Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1989
Llenwch y bylchau yn y darn isod. Weithiau mae’n rhaid rhoi mwy nag un gair.
Y Nant a’r Arran
Ysgrifennaf ____________ â chwrs yn yr iaith Wyddeleg a ____________ ym mis Mawrth
eleni. Cwrs pum diwrnod ____________ hwn a leolir ar Inis Mor, Arran, a’r Gymraeg
____________ y cyfrwng dysgu. Cwrs ____________ ddechreuwyr ydyw yn bennaf, ond
rhennir y dysgwyr ____________ eu safon. Dyma delerau’r cwrs - llety a thri phryd o fwyd
____________ diwrnod a chost y gwersi, £80.
Mae’r cwrs ____________ rhan o gynllun cyfnewid rhwng siaradwyr Gwyddeleg a
Chymraeg, a ____________ cwrs Gymraeg trwy gyfrwng yr Wyddeleg yn Nant Gwrtheyrn.
Dyma ____________ cyrsiau; cwrs Gwyddeleg, Inis Mor, Arran o Fawrth 20-25, a chwrs
Cymraeg Nant Gwrtheyrn o Fawrth 27-Ebrill 1. Gobeithir dod ____________ ddau grŵp at
____________ gilydd ar ddydd Sadwrn, Mawrth 26.
____________ y grwpiau yn croesi o Gaergybi i Ddulyn/Dun Loaghaire. Trafaelir mewn bws
i Gaillimh, ac ____________ cwch i’r ynys, ____________ 30 milltir o ddinas Gaillimh.
Ni wyddys cost y daith honno yn gymwys eto oherwydd ei ____________ yn dibynnu ar y
nifer fydd yn y grŵp. Lle i bymtheg o bobl ____________ ar y cwrs eleni, y tro cyntaf i’r fath
gwrs ____________ ei drefnu, a gobeithir y bydd iddo gynyddu a bod yn ddolen gyswllt
____________ rhai o siaradwyr ein dwy iaith. Anfoner ataf cyn ____________ â phosib.
Diarmuid Johnson (trefnydd)

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1990
Llenwch y bylchau yn y darn isod:
Mae Awdurdod Addysg Gwynedd yn benderfynol ____________ fwrw ’mlaen
____________’u cynlluniau i sefydlu colegau trydyddol yn y sir, er gwaethaf gwrthwynebiad
____________ ardaloedd gwledig.
____________ Llun nesaf, ____________ y sir yn dechrau trafod gydag athrawon,
llywodraethwyr a rhieni ____________ Dwyfor a Meirionydd ____________ ag agor dau
goleg trydyddol ym Mhwllheli a Dolgellau ym mis Medi 1992.
Byddai’r rhieny’n dod ____________ disgyblion chweched dosbarth a myfyrwyr addysg
bellach ____________ yr un to. Ond mae prifathro Ysgol y Berwyn yn y Bala wedi cyhuddo’r
Awdurdod ____________ dorri addewid ____________ fyddai’r chweched dosbarth yno’n
cael ____________ ddileu.
‘Colegau trydyddol rhanbarthol ____________’r unig ffordd i gynnig addysg bellach
gyflawn i bobol ifanc y sir,’ ____________’r Cyfarwyddwr Addysg, ond mae prifathro’r Berwyn
yn mynnu ____________ yr ardal gyfan yn ____________ y cynllun.
‘____________ ni’n colli ein chweched dosbarth ac yn colli’r disgyblion sy’n dod
____________ y ffin o Glwyd; fe allai ffigurau’r ysgol ddisgyn ____________ â 280,’
meddai. ‘Fe fyddai ____________’n gwneud y Bala’n rhy fach’.

Papur Denfyddio’r Gymraeg: Uwch 1991
Llenwch y bylchau
A gaf i fanteisio ____________ y cyfle hwn i dynnu ____________ eich darllenwyr at Apêl
Radio a gafodd ei ____________ ar ran Shelter Cymru ddydd Sul diwethaf?
Wrth ____________ chi ddechrau troi ____________ golygon at y Nadolig, meddyliwch am
funud am y miloedd hynny ____________ yn breuddwydio ____________ fyw mewn tŷ
cyfforddus a diogel. Mae ____________ o bobl ifanc nag erioed o’r blaen yn ddigartref llawer ohonynt ____________ adael yr ysgol - ac wedi treulio’r nosweithiau diwethaf nid
mewn gwely, ond ar y stryd, ac mae’r dyfodol sy’n eu hwynebu hwy’n un digalon iawn.
Ni fu erioed ____________ o angen Shelter Cymru. Rydym yn brwydro yn ôl yn erbyn poen
a gwastraff bod yn ddigartref, ac yn erbyn y gofid a’r caledi a ____________ gan dai
annigonol.
Rydym yn gwneud ein gorau ____________ i helpu, ond rydym yn gwybod ____________
llawer o waith eto ____________ wneud.
Fe ____________ chi helpu. Gallai eich cefnogaeth chi ____________ gwahaniaeth mawr i
fywyd teulu digartref y Nadolig hwn.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1992
Llenwch y bylchau
(Dyma farn gôr ifanc, 21 oed o’r Rhondda, am Ddydd Gŵyl Dewi a bod yn Gymro.)
Cyn dechrau, gaf i ddweud fy ____________ i’n falch iawn o ____________ yn Gymro.
Cymreictod? Mae’n ____________ i chi feddwl am rygbi, glo, corau’n canu a’r cymoedd dyna’r traddodiad, beth ____________. Efallai ei fod e’n ymwneud â’r nerth sydd
____________ cyfeillgarwch neu frawdgarwch fel yr oedd yma gyda Streic y Glöwyr yn 1985
- mae’r bobl yma yn sticio at ____________ gilydd - fwy neu ____________.
Cymry yw pobl Caerdydd ond rywsut dydyn nhw ddim yn gwerthfawrogi hynny. Lawr fanna,
dydyn nhw ddim ____________ yn oed yn adnabod eu cymdogion.
Er ____________ Cymreictod yn gryfach yn y Cymoedd ____________ mewn mannau
eraill, mae’n dechrau colli tir - sy’n drueni, a dweud y gwir.
Fel Cymro, fe hoffwn i ____________ i’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r bobl sy’n siarad
Cymraeg yn ____________ Cymreig rhywsut ac mae’r Gymraeg yn dangos cenedligrwydd.
Fe ges i dipyn bach o Gymraeg yn yr ysgol a dw i’n gallu deall rhywfaint ond dw i’n meddwl y
____________ hi fod yn orfodol yn yr ysgolion hyd ____________ ryw oed.
Mawrth y cynta? Does dim llawer lan yma a dweud y gwir. Fe fydda i’n siŵr ____________
wisgo cenhinen Pedr neu un o’r cennin defnydd yna y mae’r elusennau’n ____________
gwerthu yn y tafarnau - dw i’n gwneud hynny bob blwyddyn.’
(Allan o GOLWG, Chwefror 1991)

