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HOLIADUR AR GYFER CYFWELWYR    
14 Ebrill, 2004 
 
 
[Cyflwyniad gan CA: “Llawer o ddiolch i chi am gytuno i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Hoffem ofyn rhai cwestiynau 
i chi am eich cefndir eich hun a rhai cwestiynau am eich plentyn/plant. Fel y gwyddoch, mae hyn yn rhan o arolwg mawr 
sy’n cael ei gynnal â rhieni ar draws Cymru. Bydd yr holl ymatebion a geir yn cael eu cadw’n gwbl ddienw. Os hoffech 
beidio ag ateb unrhyw gwestiynau, mae hynny’n iawn. Rhowch wybod i ni ac fe awn ymlaen at yr eitemau nesaf. Rydym 
yn recordio pob cyfweliad fel y gallwn wirio unrhyw atebion sy’n ymddangos yn aneglur, ac i’w cadw ar gyfer astudiaeth 
bosibl yn y dyfodol ar ddefnyddio iaith yng Nghrymu. Ydi popeth yn iawn felly?” 
 
"Yn gyntaf fe hoffem ofyn ychydig o gwestiynau i chi am eich cefndir eich hun.” 
 
1.  A.  Heblaw byw yn X [enw tref/pentref], ydych chi wedi byw yn unman arall yn ystod eich bywyd? 
 
[Os ceir ateb “Do”:]  Ellwch chi ddweud wrtha i lle arall rydych chi wedi byw ynddo (does dim angen i chi  sôn am rywle 
rydych wedi byw ynddo am lai na blwyddyn)? 
 
Lleoedd                                                                                    O            Hyd               C/S/y ddau? 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
[Ar gyfer pob un o’r lleoedd uchod:] Fyddech chi’n dweud bod X yn fan lle mae pobl yn siarad Cymraeg fwyaf, yn siarad 
Saesneg fwyaf, neu’n siarad Cymraeg a Saesneg? 
 
B.  [Os yw’n berthnasol]: 
 
Heblaw byw yn X [enw tref/pentref], ydi’ch partner/rhiant arall y plentyn wedi byw yn rhywle arall yn ystod ei b(f)ywyd? 
 
[Os ceir ateb “Do”:]  Ellwch chi ddweud wrtha i lle arall y mae ef/hi wedi byw ynddo (am flwyddyn neu fwy)? 
 
Lleoedd                                                                                    O            Hyd               C/S/y ddau? 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
_____________________________________________     _______   _______           _______ 
 
[Ar gyfer pob un o’r lleoedd uchod:] Fyddech chi’n dweud bod X yn fan lle mae pobl yn siarad Cymraeg fwyaf, yn siarad 
Saesneg fwyaf, neu’n siarad Cymraeg a Saesneg? 
 
 
 



2.  Yn gyffredinol, pa iaith/ieithoedd ellwch chi eu siarad? 
 
Cymraeg _____  Saesneg _____Arall I1: [nodwch] _____  Arall I2: [nodwch] _____ 
 
Os ydych yn gwybod neu’n gallu cofio, tua phryd y gwnaethoch ddechrau siarad pob iaith?              
 
Cymraeg: 
 
  a.  Cyn hired ag y gallaf gofio: ______ 
 
  b.  Ers cyn mynd i’r ysgol:  ______ 
 
  c.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol gynradd: ______ 
 
  d.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol uwchradd: _____ 
 
  e.  Fe wnes ei dysgu fel oedolyn  
 
Saesneg: 
 
  a.  Cyn hired ag y gallaf gofio: ______ 
 
  b.  Ers cyn mynd i’r ysgol:  ______ 
 
  c.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol gynradd: ______ 
 
  d.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol uwchradd: _____ 
 
  e.  Fe wnes ei dysgu fel oedolyn  
 
 Iaith arall: 
 
    a.  Cyn hired ag y gallaf gofio: ______ 
 
  b.  Ers cyn mynd i’r ysgol:  ______ 
 
  c.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol gynradd: ______ 
 
  d.  Ar ôl i mi ddechrau yn yr ysgol uwchradd: _____ 
 
  e.  Fe wnes ei dysgu fel oedolyn  
 
 
 



Defnyddiwch y dewisiadau canlynol ar gyfer Cwestiynau 3 i 7:  
 

W:      Cymraeg bob amser (bron) 
MW:   mwy o Gymraeg na Saesneg  
B:       Cymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal  
ME:    mwy o Saesneg nag o Gymraeg 
E:       Saesneg bob amser (bron) 
 
O:       iaith arall     
 

            ?:        Dydw i ddim yn gwybod 
 

  Cyn i chi 
fynd i 
ysgol    

Mewn ysgol 
gynradd 

Mewn 
ysgol 

uwchradd  

Fel 
oedolyn  

3.  
A. 

Pa iaith neu ieithoedd mae/roedd eich mam yn siarad â 
chi yn y cartref yn yr oedrannau canlynol: 

    

     
B. 

