
Tasg 1 > Rhagfynegi 
 

• Cyn gwrando ar y trac sain, rhagfynegwch y geiriau sy’n 
ymddangos yn y bylchau isod. 

• Darllenwch y frawddeg yn ofalus. 
• Cofiwch nad oes angen i chi fod yn hollol gywir – y nod ydy 

meddwl am air synhwyrol i’w roi yn y bwlch. 
• Cofiwch hefyd fod y trawsgript wedi ei ysgrifennu yn 

nhafodiaith Caryl a Cath. 
 

Cath: Caryl Parry Jones – ma’ pawb yn nabod ti gyda Daf Du yn amlwg yn y 
bore ar Radio Cymru, shwt brofiad yw e i neud rhaglen boreol bob 
dydd a deffro’n gynnar iawn? 

Caryl: Wel dwi ‘di dod i arfer efo deffro’n .................................. Yn y dechre, 
o’n i’n dueddol o osod y .............................. mor hwyr ag o’dd bosib ac 
yn ......................... allan o’r t� a mynd a’m mrecwast efo fi. Ond dwi ‘di 
darganfod y ...................................  o godi’n gynnar ydy codi’n 
............................ So dwi’n codi’n gynnar iawn r�an, dwi’n ca’l brecwast 
hefo Greta, fy ............................. i, a wedyn dwi’n cyrraedd – dal i 
lwyddo cyrraedd gwaith yn ............................ rhywsut! Ond mae ‘di 
bod yn brofiad ........................................ i ddweud y gwir ac mae’n 
ffordd ....................... iawn o ddechra’r diwrnod. Ti’n gwbod, dwi’n 
eistedd fan ‘na, cerddoriaeth neis, Daf, sydd yn un o’n ffrindie 
.............................. fi – a ti’n gwbod, dyw e ddim yn foi .......................... 
ydy o? Mae’n eitha’ neis edrych ar hwnna yn y bore! A wedyn ‘da ni’n 
ca’l gwesteion .............................. iawn, ma’r tîm yn ..........................., a 
‘da ni’n cal lot o laffs a ‘da ni’n gadel y ................................  ‘na am 
hanner awr wedi ......................, wir yn teimlo yn well – achos ‘da ni ‘di 
...................................... lot! A gobeithio bo ni ‘di gneud i lot o bobl adre 
chwerthin hefyd. Ond ‘da ni’n gallu bod o ............................. hefyd, os 
‘da ni isho. 

	  