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1993
Llenwch y bylchau
(Addasiad o ‘Dyddiau Llundain’, ysgrif gan Gwenlyn Parry, Taliesin, Cyf. 76, Mawrth 1992)

Fe ddes yn ffrindiau mawr â Windsor Davies yn y Coleg Normal ____________ Mangor ac yr
oedd y clwyf drama wedi cael gafael ____________ fe hefyd. Dyna, mae’n debyg, pam yr
aeth y ____________ ohonom ni i lawr i Lundain i ____________ yn athrawon, i gael
bod yng ____________ byd y theatr, ac yn y West End y treuliais i y rhan ____________ o’m
amser rhydd yn rhythu ar bobl fel Ralph Richardson, Hugh Griffith, Peter O’Toole,
Spike Milligan, Flora Robson ac Edith Evans ____________ campweithiau fel ‘Y Berllan
Geirios’, ‘The Cocktail Party’, ‘The Bedsitter’. Rwy’n siŵr fod hyn wedi cael dylanwad mawr
____________ fy nhechneg o roi drama at ____________ gilydd ac wedi miniogi cryn dipyn
ar fy nghrefft i.
Roeddwn i wedi astudio mathemateg a gwyddoniaeth yn y Coleg, yn ____________ â
Chymraeg, ac am dair ____________, Pari Maths oeddwn i i blant bach Llundain, er i mi gael
gwell llysenw mewn un ysgol, sef Parryolelogram. Rhai ffraeth iawn oedd yr hen Gocnis
bach ac roedd yr athro oedd yn methu dweud y gwahaniaeth ____________ ‘cheek’ a
ffraethineb yn disgyn ar ei ben i drafferth. Rwy’n cofio un dydd Gŵyl Badrig i fachgen bach o’r
enw Tommy O’Shea ddod i mewn ____________ dosbarth â thusw o shamroc yn nhwll
botwm ei got. Roedd ____________ dipyn yn llipa ar y shamroc a phenderfynais dynnu
coes O’Shea. Dywedais yn uchel, ‘O’Shea, what is that weed you are wearing?’ a’r plant i
gyd yn chwerthin. Ond daeth yr ____________ fel bwled o wn, ‘It’s something similar to the
pickle you wear on St. David’s Day’. Wel, bloedd o chwerthin gan y plant, a fedrwn i ddim
____________ na chwerthin fy hun.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1994
Llenwch y bylchau
(allan o Dal Ati: Cyfres y Cewri, hunangofiant Dafydd Wigley)
Cefais fy ____________ yn Derby ond damwain ____________ hynny; damwain, hynny
____________, o ran lleoliad. Damwain od iawn, gan ____________ Derby yn llawn
Wigleys, ond nid o’n llwyth ni. Roedd fy mam o Bwllheli, fy ____________ o Ddyffryn
Dyfi, a’r ddau yn alltud yn Derby ar ganol y rhyfel. ____________ cael eich geni mewn
beudy ddim yn eich gwneud yn fuwch, mwy ____________ y mae cael eich geni mewn
stabal yn eich creu’n Waredwr y byd. A doedd fy ngeni yn Derby ddim ychwaith yn fy
ngwneud innau’n un o’r ddau, nac ychwaith yn Sais. Cyn i’r teulu ____________ i Gymru
ar ddiwedd y rhyfel, roedd y cymdogion yn Swydd Efrog, lle buom yn cartrefu am sbel wedi hen ryfeddu ____________ grwt uniaith Gymraeg yn byw yn eu ____________.
____________ fawr o gysur i mi yn blentyn fod gwleidyddion amlwg ____________ Lloyd
George a Saunders Lewis wedi eu geni yn Lloegr. ____________ blentyn sydd eisiau bod
yn wleidydd? ____________ i eisiau chwarae pêl-droed i Gymru, a chawsech chi ddim
gwneud hynny y cyfnod ____________, heb eich geni yng Nghymru. Felly, bu’n rhaid i’r
crwt ____________ welodd olau dydd yn Derby setlo ar wleidyddiaeth.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1995
Llenwch y bylchau
Roedd y pedwar diwrnod cyntaf yn Ethiopia yn dorcalonnus. Crwydro o un swyddfa i’r
____________, disgwyl am oriau i weld y swyddogion priodol, llenwi ffurflenni, a dod o
____________ i broblemau ymarferol a oedd yn ddigon i demtio rhywun i roi’r ____________
i bopeth yn y fan a’r ____________. Rhaid cofio ____________ newyddiadurwyr a chriwiau
eraill yn cystadlu am yr ____________ adnoddau prin, a bod mintai o elusennau tramor â
phethau ____________ (pwysig) na ffilmio ar eu meddyliau.
Roedd yna ddau gysur prin, fodd bynnag. Y cyntaf ____________ bachgen o’r enw Sioum,
dirprwy Negussie, a’n tywysai i’r gwahanol swyddfeydd. Yr ____________ oedd y gwesty.
O ystyried natur y stori ____________ sylw, do’n i ddim yn hapus meddwl am aros yn yr
Hilton, ond o leiaf ____________dim rhaid amau ____________ (glan) y gwely na
diogelwch y stumog. Ymhlith ein cydletywyr roedd aelodau o’r RAF a anfonwyd i Ethiopia
i ollwng bwyd o’r awyr. O ran y ffilmio, wn i ddim beth y bydden ni wedi’i ____________
heb y bobl hyn.
Buom yn ffodus hefyd o gael gŵr diymhongar o’r enw Atkilt fel meindar. Yn ôl ei fós,
“Hwn yw’r gorau ____________ gen i” ac roedd e yn llygad ei ____________. Roedd
Atkilt ar ein hochr ni yn hytrach nag ar ochr y llywodraeth, a golygai hynny ____________
oedd unrhyw gyfyngiadau ar y ffilmio.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1996
Llenwch y bylchau
Y Gêm Fawr
Os caiff John Puw ei ddewis i chwarae dros Gymru yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn nesaf
bydd e ____________ ei fodd ar ôl bod allan o’r tîm am gymaint o amser oherwydd
anafiadau.
“Dwy flynedd yn ôl y chwaraeais i ddiwethaf dros Gymru”, ddywedodd ____________ ein
gohebydd, John Jones. “Feddyliais i erioed ____________ baswn i’n chwarae eto dros fy
ngwlad a dw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at fy ugeinfed cap”.
Gan ____________ yn Twickenham mae’r gêm yn ____________ ei chwarae, mae Lloegr
yn dechrau â mantais arbennig. Wedi’r ____________, dydy Cymru ddim wedi ennill yn
Twickenham ers 1988, a beth bynnag, dydy hi byth yn hawdd yn erbyn y Saeson. Gan
Loegr mae’r pac mwyaf corfforol a bydd ____________ â chwech o chwaraewyr Cymru yn
chwarae yn erbyn Lloegr am y ____________ cyntaf.
“Yn 1992 bu’n ____________ i fi dynnu allan o’r tîm oherwydd anaf ac yn 1993 roedd ffliw
arna i”, meddai John Puw, “ond dw i’n teimlo cyn iached ____________ chneuen eleni”.
Mae’n bwysig ____________ â dal y Saeson mewn parchedig ofn, oherwydd dyna
____________ mae’r Saeson mor beryglus, yn ____________ yr arbenigwyr.
Ceisia tîm Cymru ddefnyddio pob cyfle i redeg â’r bêl. Dydy’r Saeson ddim yn hoffi cael eu
troi ar eu sodlau - a dyna beth wnaeth Yr Alban yn ____________ herbyn mor llwyddiannus.
Does dim byd gan Gymru ____________ golli wrth redeg â’r bêl - mae llawer iawn
____________ gan Loegr!