Pa iaith neu ieithoedd rydych/roeddech chi’n siarad â’ch 
mam yn yr oedrannau canlynol:  

    

4.  
A. 

Pa iaith neu ieithoedd mae/roedd eich tad yn siarad â chi 
yn y cartref yn yr oedrannau canlynol: 

    

     
B. 

Pa iaith neu ieithoedd rydych/roeddech chi’n siarad â’ch 
tad  yn yr oedrannau canlynol: 

    

5.  
A. 

Pa iaith neu ieithoedd mae/roedd eich brodyr a’ch 
chwiorydd yn siarad â chi yn y cartref yn yr oedrannau 
canlynol: 

    

     
B. 

Pa iaith neu ieithoedd rydych/roeddech chi’n siarad â’ch 
brodyr neu chwiorydd yn yr oedrannau canlynol: 

    

6.  
A. 

Pa iaith neu ieithoedd mae/roedd eich ffrindiau’n  siarad 
â chi yn y cartref yn yr oedrannau canlynol: 

    

     
B. 

Pa iaith neu ieithoedd rydych/roeddech chi’n siarad â’ch 
ffrindiau  yn yr oedrannau canlynol: 

    

  Mewn 
meithrinfa  
[os yw’n 

berthnasol
] 

Mewn 
ysgol  

gynradd 

Mewn 
clwb ar ôl 
ysgol [os 

yw’n 
berthnasol 

 

Mewn 
ysgol 

uwchradd  

Mewn 
unrhyw 
addysg 

bellach [os 
yw’n 

berthnasol] 

7.  
A. 

Pa iaith neu ieithoedd wnaeth eich athrawon eu 
defnyddio fel cyfrwng addysg yn y dosbarth  yn yr 
oedrannau canlynol:  

     

     
B. 

Pa iaith neu ieithoedd wnaeth eich athrawon siarad â chi 
y tu allan i’r dosbarth (e.e, yn y cae chwarae) yn yr 
oedrannau canlynol:  

     

     
C.   

Pa iaith neu ieithoedd wnaethoch chi eu defnyddio i 
ymateb i’ch athrawon yn y dosbarth yn yr oedrannau 
canlynol:  

     

     
D. 

Pa iaith neu ieithoedd wnaethoch chi eu defnyddio i 
siarad â’ch athrawon y tu allan i’r dosbarth  yn yr 
oedrannau canlynol:  

     

 Pa ysgol/ysgolion yr aethoch iddi/iddynt?  
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
 



8.      A oedd yna unrhyw oedolion eraill roeddech yn ymwneud yn rheolaidd â hwy fel plentyn (er enghraifft, 
teidiau/neiniau, modrybedd/ewythrod, etc)? 

 
          Pa mor aml roeddech chi’n eu gweld?  
 
         Pa iaith/ieithoedd roeddent yn eu siarad?  
 
 
                                        Amlder                    Iaith/ieithoedd 
  
                                       a.  mwy nag unwaith yr wythnos W        Cymraeg bob amser (bron) 
                                       b. 1/wyth./1/mis,   W>E:   mwy o Gymraeg nag o Saesneg 
                                       c. 1/mis neu lai             B.        Cymraeg a Saesneg bron yn gyfartal    
 E>W:   mwy o Saesneg nag o Gymraeg  
 E.       Saesneg bob amser (bron)  
 O.       iaith arall     
 ?:         ddim yn gwybod  
 
 
   Teidiau/Neiniau (i gyd)                       ______________         _____________________________ 
 
   Modrybedd/Ewythrod (i gyd)              ______________          _____________________________ 
 
   Eraill (gofalwr, cymydog, etc) (i gyd)        
 
                                         ______________         _____________________________ 
 
 
 
9.  Fel plentyn, wnaethoch chi gymryd rhan mewn unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol:  
 
 A.  Yr Urdd ______  
 
 B.  Eisteddfodau lleol neu genedlaethol ___________ 
 

C.  Cybiaid/Sgowtiaid neu Brownies/Geidiau: (yn Gymraeg yn bennaf) _____, (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn 
Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 

