
Mae’r arolwg hwn ar gyfer pawb sydd wedi cymryd rhan mewn prosiect 
Ffrindiau Darllen o 1 Hydref 2021 ymlaen. Gallwch ei lenwi ar eich pen 
eich hun neu gyda chymorth ffrindiau os oes angen (er enghraifft, fel 
rhan o sgwrs). Mae eich barn a’ch safbwyntiau’n rhan bwysig o’r 
gwerthusiad – rydyn ni eisiau gwybod sut gallwn wella Ffrindiau Darllen 
yn y dyfodol. Efallai y byddwn yn defnyddio rhannau o’ch sylwadau ar 
ein gwefan neu ar gyfer y cyfryngau, ond bydd yr holl ymatebion unigol 
yn aros yn ddienw a bydd eich manylion yn cael eu cadw’n gyfrinachol. 
Llenwch yr arolwg hwn erbyn 27 Mehefin 2022 neu pan fyddwch yn gorffen 
cymryd rhan mewn Ffrindiau Darllen. Os ydych yn iau nag 16 oed, siaradwch 
â’ch rhiant/gofalwr/gwarcheidwad yn gyntaf i roi gwybod iddo eich bod yn 
llenwi’r arolwg hwn. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm Ffrindiau Darllen ar 

readingfriends@readingagency.org.uk 

Dyma ddolen os hoffech ei lenwi ar-lein, ond llenwch yr arolwg unwaith yn unig. 

(Online English link) https://www.surveymonkey.co.uk/r/RFyoungparticipant2022 

Adran 1: Gwybodaeth gefndirol 
1) Faint yw eich oed?

J 
J 

11-15 

16-18 

Os ydych wedi dewis 11-15, siaradwch â’ch rhiant/gofalwr/gwarcheidwad i roi gwybod 
iddo eich bod yn llenwi’r arolwg hwn. 

Rwy’n cadarnhau fy mod wedi dweud wrth fy rhiant/gofalwr/gwarcheidwad fy mod yn 
llenwi’r arolwg hwn. 

2) Dyddiad llenwi’r arolwg hwn:
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Arolwg cyfranogwyr  
ar gyfer pobl ifanc 

Eich safbwyntiau a’ch profiadau 

J 
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2 3) Ble neu sut mae’r gweithgaredd Ffrindiau Darllen rydych wedi bod yn gysylltiedig
ag ef yn cael ei gynnal?

J 
J 
J 

J 

J 

Wyneb yn wyneb 

Dros y ffôn 

Arall (disgrifiwch) 

Galwadau fideo ar-lein - e.e. gan 
ddefnyddio Zoom 

Ar-lein trwy gyfryngau cymdeithasol 
- e.e. Facebook

4) Pa wasanaeth llyfrgell neu sefydliad arall sydd wedi trefnu’ch gweithgaredd Ffrindiau
Darllen? Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gwybod yr ateb i’r cwestiwn hwn – rhowch 
wybod i ni ym mha bentref/tref/dinas rydych yn byw yn lle hynny. 

Adran 2: Eich cyfranogiad mewn Ffrindiau Darllen 

Mae’r adran hon yn gofyn beth oedd wedi’ch ysgogi i gymryd rhan mewn Ffrindiau Darllen a beth 
rydych wedi bod yn ei wneud yn rhan o’r prosiect. 

5) Oeddech chi’n ymwneud ag unrhyw weithgareddau Ffrindiau Darllen cyn 1 Hydref 2021?

Oeddwn Nac oeddwn Ddim yn siŵr 

6) Sut daethoch chi i wybod am Ffrindiau Darllen?

7) Pam benderfynoch chi gymryd rhan mewn Ffrindiau Darllen? (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

J 
J 

Cyfarfod â phobl newydd 

Arall (disgrifiwch isod) 
J 
J 

Gwneud gweithgaredd sy’n ymwneud â darllen 

Treulio amser gyda phobl eraill yn seiliedig 
ar ddiddordeb a rennir 

8) Pa weithgareddau ydych chi wedi bod yn eu gwneud? (ticiwch bob un sy’n berthnasol) 

J 
J 
J 
J 
J 

Sgyrsiau un i un 

Darllen gyda’n gilydd 

Siarad am beth rydyn ni wedi bod yn ei 
ddarllen 

Arall (disgrifiwch) 

Sgwrsio am bynciau eraill neu 
ddiddordebau a rennir 

Defnyddio gweithgareddau neu 
ddeunyddiau cysylltiedig â darllen 

Defnyddio crefftau (creu dyddlyfr, gwau, 
origami ac ati) 

J J J 

J 

J 

J 



Adran 3: Cyn i chi fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen 

Mae’r adran hon yn gofyn i chi ddweud ychydig yn fwy wrthym amdanoch eich hun a’ch profiadau 
cyn i chi fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen. 