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1997
Llenwch y bylchau
Un diwrnod, roedd Mair yn eistedd ar ei ____________ ei hun yn y parc lleol ____________
welodd hi ddyn tew, canol oed yn rhedeg tuag ____________.
“Dywedwch ____________ i,” meddai ef, “weloch chi gi alsatian yn mynd heibio
____________ phum munud yn ôl?”
“____________” atebodd Mair, “ac roedd chihuahua bach brown gyda fe. Fe aeth y
____________ ohonyn nhw i gyfeiriad y llyn”.
Erbyn hyn edrychai’r dyn yn ____________ pryderus.
“Chi ____________ ci?” holodd Mair.
“____________ wir” atebodd yntau, “____________ wraig drws nesaf yw e, mewn
gwirionedd, ond y bore ’ma es i â fe am dro am ____________ ei gŵr yn dost (sâl) yn y
gwely. A nawr mae’r ci ar ____________. Beth ____________ i?”
Ond y funud honno fe glywon nhw sðn cyfarth a dyma’r alsatian yn rhedeg tuag atynt.
Roedd y dyn wrth ei ____________. Ond ble roedd y chihuahua? Edrychai’r ferch yn
bryderus ____________ sylwi fod yr alsatian yn llyfu ei wefusau yn foddhaus.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1998
Llenwch y bylchau
Eidal Fach y Cymoedd
‘Rwy am i chi adrodd stori - stori mewn llun.’
Pan ddaeth Mo Wilson o’r Alban i Goleg Celf Casnewydd i astudio Ffotograffiaeth ym 1987,
dyna ddywedodd ei thiwtor ____________ hi. Roedd am weld y myfyrwyr yn
____________ â’u camerâu i ganol y gymdeithas i gofnodi bywyd pob dydd.
Doedd ____________ y ferch o Dunfermline ddim syniad ar y cychwyn. Ond wrth feddwl
yn ôl i ddyddiau ei phlentynod, fe ____________ syniad.
‘Roeddwn i wedi fy nghodi ____________ pentre glofaol yn yr Alban, gan weld digon o
gaffis Eidalaidd o gwmpas y lle,’ meddai. ‘Yna, pan oeddwn i’n hŵn fe symudodd y teulu i
Dunfermline, lle roedd yna fwy o gaffis Eidalaidd!’
‘____________ i fy synnu ar y dechrau ____________ ddes i i Gymru,’ meddai hi.
‘Doeddwn i ddim yn disgwyl gweld yr ____________ patrwm cymdeithasol fan hyn. Ond
roeddwn i’n falch hefyd, ac fe ddechreuais ar y gwaith o chwilio am gaffis bychan yn syth.
Roedd hi’n daith hiraethus ar yr un llaw, ac yn ffordd o ddod i ____________ Cymru ar y
llall’.
‘Ond rwy’n gobeithio fy ____________ hefyd wedi gwneud gwaith eitha pwysig yn cofnodi
ffordd o fyw sydd yn - neu sydd wedi - dod i ____________’.
Fe ddaeth y ____________ fwya o Eidalwyr i Gymru ar droad y ganrif, gan fewnforio sgiliau
gwaith newydd - fel gwneud hufen iâ.
‘Doedd y Cymry ddim wedi gweld y fath beth ____________ o’r blaen’ meddai Mo Wilson.
‘Fe aeth yr Eidalwyr yn syth ar ____________ beiciau a dechrau gwerthu hufen iâ ar y
strydoedd ac yn y pyllau. Yna fe ____________ nhw ddigon o arian i agor siopau a chaffis
yn y cymoedd’.

‘Roedd e’n ddechrau ar ffordd newydd o gymdeithasu. Yn rhywle arall ar wahân
____________’r capel a’r tafarn’.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 1999
Llenwch y bylchau