 
 D.  Chwaraeon (e.e. tennis, pêl-droed, rygbi, hoci, etc.):  (yn Gymraeg yn bennaf) _____,  
  (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 
 
 E. Capel neu eglwys Gymraeg ______ 
 
 F. Capel neu eglwys Saesneg ______ 
 

G.  Arall (nodwch): _____________________________________________________________(yn Gymraeg yn 
bennaf) _____, (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 

 
 
 
 



"Nawr fe hoffem ofyn ychydig o gwestiynau i chi am gefndir a gweithgareddau eich plentyn/plant o dan 7  [enwch ef/hi/hwy]”          
W:      Cymraeg bob amser (bron) 
MW:   mwy o Gymraeg na Saesneg  
B:       Cymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal  
ME:    mwy o Saesneg nag o Gymraeg 
E:       Saesneg bob amser (bron) 
O:       iaith arall     

            ?:        Dydw i ddim yn gwybod 
 

  Cyn iddo/iddi fynd 
i’r ysgol  

Yn gynnar mewn 
ysgol gynradd [os 
yw’n berthnasol]  

10. A Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd mam y plentyn yn siarad ag 
ef /â hi yn y cartref yn yr oedrannau canlynol  

  

     B. Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd y plentyn yn siarad â’i 
fam/mam yn yr oedrannau canlynol:  

  

11. A Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd tad y plentyn yn siarad ag 
ef /â hi yn y cartref yn yr oedrannau canlynol 

  

     B. Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd y plentyn yn siarad â’i 
dad/thad yn yr oedrannau canlynol: 

  

12. A [os yw’n berthnasol:] 
Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd brodyr a chwiorydd y 
plentyn yn siarad ag ef /â hi yn y cartref yn yr oedrannau 
canlynol 

  

     B. Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd y plentyn yn siarad â’i 
frodyr a’i chwiorydd yn yr oedrannau canlynol: 

  

13. A [os yw’n berthnasol:] 
Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd  ffrindiau’r plentyn  yn 
siarad ag ef /â hi yn yr oedrannau canlynol: 

  

     B. Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd y plentyn yn siarad â’i 
ffrindiau  yn yr oedrannau canlynol: 

  

    
14.  [ar gyfer plant mewn ysgol gynradd:]  Ydi/A fu eich plentyn yn 

mynd i ysgol feithrin?  Ydi ___   Nac ydi ___ 
  

15.   Ydi/a fu eich plentyn yn mynd i feithrinfa neu glwb ar ôl ysgol 
neu a oes/a fu gofalwr yn gofalu amdano? Ydi __ Nac ydi ___ 

  

  Mewn 
meithrinfa 

gyda 
gofalwr [os 

yw’n 
berthnasol] 

Mewn clwb 
ar ôl ysgol 
[os yw’n 

berthnasol] 

Yn gynnar 
mewn ysgol 
gynradd [os 

yw’n 
berthnasol]  

16. A Pa iaith neu ieithoedd y mae/ roedd athro neu ofalwr y plentyn 
yn eu defnyddio fel cyfrwng addysg yn yr oedrannau canlynol: 

   

     B. Pa iaith neu ieithoedd y mae/roedd  athro neu ofalwr y plentyn  
yn eu defnyddio wrth siarad â’ch plentyn y tu allan i’r dosbarth 
yn yr oedrannau canlynol:  

   

     C. Pa iaith/ieithoedd y mae/roedd eich plentyn yn eu siarad â’r 
athro neu ofalwr yn y dosbarth yn yr oedrannau canlynol:  

   

     D. Pa iaith/ieithoedd y mae/roedd eich plentyn yn eu siarad â’r 
athro neu ofalwr y tu allan i’r dosbarth yn yr oedrannau 
canlynol: 

   

 Pam y gwnaethoch ddewis yr ysgol neilltuol y mae eich plentyn yn mynd iddi?  
 
____  Agosrwydd ____  Yr iaith y maent yn ei defnyddio fel cyfrwng addysg  
 
____  Ansawdd addysg/hyfforddiant    _____  Arall:  _________________________________________ 
 



17.  a.   Pa oedolion eraill y mae eich plentyn yn ymwneud â hwy’n rheolaidd (e.e. teidiau/neiniau, modrybedd/ewythrod – POB 
UN YN UNIGOL)? 

 
      b.   Pa mor aml?   
 
       c.  Pa iaith/ieithoedd y mae pob un ohonynt yn ei siarad?  
 
