
Tasg 3 
• Gwrandewch yn ofalus ar Nia Thomas yn siarad am ei hardal a’i 

fferm unwaith eto. 
• Ceisiwch gofnodi cymaint o enwau priod â phosib sy’n ymddangos 

ar y trac sain, yn y golofn isod. 
• Dylech fedru dod o hyd i o leiaf 10 ohonynt! 

Beth yw enw priod? 
Enw ar berson, lle, dyddiad, achlysur swyddogol neu gwmni. 
 Enw priod 
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Gwirio’r gwaith! 

• Gwiriwch eich atebion trwy ddarllen y trawsgript o’r trac sain. 



• Tanlinellwch yr holl enwau priod wrth ddarllen. 

Nia Thomas – Ffermio ar Ynys Mon 
Iolo: Ma llais Nia Thomas yn gyfarwydd iawn i wrandawyr boreol o’r Post Cyntaf ar 

Radio Cymru. Ma hi a’i gwr Gwyndaf, yn ffermio ar gyrion y pentref. ‘Da chi 
mewn lle hyfryd yma, dydach Nia, chwara teg, ti’n gwbod – yn y ffarm ac ati. 
Gwarthag, be ‘di rhein? Limousins? 

Nia:  Wel ie, gwartheg yn wreiddiol, wrth gwrs, o Ffrainc. Ac mae’n ddiwrnod 
hyfryd ‘ma heddiw. Fel arfer, mae’n wyntog ofnadwy ‘ma , dyna pam ma ‘na 
gynifer o felinau gwynt yn arfer bod, wrth gwrs, yma ar Ynys Mon. Na, mae’n 
ddiwrnod godidog heddiw yn dydy? 

Iolo:  Y gwartheg, ‘di gweld bo chi ‘di gadel y gwyddau allan hefyd – at Dolig ma 
rheina neu beth? 

Nia:  Wel, mi fydd ‘na rhai o nhw’n anffodus yn rhannu’r bwrdd Dolig hefo rhai 
teuluoedd a ffrindia o’r ardal! Ond mi rydan ni’n cadw, deud y gwir, rhyw ddeg 
i ddwsin ohanan nhw i fagu – ma nhw’n greaduriaid rhyfedd a rhyfeddol iawn, 
dipyn o gymeriada a deud y gwir! Cyn belled â bod yr hen Sion Blewyn Coch yn 
mynd ar eu cyfil nhw de? 

Iolo:  Ie, ie...wel, ga’i rhoid ordor mewn am un ar gyfer y Dolig ta? 
Nia:  Dyna ni. Gan obeithio bydd o dal yma de? 
Iolo:  Hogan o’r ardal wyt ti de? Pam...beth sydd yma te? Pam bod o mor arbennig? 
Nia:  Teimlad o falchder yn sicr pan fyddai’n dod dros Bont Borth – mod i’n dod yn 

ôl adra. A teimlad o falchder anhygoel, deud y gwir, pan dwi ‘di bod yn teithio 
ar hyd a lled Cymru efo ngwaith, pan fo rhywun yn gofyn i mi, o le ti’n dod? O! 
Hogan o Lanerchymedd ydw i. Neu hogan o’r Llan – oherwydd er bo ‘na faint? 
Rhyw hanner cant o Lannau ar Ynys Mon, dim ond un Llan sydd ‘na i mi. Wrth 
gwrs, ma’r pentre’ a’r ardal  wedi newid yn ofnadwy, hyd yn oed ers pan on i’n 
blentyn ifanc. Llawer iawn o’r siopau wedi cau, llawer o’r diwydiannau  wedi 
mynd, ond am wn i mai mewn pobol, ynde, ma cyfoeth unrhyw ardal. Ac mae 
‘na gyfoeth anhygoel yn yr ardal yma – yn ffrindia, yn deulu, yn gyfeillion. 
Felly mae ‘na bot aur go iawn yma. 

 