Roedd Siôn a Siân ____________ briodi ac yn byw mewn tŷ braf ym Mhenarth. Yn naturiol,
fe gawson nhw ____________ o anrhegion a doedd hi ddim yn syndod iddyn nhw pan
gyrhaeddodd amlen un bore yn cynnwys ____________ docyn ar gyfer yr opera. Gyda’r
tocynnau roedd nodyn ac arno’r ____________ (gair), “Ydych chi’n gallu dyfalu
____________ anfonodd y rhain?”
“Wn i ddim pwy yn y byd fasai’n anfon tocynnau opera ____________” meddai Siân. “Wel,
pwy bynnag ydy e neu hi, mae’n ____________ dy fod ti’n hoff iawn o Bryn Terfel!”,
atebodd Siôn.
Ddiwedd yr wythnos honno, fe aethon nhw ____________ gilydd i’r opera a chael noson
wrth eu ____________. Ar ôl y perfformiad fe aethon nhw adref i Benarth ____________
tacsi.
Pan gyrhaeddon nhw’r tŷ, fe welodd Siôn ar unwaith fod ____________ yn bod. Roedd
ffenestr y gegin ar agor a’r llenni’n chwifio i bobman yn y gwynt. “Mae lladron wedi bod
yma tra ____________ ni yn y theatr,” ddywedodd Siôn gan agor y drws. Pan aethon nhw i
mewn ____________ cartref, fe welon nhw fod y lladron wedi cymryd pob un
____________ hanrhegion. Yn sydyn, fe sylwodd Siân ar ddarn o bapur ar y bwrdd. Wedi
ei ysgrifennu ____________ roedd y geiriau, ‘Tybed ydych chi’n ____________ dyfalu
nawr?’

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2000
Llenwch y bylchau
Roedd rhagolygon y tywydd y noson gynt wedi addo y basai’n bwrw eira dros nos, felly
doedd Catrin ddim yn ____________ pan ddihunodd hi a gweld bod yr ardd dan garped
gwyn.
Ar y ____________ arall, roedd ei mab, Dafydd wedi cyffroi’n lân. Llyncodd ei frecwast a
rhuthrodd allan i’r ardd i chwarae yn yr eira. Roedd wrth ei ____________ yn camu ar yr
eira gwyn a gadael ôl ei draed ynddo. Ffurfiodd beli eira a’u taflu ____________ y goeden ar
waelod yr ardd. Roedd ar fin dechrau gwneud dyn eira ____________ ddaeth ei fam allan a
dweud ei bod yn amser iddo fynd i’r ysgol. ____________ (addo) hi y gallai wneud dyn eira
ar ôl dod adre o’r ysgol.
Yn anffodus, erbyn ____________ Dafydd ddychwelyd o’r ysgol, roedd yr eira wedi toddi a
doedd dim ____________ ohono ar ôl yn yr ardd i wneud dyn eira.
“Dwedaist ti y baswn i’n cael gwneud dyn eira ar ôl ysgol”, meddai wrth ei fam, a dagrau’n
cronni yn ei lygaid.
“____________, dw i’n gwybod, ond doeddwn i ddim yn disgwyl y basai’r eira i gyd wedi
mynd,” atebodd Catrin. Doedd hi ddim yn hoffi gweld ei mab ____________ ddigalon ac
wrth iddo droi i fynd i’w ystafell wely, ____________ Catrin syniad.
“Aros funud”, meddai, “dere/tyrd gyda fi - dw i wedi cael syniad”, ac i ffwrdd â’r ddau
____________ nhw yn y car.
Gyrrodd Catrin i fyny’r bryn oedd ar gyrion y dref ac wrth iddyn nhw fynd yn ____________
(uchel), roedd mwy a mwy o eira ar ochr y ffordd. Wedi aros yn agos at ben y bryn,
estynnodd Catrin ddarn gwastad o bren o gist y car.
“Adeilada dy ddyn eira ar y pren,” meddai hi wrth Dafydd oedd yn wên o glust i glust erbyn
hyn.