                                        Amlder                    Iaith/ieithoedd 
  
                                       a.  mwy nag unwaith yr wythnos W        Cymraeg bob amser (bron) 
                                       b. 1/wyth./1/mis,   W>E:   mwy o Gymraeg nag o Saesneg 
                                       c. 1/mis neu lai             B.        Cymraeg a Saesneg bron yn gyfartal    
 E>W:   mwy o Saesneg nag o Gymraeg  
 E.       Saesneg bob amser (bron)  
 O.       iaith arall     
 ?:         ddim yn gwybod  

 
   Teidiau/Neiniau 1 ____        _______________          ___________________________ 
 
                              2 ____         _______________          ___________________________ 
                                    
                              3 ____         _______________          ___________________________ 
                               
                              4 ____         _______________          ___________________________ 
                            
   Modrybedd/Ewythrod 1 ____        _______________          ___________________________ 
                             
                              2 ____         _______________          ___________________________ 
                              
                              3 ____         _______________          ___________________________                         
 
                              4 ____         _______________          ___________________________ 
   Eraill 
   [e.e., gofalwyr,   1 ____         _______________          ___________________________ 
   gweithwyr 
   meithrinfa]         2 ____         _______________          ___________________________ 
                                
                              3 ____         _______________          ___________________________ 
                              
18.  Ydi’ch plentyn yn cymryd rhan yn unrhyw rai o’r gweithgareddau canlynol:  
 
 A. Yr Urdd ______ 
 
 B.  Eisteddfodau lleol neu genedlaethol ___________ 
 

C.  Cybiaid/Sgowtiaid neu Brownies/Geidiau: (yn Gymraeg yn bennaf) _____, (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn 
Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 

 
 D.  Chwaraeon (e.e. tennis, pêl-droed, rygbi, hoci, etc.):  (yn Gymraeg yn bennaf) _____,  
  (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 
 
 E. Capel neu eglwys Gymraeg ______ 
 
 F. Capel neu eglwys Saesneg ______ 
 

G.  Arall (nodwch): _____________________________________________________________(yn Gymraeg yn 
bennaf) _____, (yn Saesneg yn bennaf) _____, (yn Gymraeg a Saesneg yn weddol gyfartal) _____ 

 
 



“Nawr fe hoffem ofyn rhai cwestiynau cyffredinol i chi i gael eich barn.”  
 
19.  A.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn siarad Cymraeg?  
 

1 2 3 4 5 
 

Gwybod rhai 
geiriau ac 

ymadroddion yn 
unig 

 Gallu cynnal 
sgwrs 

sylfaenol      

 Gall cynnal 
sgwrs 

estynedig  

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 
 

B.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn siarad Saesneg?  
 

 
 

1 2 3 4 5 
 

Gwybod rhai 
geiriau ac 

ymadroddion yn 
unig 

 Gallu cynnal 
sgwrs 

sylfaenol      

 Gall cynnal 
sgwrs 

estynedig  

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 

 
20. A.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn deall  Cymraeg? 
 

1 2 3 4 5 
 

Gwybod rhai 
geiriau ac 

ymadroddion yn 
unig  

 Gallu deall 
sgwrs 

sylfaenol        

 Gallu deall 
bob sgwrs 
neu’r rhan 

fwyaf ohonynt 
 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 
 

B.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn deall  Saesneg? 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 
Gwybod rhai 

geiriau ac 
ymadroddion yn 

unig  

 Gallu deall 
sgwrs 

sylfaenol        

 Gallu deall 
bob sgwrs 
neu’r rhan 

fwyaf ohonynt 
 
 
Sylwadau   _________________________________________________ 

 



21.   A.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn darllen  Cymraeg?  
1 2 3 4 5 

 
Dim ond 
ychydig y 
gallaf ei 
ddarllen 

 Gallaf ddarllen y 
rhan fwyaf o 

bethau’n weddol 
dda 

 Gallaf ddarllen 
popeth bron yn 

dda iawn 

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 
 

      B.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn darllen  Saesneg? 
 

