
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 Eirlys a Shan. 
 

Shan: 	   Eirlys, nawr ‘yn ni’n ...................................... fan hyn heddi yn Y 

Pentan, gwedwch wrtha’i - beth yw arwyddocâd y lle ‘ma ’te? 

Eirlys: Yma oedd Daniel Owen yn ....................................... A dwi’n deall 

fod ei ysbryd e wedi cael ei weld yn ...................................... yn 

yr adeilad. Pan o'n i’n gneud ymchwil i ..................................... 

ysbrydion Clwyd, mi o'n i’n dysgu yn Ysgol Maes Garmon ac mi 

ddwedodd rhyw ......................... wrtha’i rhyw dro - ti’n 

................................... Miss, ma’ pobl yn perthyn i fi yn rhedeg Y 

Pentan a ma’ nhw wedi gweld ................................. Daniel Owen 

yn cerdded ar y landin. Ac o'n nhw’n gwbod mai fo oedd o 

achos oedd gynno fo ............................... ar ei ben, union yr un 

fath â’r ............................ sydd ar y gof golofn a’r cerflun yng 

nghanol y .......................................... 

Shan:   O lle da’th y diddordeb ’te yn yr ....................................... ‘ma? 

Eirlys: 	   Wel, dwi wedi ca’l sawl profiad ‘yn hun o fod yn ymwybodol o 

bresenoldeb person arall ac o gyfarfod ag ............................. 

wedyn mae’n si�r bod hynny a’r ffaith fod gynna’i ddiddordeb 

mewn llên gwerin yn gyffredinol wedi hybu’r diddordeb. 



Shan:  A ‘wi ‘di clywed hefyd bod ‘na rhyw hanes ............................. i 

Ffynnon yr Ellyll? 

Eirlys: 	   Ma’ Ffynnon yr Ellyll y tu allan i’r Wyddgrug ar y 

......................... i’r Waun. Mi oedd ‘na fachgen oedd yn 

....................... yn y Waun yn caru merch i dafarnwr yn y 

Wyddgrug, ac oedd o’n mynd i .............................. ac i lawr yr 

hen lôn yna. Un ............................., oedd o’n mynd adre, ac mi 

wnaeth o gyfarfod â gwraig â clogyn ...................... drosti yn 

sefyll ar ochr y ffordd a dyma hi’n dweud - O! ‘Dwi’n falch o 

gael dy gwmni di, dwi isho mynd heibio’r ffynnon a ‘dwi 

.............................. Does dim angen i chi fod ofn, medda fo, 

dwi’n teithio digon ffordd hyn, dwi’m ‘di gweld dim byd. A 

medde hi wrtho fo - Bore ..........................., os wnei di fynd i 

edrych yn y ffynnon, o dan y garreg, ma’ ‘na fwclis. Sut ‘da 

chi’n gwbod hynny, medda fo wrthi. A medde hi - o'n i’n ei 

gwisgo hi y diwrnod ddaru nhw ........................ ‘mhen i ffwrdd. 

Ac mi aeth yr hanes drwy’r lle i gyd fod o ‘di gweld Ladi Wen 

Ffynnon yr Ellyll. Ac wrth gwrs, erbyn hyn, ma’r 

................................. wedi cael ei dinistrio fel ma’ nhw...fel 

llawer ffynnon arall wrth ledi’r ffordd. Ond mae ei safle hi yn 

........................ cof golofn yr Haleliwia ar dir Rhual. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