Wedi iddynt orffen, cododd Catrin y pren (a’r dyn eira oedd arno) a’i roi yng nghist y car.
Aethon nhw yn ôl adre, tynnu’r dyn eira allan o’r car a’i osod yn yr ardd o ____________ y
tŷ.
Aeth Dafydd ____________ wely’n fachgen hapus iawn y noson honno. Roedd yn gwybod
____________ fe/fo oedd biau’r unig ddyn eira yn y dref.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2001
Llenwch y bylchau yn y darn hwn.
Mae nofio â snorcl ar hyd cors yn fwy poblogaidd ____________ erioed. Ers sawl
blwyddyn, mae pobl yn dod i ardal Llanwrtyd i edrych ____________ gystadleuwyr yn
snorclo mewn cors fwdlyd. Erbyn heddiw, mae’r achlysur yn enwog mewn llawer o
____________ (gwlad), a’r cystadleuwyr yn dod o bedwar ____________ byd.
____________ y record am nofio’r gors ei gosod gan ddyn o Donyrefail bedair blynedd yn ôl
ond mae’r rhan ____________ o’r nofwyr yn dod yno i gael ychydig o sbri. Y peth rhyfedd
yw ____________’r un cystadleuwyr sy’n dod yn ôl flwyddyn ar ôl blwyddyn, er
____________ y gors yn fudr ac yn oer. Erbyn hyn, ____________ neb yn amau nad yw’r
digwyddiad ____________ (blwyddyn) hwn yn rhan hanfodol o’r economi lleol; yn wir,
‘snorclo cors’ yw atyniad twristaidd ____________ (pwysig) yr ardal.
Daw pobl o bob oedran a chefndir yno i gystadlu, rhai ____________ nhw dros eu trigain.
____________ (clywed) cwmni o Siapan am y digwyddiad rywsut a dod yno i ffilmio y
llynedd: doedden nhw erioed wedi gweld y ____________ beth, medden nhw. Mae’n bosibl
y bydd cymaint ____________ chant o bobl yn nofio’r gors eleni, yn ____________ â’r
cannoedd o ymwelwyr a chriwiau teledu. Pwy a ____________, efallai y bydd ‘snorclo cors’
yn rhan o’r Gêmau Olympaidd yn y dyfodol!