  
1 2 3 4 5 

 
Dim ond 
ychydig y 
gallaf ei 
ddarllen 

 Gallaf ddarllen y 
rhan fwyaf o 

bethau’n weddol 
dda 

 Gallaf ddarllen 
popeth bron yn 

dda iawn 

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 
 

22.  A. Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn ysgrifennu Cymraeg?  
 

1 2 3 4 5 
 

Dim ond 
ychydig eiriau 

ac 
ymadroddion y 

gallaf eu 
hysgrifennu  

 Dim ond 
pethau syml y 

gallaf eu 
hysgrifennu  

 Gallaf 
ysgrifennu bron 
bopeth rwyf ei 

eisiau  

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 

 
B.  Ar raddfa o 1 i 5 (uchaf), pa mor dda ydych chi’n teimlo eich bod yn ysgrifennu  Saesneg? 

 
1 2 3 4 5 

 
Dim ond 

ychydig eiriau 
ac 

ymadroddion y 
gallaf eu 

hysgrifennu  

 Dim ond 
pethau syml y 

gallaf eu 
hysgrifennu  

 Gallaf 
ysgrifennu bron 
bopeth rwyf ei 

eisiau  

 
 
Sylwadau: ________________________________________________ 

 
23.  Beth yw eich barn gyffredinol am i’ch plentyn/plant fedru siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg? 
 
 a.  Pwysig iawn    b.  Pwysig     c.  Niwtral         d.  Ddim yn bwysig     e.  Ddim yn gwybod / Dim barn 
 
24. Beth yw eich barn gyffredinol am i’ch plentyn/plant fedru siarad, darllen ac ysgrifennu Saesneg? 
 
 a.  Pwysig iawn    b.  Pwysig     c.  Niwtral         d.  Ddim yn bwysig     e.  Ddim yn gwybod / Dim barn 
   



 
25.  Beth yw eich barn gyffredinol am ragolygon gwaith eich plentyn/plant os gall siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg? 
 
a.  O gymorth mawr       b.  O gymorth     c.   Niwtral         c.  Ddim yn gymorth      e.  Ddim yn gwybod / Dim barn 
 
26.  Beth yw eich barn gyffredinol am ragolygon gwaith eich plentyn/plant os gall siarad, darllen ac ysgrifennu Saesneg? 
 
a.  O gymorth mawr       b.  O gymorth     c.   Niwtral         c.  Ddim yn gymorth      e.  Ddim yn gwybod / Dim barn 
 
27.  Pa un o’r datganiadau canlynol sy’n cyfleu orau sut rydych yn dewis pa iaith i’w defnyddio â’ch plentyn?    
 
      ____  Rwy’n defnyddio’n naturiol pa iaith bynnag rwy’n teimlo sy’n addas ar y pryd.  
 
      ____  Rwyf wedi gwneud dewis ymwybodol pa iaith i’w defnyddio â’m plentyn.  
 

Os ydych wedi gwneud dewis ymwybodol:  
 
Ydych chi wedi trafod y mater erioed â’ch partner?     
 
____ Lawer gwaith ____ Weithiau  ____ Dim ond unwaith neu ddwy ____ Byth  
 
Os gwnaethoch drafod hyn â’ch partner, pryd yn ystod bywyd y plentyn y gwnaethoch drafod hyn [ticiwch bob un sy’n 
berthnasol:]?            
 
____  Cyn geni’r plentyn ____ Cyn gynted ag y ganwyd y babi  ____ Yn ystod y deuddeg mis cyntaf    
 
____ Yn ddiweddarach [nodwch pryd os gwelwch yn dda:  __________________] 
 

28.  Wnaethoch chi newid eich penderfyniad unrhyw bryd?    ____ Do      ____ Naddo 
 
Os gwnaethoch, pryd a pham?  
 

29.  Faint o gytundeb sydd yna ryngoch chi a’ch partner ynglŷn â defnyddio Cymraeg a Saesneg gyda’ch plentyn/plant?         
 
____ Rydym yn cytuno fwy neu lai 
 
____  Rydym yn cytuno ar y mater tua hanner yr amser 
 
____  Rydym yn anghytuno gan amlaf 
 
____  Byth yn trafod y peth 

 
Os ydych yn anghytuno, beth yw’r gwahaniaeth rhwng eich ystyriaethau chi a rhai eich partner ynglŷn â 
siarad Cymraeg a Saesneg â’ch plentyn/plant?  

 
                     ______________________________________________________________ 
 
30.  Ar raddfa o 1 i 5 (gyda 5 yr uchaf), faint o fri ydych chi’n ei deimlo sydd gan yr iaith Gymraeg yng Nghymru: 
 

1 2 3 4 5 
 

Hynod isel      Niwtral   Hynod uchel    
 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 

 



31.  Ar raddfa o 1 i 5 (gyda 5 yr uchaf), faint o fri ydych chi’n ei deimlo sydd gan yr iaith Saesneg yng Nghymru: 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Hynod isel      Niwtral   Hynod uchel    
Hynod isel      Niwtral   Hynod uchel    

