
1. Ble mae Patagonia? 

 

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Pwy oedd y dyn a gafodd y syniad o greu Cymru newydd ym Mhatagonia? Ticiwch yr 
ateb cywir. 
  Michael E Jones 
  Michael C Jones 
  Michael D Jones 
  Michael D John 

4. Disgrifiwch sut y cyrhaeddodd y Cymry Batagonia a disgrifiwch eu taith. 

 

 

5.  Dewiswch a chopïwch y gair sy’n enw ar y bobl leol oedd yn byw ym Mhatagonia  

yn wreiddiol. 

 

6. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo. 

 

 

7.  Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma yn sôn am anifeiliaid Patagonia. Gan amlaf 

byddent yn hela’r  sef anifail tebyg i  a’r  

sef anifail tebyg i . 

8. Sut y mae’r Cymry yn cadw eu traddodiadau yn fyw yno heddiw?  

Esboniwch. 

 

 

Cwestiynau
Y Wladfa – Patagonia 

Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych

ewch i twinkl.cymru



1. Ble mae Patagonia? 
Mae Patagonia yn Ne America gydag un rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn Chile.

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Pwy oedd y dyn a gafodd y syniad o greu Cymru newydd ym Mhatagonia? Ticiwch yr 
ateb cywir. 
  Michael E Jones 
  Michael C Jones 
  Michael D Jones 
  Michael D John 

4. Disgrifiwch sut y cyrhaeddodd y Cymry Batagonia a disgrifiwch eu taith. 
Cyrhaeddodd y Cymry Batagonia ar long y Mimosa ar ôl teithio am tua deufis. Roedd y 
daith yn anodd.

5. Dewiswch a chopïwch y gair sy’n enw ar y bobl leol oedd yn byw ym Mhatagonia yn 

wreiddiol. 

Tehuelche

6. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo. 
Pobl tal iawn oedd y Tehuelche ac roedd ganddynt groen tywyll, gwallt hir a phaent 
ar eu crwyn i’w hamddiffyn rhag yr haul poeth. Byddai’r merched yn gwisgo croen 
anifeiliaid gwyllt wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo chiripá, sef darn o ddefnydd 
wedi’i glymu am eu canol.

7. Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma yn sôn am anifeiliaid Patagonia. Gan amlaf 

byddent yn hela’r rhea sef anifail tebyg i estrys a’r gwanaco sef anifail tebyg i lama.

8. Sut mae’r Cymry yn cadw eu traddodiadau yn fyw yno heddiw? Esboniwch. 

Mae’r Cymry yn cadw eu tradoddiadau yn fyw yno heddiw drwy gynnal eisteddfodau a 

dathliadau fel Dydd Gŵyl Dewi.

Atebion
Y Wladfa – Patagonia 

Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych

ewch i twinkl.cymru



1. Ble mae Patagonia? 

 

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd ar y dechrau. Esboniwch pam. 

 

 

4. Dewiswch a chopïwch y gair sy’n enw ar y bobl leol oedd yn byw ym Mhatagonia  

yn wreiddiol 

 

5. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo. 

 

 

6. Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma yn sôn am anifeiliaid Patagonia.  

Gan amlaf byddent yn hela’r   sef anifail tebyg i  

a’r  sef anifail tebyg i  . 

7. Disgrifiwch yr anifeiliaid sy’n byw mewn tair ardal o dirweddoedd gwahanol. 

 

 

8.  Sut y mae te  Patagonia yn wahanol i’n te  ni? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Te  tywyll gyda siwgr ond heb laeth. 

  Te  gwyrdd heb laeth na siwgr. 

  Te  gwan gyda llawer o laeth. 

  Te  ffrwythau gyda siwgr ond heb laeth.

Cwestiynau
Y Wladfa – Patagonia 

Tudalen 1 o 2

Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych 

ewch i twinkl.cymru



9. Sut y mae’r Cymry yn byw ac yn cadw eu traddodiadau yno heddiw? Esboniwch.  

 

 

Y Wladfa – Patagonia 
Cwestiynau

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru



1. Ble mae Patagonia? 
Mae Patagonia yn Ne America gydag un rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn Chile..

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd ar y dechrau. Esboniwch pam. 
Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd ar y dechrau oherwydd roedd y tir yn 
sych a charegog ac felly yn anodd i’w ffermio. Bu’n rhaid i’r bobl weithio’n galed a 
chyfarwyddo gyda’r wlad cyn i bethau wella.

4. Dewiswch a chopïwch y gair sy’n enw ar y bobl leol oedd yn byw ym Mhatagonia yn 

wreiddiol. 

Tehuelche

5. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo. 

Pobl tal iawn oedd y Tehuelche ac roedd ganddynt groen tywyll, gwallt hir a phaent 

ar eu crwyn i’w hamddiffyn rhag yr haul poeth. Byddai’r merched yn gwisgo croen 

anifeiliaid gwyllt wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo chiripá, sef darn o ddefnydd 

wedi’i glymu am eu canol.

6. Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma sy’n sôn am anifeiliaid Patagonia. 

Gan amlaf byddent yn hela’r rhea sef anifail tebyg i estrys a’r gwanaco sef anifail tebyg i 

lama.

7. Disgrifiwch yr anifeiliaid sy’n byw mewn tair ardal o dirweddoedd gwahanol. 

Mae yna anifeiliaid gwahanol yn byw mewn tair ardal o dirweddoedd gwahanol. Ar y 

paith mae’r gwanacos. Ger porth Madryn sef yr arfodir mae yna forloi eliffant a nifer 

o forfil yn y môr. Ger yr Andes mae’r ffermydd mawr defaid ac ar y tir isel a gwyrdd yn 

ardal Dyffryn Camwy a’r arfordir gwelir y ffermydd gwartheg. 