Geirfa
Cors = bog/marsh

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2002
Llenwch y bylchau
Dw i’n dysgu Sbaeneg ____________ dosbarth nos ers dwy ____________ (blwyddyn),
ond dw i ddim yn dod ymlaen yn dda iawn. Dw i’n gwybod llawer o eiriau yn fy
____________ (pen), ond dydyn nhw ddim yn dod allan drwy fy ____________ (ceg) pan
dw i eisiau eu defnyddio nhw. Mae llawer o ____________ (pobl) yn y dosbarth yn teimlo’r
un fath â fi.
Mae’r tiwtor yn garedig iawn. Sbaenes ____________ hi, ond mae hi’n siarad Cymraeg a
Saesneg yn hollol rugl. Mae hi’n dweud ____________ y dysgwyr am beidio â
____________ (poeni): os ydy hi’n bosib iddi hi ddysgu Cymraeg a Saesneg, mae’n bosib
____________ ni ddysgu Sbaeneg, meddai hi. Dw i ddim mor siŵr am hynny! Mae hi hefyd
yn dweud ____________ Sbaeneg yn llawer mwy syml ____________ Saesneg a
Chymraeg. Dw i ddim mor siŵr am hynny ’chwaith!
Beth bynnag, ____________ (penderfynu) i fynd i Sbaen yr haf diwetha i drio ymarfer.
Roedd y gwyliau’n ardderchog, ond ____________ fy Sbaeneg i ddim. Roeddwn i’n gallu
gofyn ____________ fwyd neu ddiod mewn rhai ____________ (tŷ) bwyta a thafarnau,
ond dyna i gyd. Pan oedd cyfle’n codi i mi siarad ____________ rhywun ar y stryd,
roeddwn i’n mynd i banic ac yn rhedeg milltir.
Ond erbyn mis Chwefror nesa, pan ____________ (mynd) ni i Dde America ar gyfer
priodas ein mab â merch o Golombia, bydd rhaid i mi ____________ (dechrau) siarad yn
well. Mae cariad fy mab wedi dysgu Cymraeg, diolch byth, ond ____________ ei rhieni hi
ddim yn siarad gair o Gymraeg na Saesneg. Gobeithio ____________ fy Sbaeneg i tipyn
bach yn fwy rhugl erbyn hynny.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2003
Llenwi Bylchau
Y Gymraeg a’r Glas (allan o Golwg)
Josie D’Arby ____________ un o sêr y gyfres ‘Mersey Beat’. Ond mae pobl yn synnu
____________ Cymraes yw hi.
“Mae e wastad yn synnu pobl,” ____________’r actores a’r gyflwynwraig Josie D’Arby am
ymateb pobl i’w hacen Gymreig. Cafodd hi ei geni ____________ magu yng Nghasnewydd,
ond dyw pobl ddim yn gallu cuddio ____________ syndod pan fydd hi’n dechrau siarad.
“Mae pobl yn meddwl ____________ oes pobl dduon o gwbl yng Nghymru. Dw i’n dweud
____________ nhw fod digon ohonon ni.”
Yn ei rôl fel y PC Jodie Finn ar Mersey Beat, does dim sôn am acen Gymreig. Mae Josie’n
siarad ____________ acen Lerpwl. Mae hi’n hoffi chwarae’r cymeriad achos bod
____________ Jodie dipyn o dân yn ei bol ac mae hi’n gwneud pethau na fyddai Josie’n
breuddwydio eu gwneud.
Cyn troi at actio, bu Josie’n gweithio fel cyflwynwraig. “Ro’n i wrth fy ____________ yn
cyflwyno,” meddai, “ond ro’n i eisiau rhoi cynnig ____________ actio hefyd.”
Yn ystod ei chyfnod o saith ____________ (blwyddyn) yn cyflwyno, chafodd hi ddim un
wythnos o wyliau. Roedd hi’n mynd o un sioe i’r ____________, ac ar un adeg, roedd hi’n
cyflwyno tair sioe ar yr ____________ pryd. Dechreuodd ei diddordeb ____________ actio
yn yr ysgol ac aeth yn ei ____________ wedyn i ddilyn cwrs actio yng ngholeg RADA yn
Llundain.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2004
Llenwi Bylchau
Hel eich Pac dros y Gaeaf
(Addasiad o erthygl Gwenda Richards yn Sgrîn: Gaeaf 2003)
Mae’r cwmnïau hedfan di-ffws, diffwdan, wedi agor drws newydd i filoedd ____________
(o) ni dros y blynyddoedd diwetha. Pwy fyddai wedi ystyried mynd am benwythnos i
Carcassone, Oslo neu Murcia bum ____________ (blwyddyn) yn ôl? Diolch i gwmnïau
Ryanair, Bmibaby ac Easyjet, mae ’na ddewis o dros 400 o gyrchfannau dros y gaeaf, bedair
gwaith yn fwy ____________ ym 1999.
Os ____________ ydy’r haul yn bwysig i chi, mae Fenis yn werth ymweliad yn y tymor
tawel. Does dim sicrwydd o dywydd braf, ond mae cymaint ____________ weld a’i wneud
yn y ddinas beth bynnag, does dim ots sut bydd y tywydd. Dim ond awr a deugain munud o
Fryste gydag Easyjet, ac ar ôl glanio ____________ maes awyr Marco Polo, gallwch
gyrraedd y ddinas mewn steil mewn tacsi dðr! Dydy’r adeiladau ar hyd y Canal Grande
ddim wedi newid ers dyddiau Canaletto ac mae gwylio’r vaparetti a’r gondolas yn mynd a
dod yn ddigon i’ch diddanu chi am ____________ (awr) lawer.
Un gair bach o gyngor ____________ â’r gondolas yn Fenis: ____________ (gallu/medru)
hanner awr ar y gondola twristaidd gostio hyd at £50 i chi, ond os ____________ (mynd) chi
ar un o’r gondolas cyffredin sy’n cludo’r bobl leol o un ochr i’r gamlas fawr i’r
____________, rhyw 30 ceiniog fydd cost y daith honno. Taith fer iawn fydd hi, cofiwch!
Os mai chwilio am yr haul byddwch chi, yna mae’n werth ystyried yr Aifft. Gydag wyth awr
o heulwen y dydd a’r tymheredd yn yr wythdegau, mae gwyliau i’r Aifft yn fargen ar y
funud, gan ____________ yr Americanwyr yn cadw draw a’r cwmnïau teithio’n gwneud eu
____________ glas i ddenu cwsmeriaid o Ewrop. Un o’r ____________ (ffordd) brafiaf o
fwynhau atyniadau hanesyddol y wlad ____________ hwylio ar fordaith i lawr Afon Nil.