Hynod isel  

 Niwtral   Hynod uchel 

 
Sylwadau:  _________________________________________________ 

 
32.  Pa un o’r datganiadau canlynol sy’n cyfleu orau eich barn ar sefyllfa debygol Cymraeg a Saesneg yng Nghymru gyfan 

ymhen 50 mlynedd:           
 

     
Bydd  y 
Saesneg wedi 
disodli’r  
Gymraeg 

Bydd y 
Gymraeg yn 
cael ei 
defnyddio llai 
nag y mae’n 
awr 

Bydd y 
Gymraeg yn 
cael ei 
defnyddio run 
fath ag y 
mae’n awr  

Bydd y 
Gymraeg yn 
cael ei 
defnyddio fwy 
nag y mae’n 
awr 

Bydd y 
Gymraeg wedi 
disodli’r 
Saesneg 

 
 
Sylwadau:  _________________________________________________ 

 
33.  Ar raddfa o 1 i 5 (5 yn uchaf) pa mor dda ydych chi’n meddwl y mae’r iaith Gymraeg yn cael ei chynrychioli yn y 

cyd-destunau canlynol:  
 
 a.  y cyfryngau darlledu (teledu a radio)   
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

 
 b.  y cyfryngau printiedig (papurau newydd, cylchgronau)  
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

 
 c.  addysg    
  

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

 
 d.  gwasanaethau llywodraeth megis swyddfeydd cyngor, swyddfa cofrestru ceir, etc.  
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  



 
  
 e.  gwasanaethau gofal iechyd  
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

 
  
 f.  diwydiant gwerthu  
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

               
 g. diwydiant cynhyrchu      
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
     

 
 h.  crefydd   
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

               
 i.  gweithgareddau diwylliannol  
 

1 2 3 4 5 
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
 

               
 j.  pleidiau gwleidyddol  
 

ddim yn cael ei 
chynrychioli’n dda  

 cael ei 
chynrychioli’n 

weddol dda  

 cael ei 
chynrychioli’n dda 

iawn  
                
34.  A ydyw’n well gennych edrych ar y teledu a gwrando ar y radio yn Gymraeg, yn Saesneg neu gymysg? 
 

Mae’n well gen i wylio teledu Saesneg oherwydd ____________________________ 
 
Mae’n well gen i wylio teledu Cymraeg oherwydd _____________________________ 
 
Mae’n well gen i wylio cymysgedd o deledu Cymraeg a Saesneg oherwydd _______________________ 
 
Mae’n dibynnu ar _______________ 

 
35.  Enwch dair o’ch hoff raglenni teledu: ______________________________________________________ 
 



36.  Enwch dair o’ch hoff orsafoedd radio: _________________________________________________________ 
 
37.  A.  Pa mor aml ydych chi’n gwylio teledu yn Gymraeg? 
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 
 

      B.  [os oes gan yr ymatebwr Sky:]  Pa mor aml ydych chi’n gwylio Sky yn Gymraeg?  
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 
 
Ddim yn berthnasol _____ 

 
38.  A.    Pa mor aml ydych chi’n gwylio teledu yn Saesneg? 
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 
 
 

     B.  [os oes gan yr ymatebwr Sky:]  Pa mor aml ydych chi’n gwylio Sky yn Saesneg?  
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 
 
Ddim yn berthnasol _____ 
 

 
39.  Pa mor aml ydych chi’n gwrando ar y radio yn Gymraeg?                 
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 

 



40.  Pa mor aml ydych chi’n gwrando ar y radio yn Saesneg?        
 

Dyddiol ____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos  _____ 
 
Llai nag unwaith yr wythnos ____ 
 
Byth _____ 

 
41. Pa mor aml ydych chi’n darllen pethau yn Gymraeg (llyfrau, cylchgronau, pamffledi, papurau newydd, etc.)  
 

Bob dydd  _____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos _____ 
 
O leiaf unwaith y mis _____ 
 
Llai nag unwaith y mis _____ 
 
Byth _____ 

 
42.  Pa mor aml ydych chi’n darllen pethau yn  Saesneg (llyfrau, cylchgronau, pamffledi, papurau newydd, etc.)  
 

Bob dydd _____ 
 
O leiaf unwaith yr wythnos _____ 
 
O leiaf unwaith y mis _____ 
 
Llai nag unwaith y mis _____ 
 
Byth _____ 
 

 
43.  Ydych chi’n darllen llyfrau i’ch/gyda’ch plentyn?  ____ Ydw ____ Nac ydw 
 
 [Os "ydw ":]  Ellwch chi gofio enw’r llyfr diwethaf i chi ei ddarllen â’ch plentyn? _________________ 
 
