gwaith brynu gwario

Does dim creision yn y paced. Mae’r creision wedi ________ .

oer gorffen poeni disgleirio

Faint o’r ________ yw hi?

amser dydd awr gloch

________ Jac y ci ar ôl y bêl.

Nid Rhedodd Cyfarth Cysgodd
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Aeth Jac y ci i ________ yn yr ardd gyda Cadi’r gath.

ffenest cyfarth chwarae Sam

________ yw Sam yn hoffi’r tywyllwch.

Aeth Nid Mae Roedd 

Mae dad yn hoffi ________ ar gerddoriaeth yn y car.

eistedd gorwedd cerdded gwrando

Roedd Sam a Non ________ hufen-iâ o’r siop.

eisiau llawer mewn yn

Faint o blant sydd yn y ________ ?

gwerthu siglen dosbarth neidio

Rwy’n mynd i’r ymarfer rygbi bob nos ________ a nos Iau.

Ionawr Fawrth bore dydd

Mae doctor a nyrs yn ________ mewn ysbyty.

gweithio anghofio adref brawd 

Enillodd Sam y wobr ________ yn y ras redeg.

enw gyntaf chwech ennill
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Roedd yn rhaid i dad dynnu ei ________ cyn iddo ddod i’r tŷ.

gwobr car paent ‘sgidiau

Mae dad yn gwisgo helmed pan fydd yn gyrru ei ________.

sgwter traed cath gwynt

________ Non y wobr gyntaf yn yr Eisteddfod.

Enillodd Gwibiodd Rhewodd Neidiodd

Mae Sam yn deffro am saith o’r gloch pob ________ .

prynhawn mis bore blwyddyn

Roedd Non am ________ i dŷ Sam am ddeg o’r gloch.

wedi bod mwynhau fynd

Aeth dad a Sam i ________ ar y fferm.

cae stabl wersylla cinio

Dydi Non ________ yn hoffi mynd i’r deintydd.

ddim mynd llawer eisiau

Rwy’n mynd i ________ pob nos Wener.

ddawnsio bocs map deg
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Dydi Sam ________ yn hoffi golchi llestri.

ond ddim mae dyma

Mae Sam yn hoffi mynd i’r ________ i helpu’r ffermwr.

dillad allan het fferm

Aeth dad i’r gwaith yn y ________ .

esgid bag fan cownter

________ Sam a dad i wylio’r gêm rygbi.

Dyma Aeth Roedd Mae

Mae Sam yn ________ pob cyfrinach gyda Non.

antur rhannu siarad canu

Bydd plant y ________ yn cael pleser mawr o fynd i’r parc i chwarae.

pentref ogof siswrn trwyn

________ Sam i lawr y llithren hir, lithrig.

Edrych Mynd Llithrodd Dyma

Roedd Non wedi ________ ar ôl bod yn nofio.

blino colli ennill gwobr
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Aeth Sam i’r fferm i fwydo’r ________ a’r ceiliog.

fan ieir tractor bws

Mae Sam yn ________ ei ddannedd bob bore a nos.

cropian darllen brwsio cerdded

Rwy’n hoffi gwylio’r adar yn ________ yr hadau oddi ar y bwrdd adar.

pluen tew newid bwyta

________ Non i ben y ffrâm ddringo.

Syrthiodd Dringodd Canodd Dewisodd

Mae gan Sam ‘sgidiau glaw melyn, ________ sbon.

tu allan newydd glas smotiog

Dydi Jac y ci ddim yn hoffi ________ bath.

cael mynd dyma gan

Rwy’n hoffi mynd i’r ________ i gael picnic.

dro rhew parc gwag

Pan mae hi’n bwrw ________ byddaf yn gwisgo côt law.

haul niwl storm glaw
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Rwy’n mynd i’r gampfa pob ________ Fawrth.

cychwyn nos awr naw

Mae Sam a Non yn ________ mynd i lan y môr.

sgipio iawn mwynhau eisiau

Mae Non yn hoffi ________ fel tywysoges.

gwisgo cael mynd caredig

Dydi Jac y ci ddim yn hoffi ________ at y llawfeddyg.

crafu llyfu mynd clustiau

________ anifail Non yw cath.

Mae Roedd Hoff Pan

Pan fydd Sam ar ei wyliau bydd yn anfon ________ post i Non.

aderyn pabell blodyn cerdyn

Pryd mae Non am ________ draw i chwarae?

gael ddod yn sydd

Rwy’n hoff iawn o’r ________ coch a gwyrdd.

help smart melyn lliwiau
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Roedd dad yn ________ yn peintio’r sied.

brysur clywed tywydd blêr

Roedd gan yr ________ sbectol fawr, ddu.

Dad Mam athrawes tractor

Hoff ________ Sam yw ci.

coedwig anifail gem ddawns

Mae Sam yn hoffi ________ ham.

chwarae sgwâr brechdan côt

Rwy’n mwynhau ________  jig-sô.

mynd gwneud llawn dim

Mae dad yn tyfu llysiau yn yr ardd i’w ________ .

lawnt cyntaf cywir bwyta

________ mwynhau chwarae y gitâr.

Mae Beth Rwy’n Ble

Pryd ________ sioe yn cychwyn?

mae’r pam sut yr
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