Mae’n bosib hedfan yn uniongyrchol o Gatwick i Luxor a hwylio am wythnos, gan basio
Thebes, Dyffryn y Brenhinoedd ac Argae Aswan.
Dw i ____________ fod ym Malaysia fy hun (am y ____________ (3) tro!) a chael amser
wrth fy modd. Mae’r tywydd yn gyfforddus dwym, mae’r bobl yn ____________ (croeso) ac
addfwyn, ac mae’r diwylliant yn gymysgedd egsotig o’r dwyrain a’r gorllewin. Er bod
Kuala Lumpur yn brifddinas gyffrous, ____________ (dewis) i fynd i’r Cameron Highlands
yn y Gogledd y tro hwn. Yno mae rhai o’r fforestydd trofannol ____________ (hen) yn y
byd, mae’r adeiladau’n ddiddorol ac mae’r bwyd yn wych. Paradwys ar y ddaear.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2005
Llenwi Bylchau
Adroddiad ar ymweliad Gwenda Richards â Fenis ar gyfer y rhaglen Pacio.
Mae dinas Fenis yn denu _______________ (mil) lawer o ymwelwyr bob blwyddyn, ac
mae’n hawdd deall pam. Byddai hyd yn _______________ y teithiwr mwyaf diflas yn cael ei
swyno _______________ brydferthwch y Gamlas Fawr a Sgwâr St. Marc.
Gall y gwahanol _______________ (ffordd) o deithio yn Fenis ddrysu’r teithiwr ar ei ymweliad
cyntaf. Mae’r vaporetto, y bws dŵr, lawer yn _______________ (rhad) na’r tacsis dŵr, ac yn
gyfleus iawn. Cofiwch mai dim ond _______________ (3) pont sy’n croesi’r Gamlas Fawr
sy’n rhannu’r ddinas yn ddwy. Dyna pam mae’n gyfleus i ddefnyddio’r traghetto fel y
_______________ (gwneud) Gwenda. Cychod bach ydy’r traghetti sy’n croesi’r Gamlas
Fawr _______________ nifer o fannau, ac am ugain ceiniog, maen nhw’n dipyn o fargen.
Mae gwyliau mewn fflatiau hunan-arlwyo yn dod yn _______________ poblogaidd ac maen
nhw’n rhesymol iawn, os ydych am _______________ wythnos gyfan yno. Mae gan gwmni
Interhome ddewis o fflatiau
___________ _______________ (canol) Fenis, ac _______________ (aros) Gwenda yn
ardal Annareggio. Mae’r fflatiau hyn yn ddefnyddiol pan fydd hi’n anodd dod o hyd
_______________ westy, fel yn ystod y Regatta Storica ym mis Medi neu’r Carnavale ym
mis Chwefror.
Ffordd arall o arbed arian yn Fenis _______________ osgoi’r caffis a’r bwytai o gwmpas y
Rialto a Sgwâr St. Marc, lle gall paned o goffi gostio saith bunt. _______________ dim rhaid
i chi gerdded ymhell i ganfod bacaro neu far gwin, lle gallwch chi fwynhau hen draddodiad
Fenis o’r enw ombra e cicheti. Mae hyn yn cynnwys _______________ (gwydr) o win neu
ombra, gyda byrbryd bach neu cicheti. Y lamp arbennig uwchben y drws sy’n dangos
_______________ bacaro ydy’r lle.

Peidiwch â phoeni am fynd _______________ goll yn Fenis, oherwydd mae’n siŵr
_______________ ddigwydd - mae’n digwydd i bawb! Ond pan fyddwch chi’n crwydro, fe /
mi _______________ (gweld) chi strydoedd nad ydynt wedi newid ers canrifoedd.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2006
Llenwi Bylchau
Ym mis Ionawr bob blwyddyn, mae ras ddiddorol yn cael ei _______________ rhwng dau
bentref ar lan Llyn Superior yn America. Mae’r _______________ (ysgol) i gyd, y siopau a
phob busnes arall yn y pentrefi yn cau ar y diwrnod hwn. Mae llawer o bobl yn cymryd
_______________ yn y ras a phawb arall yn dod at lan y llyn i ddangos cefnogaeth
_______________ffrindiau.
Nid ras nofio yw hon, _______________ras i gychod ’chwaith. Cofiwch fod Llyn Superior
wedi _______________ ’n galed ym mis Ionawr! Mae timau o gŵn yn tynnu slediau o
gwmpas cwrs dwy _______________ (milltir) o hyd ar yr iâ. Fel arfer, mae timau yn ymarfer
am wythnosau cyn y ras ac yn dewis pac o gŵn yn ofalus, gan obeithio y byddan nhw’n
_______________ (cyflym) na’r cŵn eraill i gyd.
Un flwyddyn, daeth bachgen ifanc at y llyn gyda dim ond un ci yn tynnu ei sled fach. ‘Gyda’r
ci bach yna rwyt ti am rasio?’ gofynnodd swyddog _______________ fe.
‘_______________ (), os caf fi,’ atebodd y bachgen.
‘Popeth yn iawn, ond dw i’n siŵr _______________ ti fydd yr olaf i orffen y ras,’ meddai’r
swyddog.
Roedd pawb arall yn _______________am ei ben ac yn meddwl ei _______________ e’n
dwp i rasio yn erbyn y timau mawr proffesiynol hefyd. _______________ dim gobaith
ganddo fe a’i gi bach o ennill y ras.
A wir i chi, pan _______________ (dechrau) y ras, rhedodd cŵn y timau mawr yn gyflym gan
adael y dyn ifanc a’i gi bach ar ôl. Tua hanner ffordd drwy’r ras, roedd dau dîm ar y blaen,
ond aeth y cŵn i ymladd â’i _______________ ! Un ar ôl y _______________ , ymunodd
cŵn y timau eraill yn y frwydr. Fodd bynnag, pan ddaeth y bachgen _______________nhw,
aeth e a’i gi yn dawel heibio i’r cyfan ac ymlaen i ennill y ras.