 [Os nad yw’n glir o enw’r llyfr: Ym mha iaith yr oedd wedi ei ysgrifennu?   _______________ ] 
 
44.  A.  Pan fyddwch yn derbyn gohebiaethau neu ffurflenni dwyieithog, pa fersiwn fyddwch chi’n ei darllen fel rheol? 
 

a.  _____   Cymraeg bob amser 
 
b.  _____  Cymraeg fel rheol  
 
c.  _____  Tipyn o’r ddwy 
 
d.  _____  Saesneg fel rheol  
 
e.  _____  Saesneg bob amser 
 



      B.  Pan fyddwch yn derbyn gohebiaethau neu ffurflenni dwyieithog, pa fersiwn fyddwch chi’n ei llenwi fel rheol? 
 

a.  _____   Cymraeg bob amser 
 
b.  _____  Cymraeg fel rheol  
 
c.  _____  Tipyn o’r ddwy 
 
d.  _____  Saesneg fel rheol  
 
e.  _____  Saesneg bob amser 

 
45.  Ar raddfa o 1 i 5 (5 yr uchaf), i ba raddau y mae Cymraeg wedi bod yn ddefnyddiol i chi ers i chi adael yr ysgol?  
 

a. Mewn gwaith:  
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddefnyddiol o 

gwbl  

 Ddim yn 
ddefnyddiol 

nac 
annefnyddiol  

 Defnyddiol 
iawn    

 
 

b.   Yn y gymuned:     
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddefnyddiol o 

gwbl  

 Ddim yn 
ddefnyddiol 

nac 
annefnyddiol  

 Defnyddiol 
iawn    

 
 
 c.   Yn y teulu:            
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddefnyddiol o 

gwbl  

 Ddim yn 
ddefnyddiol 

nac 
annefnyddiol  

 Defnyddiol 
iawn    

 
46.  Ar raddfa o 1 i 5 (5 yr uchaf) pa mor hyderus ydych chi’n teimlo yn siarad Cymraeg? 
 

a.  mewn cyd-destunau ffurfiol [e.e. cyfweliadau am swyddi, siarad â’ch pennaeth, etc] 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
berthnasol  

Ddim yn 
hyderus o 

gwbl 

 Niwtral  Hyderus iawn    

 
b.  mewn cyd-destunau anffurfiol [e.e. gyda’ch ffrindiau, mewn parti, mewn gêm bêl-droed etc] 

 
1 2 3 4 5 

 
Ddim yn 

berthnasol 
Ddim yn 
hyderus o 

gwbl 

 Niwtral  Hyderus iawn    



 
47.  Ar raddfa o 1 i 5 (5 yr uchaf) pa mor hyderus ydych chi’n teimlo yn siarad  Saesneg? 
 

a.  mewn cyd-destunau ffurfiol [e.e. cyfweliadau am swyddi, siarad â’ch pennaeth, etc] 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
hyderus o 

gwbl 

 Niwtral  Hyderus iawn   

 
 

b.  mewn cyd-destunau anffurfiol [e.e. gyda’ch ffrindiau, mewn parti, mewn gêm bêl-droed etc] 
 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
hyderus o 

gwbl 

 Niwtral  Hyderus iawn   

 
 
48.  Ar raddfa o 1 i 5 (5 yr uchaf) pa mor hanfodol yw Cymraeg yn eich barn chi i fod yn rhan lawn o’ch cymuned?     
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
hanfodol o 

gwbl  

 Niwtral   Hanfodol iawn  

 
 
49.  Ar raddfa o 1 i 5, dywedwch wrthym p’run a fu unrhyw rai o’r canlynol yn ffactorau pwysig ai peidio o ran 

dylanwadau ar yr iaith rydych yn dewis ei defnyddio â’ch plentyn/plant:  
 

a.  Unigolyn (pwy?) ________________ 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddylanwadol 

o gwbl  

 Niwtral   Dylanwadol 
iawn  

 
    [Ow yw’r ateb yn  "4" neu "5"--] 
    Pryd roedd yr unigolyn hwn yn ddylanwadol:     
 

____  Cyn geni’r plentyn      ____ Cyn gynted ag y ganwyd y babi  ____ Yn ystod y deuddeg mis cyntaf    
 
____ Yn ddiweddarach [nodwch pryd os gwelwch yn dda: __________________] 

 
 

b.  Dyfodol fy mhlentyn/mhlant _________________ 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddylanwadol 

o gwbl  

 Niwtral   Dylanwadol 
iawn  

 
 
 
 



c.  Rwy’n teimlo y gallaf fynd yn nes at fy mhlentyn/mhlant mewn un iaith yn fwy na’r llall 
 
 [Os yw’n ddylanwadol: nodwch pa iaith/ieithoedd sy’n gwneud i’r rhiant deimlo’n nes at ei blentyn/blant: _____] 
 

 
1 2 3 4 5 

 
Ddim yn 

ddylanwadol 
o gwbl  

 Niwtral   Dylanwadol 
iawn  

 
 

d.  Gallaf uniaethu’n well â phobl sy’n siarad Cymraeg/siarad Saesneg.   
 