Atebion
Y Wladfa – Patagonia 
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Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych 

ewch i twinkl.cymru



8. Sut y mae te Patagonia yn wahanol i’n te ni? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Te tywyll gyda siwgr ond heb laeth. 

  Te gwyrdd heb laeth na siwgr. 

  Te gwan gyda llawer o laeth. 

  Te ffrwythau gyda siwgr ond heb laeth.

9. Sut mae’r Cymry yn byw ac yn cadw eu traddodiadau yno heddiw? 

Esboniwch..  

Mae’r Cymry yn byw mewn cymunedau ac maent yn cadw’i tradoddiadau drwy gynnal 

eisteddfodau a dathliadau fel Dydd Gŵyl Dewi.

Y Wladfa – Patagonia 
Atebion

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru



1. Ble mae Patagonia a disgrifiwch pam nad yw’n wlad? 

 

 

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Pam ydych chi’n meddwl yr oedd pobl eisiau mynd o Gymru i wlad ddieithr? 

 

 

4.  Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd ar y dechrau. Esboniwch pam. 

 

 

5. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo 

 

 

6. Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma. 

Roeddent yn hela gyda  a  sef tair pelen o   

 a chorden  er mwyn taflu  at goesau’r 

 i’w baglu.

7. Dewch o hyd i’r ddau air sy’n enwau ar anifeiliaid tebyg i’r lama ac estrys. 

 

8. Sut y maent yn hoffi bwyta eu cig yno? 

 

Cwestiynau
Y Wladfa – Patagonia 

Tudalen 1 o 2

Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych

ewch i twinkl.cymru



9.  Sut y mae te Patagonia yn wahanol i’n te ni? 

Ticiwch yr ateb cywir. 

  Te tywyll gyda siwgr ond heb laeth. 

  Te gwyrdd heb laeth na siwgr. 

  Te gwan gyda llawer o laeth. 

  Te ffrwythau gyda siwgr ond heb laeth.

10.  A ydy’r cymunedau Cymraeg yn ffynnu heddiw? Esboniwch.  

 

 

Y Wladfa – Patagonia 
Cwestiynau

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru



1. Ble mae Patagonia a disgrifiwch pam nad yw’n wlad? 
Mae Patagonia yn Ne America gydag un rhan yn yr Ariannin ac un rhan yn Chile. Nid 
yw’n wlad ond yn rhanbarth sef darn mawr o dir sydd yn gorchuddio mwy nag un 
gwlad.

2. Cyfatebwch ddisgrifiad o dirwedd tair rhan o Batagonia.

3. Pam ydych chi’n meddwl yr oedd pobl eisiau mynd o Gymru i wlad ddieithr? 
Roeddent eisiau mynd o Gymru i wlad arall am fod bywyd gwell a tir ffermio da wedi’i 
addo iddynt. Efallai yr oedd rhai eisiau mynd i ddiogelu’r iaith Gymraeg ac am antur 
newydd..

4. Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd ar y dechrau. Esboniwch pam. 

Ni chawsant fywyd gwell fel yr addawyd  ar y dechrau oherwydd roedd y tir yn 

sych a charegog ac felly yn anodd i’w ffermio. Bu’n rhaid i’r bobl weithio’n galed a 

chyfarwyddo gyda’r wlad cyn i bethau wella.

5. Disgrifiwch sut oedd pobl Tehuelche yn edrych a gwisgo 

Pobl dal iawn oedd y Tehuelche ac roedd ganddynt groen tywyll, gwallt hir a phaent 

ar eu crwyn i’w hamddiffyn rhag yr haul poeth. Byddai’r merched yn gwisgo croen 

anifeiliaid gwyllt wedi’i beintio a’r dynion yn gwisgo chiripá, sef darn o ddefnydd 

wedi’i glymu am eu canol.

6.  Llenwch y bylchau yn y frawddeg yma. 

Roeddent yn hela gyda bwa a saeth a boleadoras  sef tair pelen o garreg a chorden lledr 

er mwyn taflu at goesau’r anifeiliaid i’w baglu.

7. Dewch o hyd i’r ddau air sy’n enwau ar anifeiliaid tebyg i’r lama ac estrys. 

Y gwanaco a’r rhea.

Atebion
Y Wladfa – Patagonia 
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Y Paith

Yr Arfordir

Yr Andes
Mynyddoedd uchel iawn llosgfynyddoedd byw, 

coedwigoedd, llynnoedd a rhewlifoedd.

Twyni tywod mawr a chlogwyni.

Ardal gwastad a sych

ewch i twinkl.cymru



8.  Sut y maent yn hoffi bwyta eu cig yno? 

Maent yn hoffi bwyta eu cig ar farbeciw sef asadoMaent yn hoffi bwyta eu cig ar 

farbeciw sef asado.

9. Sut y mae te Patagonia yn wahanol i’n te ni? 

Ticiwch yr ateb cywir.

  Te tywyll gyda siwgr ond heb laeth. 

  Te gwyrdd heb laeth na siwgr. 

  Te gwan gyda llawer o laeth. 

  Te ffrwythau gyda siwgr ond heb laeth.

10. A ydy’r cymunedau Cymraeg yn ffynnu hedddiw? Esboniwch.  

Ydyn mae’r cymunedau yn ffynnu gan fod tua 150,000 o bobl Gymreig yno. Gwelir 

arwyddion ac ysgolion Cymreig yno a chynhelir eisteddfodau a dathliadau fel Dydd 

Gŵyl Dewi.

Y Wladfa – Patagonia 
Atebion

Tudalen 2 o 2 ewch i twinkl.cymru