Roedd gwên fawr ar wyneb y bachgen wrth iddo fe godi’r cwpan a derbyn y siec am
_______________ ____________($20,000) o ddoleri. Roedd y ci hefyd wrth ei
_______________ gyda’r asgwrn mawr a gafodd yn wobr!

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2007
Llenwi Bylchau
Mae tair blynedd wedi mynd heibio ers i ni gael gwybod __________ Gethin Jones fyddai
cyflwynydd newydd y rhaglen Blue Peter. Roedd y misoedd cyn iddo __________ ei
benodi’n brysur iawn iddo, ond doedd e’n gallu dweud dim __________ neb am beth oedd
yn digwydd. Roedd __________ iddo gadw’r gyfrinach.
Blue Peter yw un o raglenni plant __________ (hen) a mwyaf poblogaidd y BBC. Mae hi’n
enwog __________ ei hanfeiliaid anwes, yr ardd, y bathodyn a’r pethau wedi eu gwneud o
gardbwrdd a glud. Ers iddo ymuno __________’r rhaglen, mae Gethin wedi bod yn ei chanol
hi, yn gwneud pob __________ o weithgareddau.
Beth mae e wedi bod yn ei wneud hyd yn __________ felly? Wel, mae e wedi cymryd rhan
__________ chwaraeon gaeaf; mae e wedi ymarfer gyda’r Royal Marines gan redeg 30 o
__________ (milltir) tra oedd e’n gwisgo dillad milwr. Trwy lwc, mae e’n hoff o __________
’n heini, a phan oedd e yn yr ysgol, roedd e wedi meddwl y __________ fe’n mynd ymlaen i
chwarae rygbi’n broffesiynol. Yn sicr, mae e’n gystadleuol iawn a __________ e ddim yn hoff
o golli.
Fydd e ddim yn gwybod beth fydd yn ei wynebu o un diwrnod i’r __________ . Mae e wedi
gweithio fel bwtler; mae e wedi __________ noson dan ddaear yn
Llundain, ac wedi bod ar set y gyfres deledu, Dr Who. Bydd gwylwyr y rhaglen Uned 5 yn
gwybod __________ Gethin yn gallu gwneud unrhyw beth, pan fydd e’n __________ cynnig
arni. __________ (ennill) e drwydded peilot ar Uned 5 sawl blwyddyn yn ôl - does dim her yn
ormod iddo! Gan ei fod e’n brysur, dyw e ddim yn cael cyfle i fynd adre llawer, ond mae ei
ffrindiau a’i deulu’n dod i Lundain __________ weld e’n ddigon aml.

Papur Defnyddio’r Gymraeg: Uwch 2008
Llenwi Bylchau
Addasiad o Golwg 30/8/07
Mae un o _______________(seren) enwocaf diwydiant ffilm Bollywood yn dweud
_______________ yng Nghymru mae paradwys ar y ddaear.
Mae’r actor Mayur Raj Verma wedi’i swyno gymaint gan ardal Dolgellau _______________
ei fod ar fin symud i fyw yno o Lundain.
‘Fel actor, dw i wedi teithio’r byd, a bues i’n ddigon lwcus i weithio yng Nghymru am gyfnod
byr,’ meddai. ‘ _______________ i fy ysbrydoli gan harddwch naturiol a phobl garedig y
wlad.’
‘Ers _______________ yn dad, dw i wedi dechrau gwerthfawrogi cefn gwlad a byd natur
lawer mwy. Dw i eisiau _______________ ’r plant gael eu magu mewn ardal
_______________ (gwlad), nid yng nghanol prifddinas brysur. Roedd Gogledd Cymru’n
ddewis delfrydol felly.’
Tua phum _______________ (blwyddyn) yn ôl y bu Mayur yn ffilmio rhaglen yng
Nghanolbarth Cymru. Roedd y rhaglen yn dilyn criw o bobl ifanc o ardal ddifreintiedig East
Ham yn Llundain wrth _______________ nhw dreulio cyfnod ym mhentref glan-môr Aberdyfi.
Cafodd y rhaglen dderbyniad gwych ar sianeli Asiaidd, ac mae cynlluniau ar y
_______________ i ddybio’r rhaglen i’r Gymraeg yn y dyfodol agos.
Mae Mayur wedi bod ar wyliau yng Nghymru sawl _______________ ers hynny, ond bellach
mae wedi penderfynu symud yma’n _______________ (parhau). Mae’n edrych ymlaen
______________ gael tipyn o lonydd.
‘Yn India, dw i ddim yn gallu cerdded i lawr y stryd oherwydd fy statws fel seleb,’ meddai. ‘Yn
Llundain hefyd, mae ffilmiau Bollywood yn _______________ poblogaidd nag erioed ac
mae pobl yn dod _______________ i bob munud i ofyn am lofnod neu lun. Ond yn

Nolgellau, _______________ neb yn gwybod pwy ydw i, felly dw i’n cael cerdded ar hyd y
stryd mewn heddwch. Mae hynny’n beth braf iawn.’
‘Mae cymaint o bethau _______________ gweld _______________ gwneud yn yr ardal.
Mae’r teulu i gyd yn edrych ymlaen cymaint! Dw i’n siŵr _______________ ni wrth ein
boddau yno. Yn fy _______________ (barn) i, dyma baradwys ar y ddaear.’