   [Os yw’n ddylanwadol: nodwch â pha grŵp y mae’r rhiant yn uniaethu mwy : ______________] 

 
1 2 3 4 5 

 
Ddim yn 

ddylanwadol 
o gwbl  

 Niwtral   Dylanwadol 
iawn  

 
 

e.  Arall  _________________________________________________ 
 

1 2 3 4 5 
 

Ddim yn 
ddylanwadol 

o gwbl  

 Niwtral   Dylanwadol 
iawn  

 
 
50.  Ydi’ch gweithiwr iechyd wedi siarad â chi ynglŷn â magu eich plentyn yn ddwyieithog?  
 
 Do ____  Naddo _____  Methu cofio _____ 
 

Os mai “do” yw’r ateb, beth oedd eu cyngor? ________________________ 
 
Argymell ____    Niwtral ____   Yn erbyn  ____ 

 
 [Cylchlythyr Teuluol Dwyieithog] 
 
 [TWF] 
 
51.  A ydych yn credu bod gan bobl fantais neu anfantais o ran meddwl os gallant siarad 2 iaith?           
 
 Mantais    _____  Anfantais     _____ Y naill na’r llall _____  Ddim yn gwybod _____ 
 
52.  A ydych yn meddwl ei bod yn hawdd neu’n anodd i blant ifanc ddysgu 2 iaith yr un pryd?                        
 
 Hawdd iawn_____  Hawdd_____  Niwtral _____  Anodd   _______ Anodd iawn _____  Ddim yn gwybod _____ 
 
       Pam eich bod yn meddwl hynny? _____________________________________ 
 
53.  Beth yw eich swydd bresennol? ____________________________ 
 
54.  [os yw’n berthnasol]   Beth yw swydd eich partner? _______________________ 
 
 



55.  Pa fath o gartref sydd gennych?              
 

a.  _____  Rydym yn berchenogion ein tŷ 
 
b.  _____  Rydym yn rhentu’r tŷ/fflat rydym yn byw ynddo 
 
c.  _____  Rydym yn byw mewn tŷ cyngor  
 
d.  _____  Rydym yn byw gydag un o’n rhieni 
 
e.  _____  Arall [nodwch os gwelwch yn dda: _____________________________ ] 

 
 
56. Beth yw’r lefel addysg uchaf rydych wedi ei chwblhau:            
 
 
Derbyn       1  2   3   4   5   6          7   8   9       10   11       12     13       1   2   3 +      1   2   3 + 
 
     Cynradd                         Uwchradd                       Prifysgol       Uwch-radd    Addysg Bellach. 
                   TGAU       Lefel A  
 
 
57.  Beth yw’r lefel addysg uchaf y mae eich partner wedi ei chwblhau.     
 
Derbyn       1  2   3   4   5   6          7   8   9       10   11       12     13       1   2   3 +      1   2   3 + 
 
     Cynradd                         Uwchradd                       Prifysgol       Uwch-radd    Addysg Bellach. 
                   TGAU       Lefel A  
 
 
 
58.  A oes gennych unrhyw gymwysterau pellach? Oes  ___  Nac oes  ___   Os oes, beth ydynt? 

___________________________ 
 
59.  A oes gan eich partner unrhyw gymwysterau pellach? Oes  ___  Nac oes  ___   Os oes, beth ydynt? 

___________________________ 
 
60.  Os aethoch i Goleg neu Brifysgol, pa bwnc y gwnaethoch ei astudio?   
   
Is-raddedig: ____________________________________  Uwch-radd:__________________________________ 
 
61. Os aeth eich partner  i Goleg neu Brifysgol, pa bwnc y gwnaeth ef/hi ei astudio?   
   
Is-raddedig: ____________________________________  Uwch-radd:__________________________________  
 
 
 

 
 
 
 
"DIOLCH YN FAWR I CHI AM ROI EICH AMSER I SIARAD Â NI. Rydym yn gwerthfawrogi eich help gyda’r project 

hwn.” 
  

 