9) Yn ystod y tri mis cyn i chi fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen, a wnaethoch chi
unrhyw un o’r canlynol:

3 

Cymdeithasu â ffrind neu grŵp o 
ffrindiau? 

Cymryd rhan mewn hobi/ 
gweithgaredd yn seiliedig ar 
ddiddordeb a rennir gyda phobl 
eraill? 

Do Naddo Ddim yn gwybod 

Do Naddo Ddim yn gwybod 

10) Yn ystod y tri mis cyn i chi fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen, pa mor fodlon oeddech 
chi â’ch bywyd yn gyffredinol? 

0 (dim o gwbl) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (yn gwbl fodlon) 

11) Yn ystod y tri mis cyn i chi fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen, pa mor aml oeddech 
chi’n teimlo’n unig? 

J 
J 
J 

Yn aml/drwy’r amser 

Rhywfaint o’r amser 

Weithiau 

J 
J 

Bron byth 

Byth 

Adran 4: Y gwahaniaeth y mae Ffrindiau Darllen wedi’i wneud 

Yn yr adran hon, hoffem wybod a yw cymryd rhan mewn Ffrindiau Darllen wedi gwneud unrhyw 
wahaniaeth i chi, ac a oes unrhyw beth y gellid ei wella am y prosiect. 

12) I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r canlynol? Mae Ffrindiau Darllen wedi:

Anghytuno’n 
gryf 

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno’n 
gryf 

Rhoi rhywbeth i fi edrych 
ymlaen ato 
Fy helpu i gyfarfod â phobl 
newydd
Cynyddu fy hyder i roi cynnig 
ar bethau newydd
 Fy helpu i deimlo’n llai unig 

Cynyddu fy moddhad â’m 
bywyd 

         

 

 

 

J 

J 

J 

J J 

J 



13) Ydy cymryd rhan mewn Ffrindiau Darllen wedi’ch ysbrydoli neu’ch annog i wneud
unrhyw un o’r canlynol? (ticiwch bob un sy’n berthnasol)

4 

J 
J 
J 
J 
J 
J 

Parhau i gymryd rhan mewn prosiect Ffrindiau Darllen 

Bod yn wirfoddolwr mewn prosiect Ffrindiau Darllen 

Darllen mwy 

Ymuno â gweithgareddau eraill yn seiliedig ar hobi neu ddiddordeb a rennir 

Ddim yn gwybod 

Arall (disgrifiwch) 

14) Sut byddech chi’n graddio eich profiad o Ffrindiau Darllen yn gyffredinol?

Gwael iawn Gwael Gweddol Da Da iawn 

15) A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud wrthym am fod yn gysylltiedig â Ffrindiau
Darllen? Beth mae wedi’i olygu i chi? A oes unrhyw beth yr hoffech ei newid i wella’r prosiect?

Rhagor o wybodaeth amdanoch chi 

Bydd y cwestiynau hyn yn ein helpu i gasglu mwy o wybodaeth am bwy sy’n cymryd rhan mewn 
Ffrindiau Darllen. Ond ni fyddwn yn gallu adnabod pwy ydych chi! 

16) Pa un o’r rhain sy’n disgrifio eich hunaniaeth rhywedd orau?

J 
J 

J 
J 

Benywaidd 

Gwrywaidd 

Gwell gennyf beidio â dweud 

Gwell gennyf ddisgrifio fy hun: 

17) Gofalwr yw rhywun sy’n darparu gofal heb dâl drwy ofalu am aelod o’r teulu sy’n
sâl, yn fregus neu’n anabl. Ydych chi’n ofalwr?

J 
J 

J 
J 

Ydw 

Nac ydw

Gwell gennyf beidio â dweud 

Ddim yn siŵr 

Diolch am eich amser! 


