
DARLLENWCH
Exodus 7: 1-24

ADNOD 
ALLWEDDOL
Exodus 7: 16  

Gofynnwch am help 
i chwilio am 

yr adnod hon.

Stori 1 Moses a’r pla cyntaf
Roedd Pharo, brenin yr Aifft, wedi penderfynu.
Doedd e DDIM yn mynd i ryddhau’r Hebreaid oedd
yn gaethweision iddo.
Gofynnodd Moses sawl tro am iddo eu gollwng, ond
yr un oedd ateb y brenin – “Na!”  Gwrthododd
dalu unrhyw sylw i’r hyn roedd Duw yn ei ddweud
wrtho, drwy Ei was, Moses.

■C Pwy oedd brenin yr Aifft?  

P __ __ __ __ . 

Pwy oedd gwas Duw?  

M __ __ __ __ .

Rhoddodd Duw i Moses ac Aaron y gallu i wneud
pethau rhyfeddol.  Trodd ffon Aaron yn sarff - ac yna
nôl yn ffon!  Roedd hyn yn brawf i Pharo fod Duw yn
hollalluog, ac mai Duw mewn gwirionedd oedd wedi
anfon Moses ac Aaron ato.

Ond er hynny, gwrthodai’r brenin wrando ar Dduw.
Aeth ei galon yn galed ac ystyfnig. 
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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma. 

Oedran Dyddiad geni

Enw

Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Storïau o’r Beibl – Safon 2

Cyfres B10

Lliwiwch y lluniau yn y storïau hyn o lyfr Exodus
Yn y rhifyn hwn, mae "ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th" yn cael eu trin fel dwy
lythyren yn y posau, a roddir nhw mewn dau flwch ar wahân.



■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob llun er mwyn darganfod beth 
roedd y Brenin Pharo yn gwrthod ei wneud.

Oherwydd ei fod yn gwrthod gwrando,
cafodd ef a’i bobl eu cosbi’n ofnadwy gan
Dduw.  ‘Y Pla Cyntaf’ yw’r enw ar y gosb hon.
(Yn ddiweddarach, anfonodd Duw NAW pla
arall!)
Cafodd dŵr Afon fawr y Neil, sy’n llifo drwy’r
Aifft, ei droi yn waed.  Lladdwyd yr holl
bysgod, ac roedd y drewdod yn ofnadwy!  Yn
waeth na dim, doedd y bobl ddim yn gallu
yfed y dŵr.  Roedd gwaed ym mhobman
drwy’r Aifft am wythnos gyfan.

■C Rhowch linell drwy’r ateb ANGHYWIR yn y brawddegau hyn.

Neil / Rhein / Amason yw’r enw ar afon yr Aifft. 

Lladdwyd pob neidr / aderyn / pysgodyn yn y pla cyntaf.

Roedd hi’n anodd iawn i’r Eifftiaid gael bara / dŵr / ŷd.

Rhaid i ni bob tro gofio gwneud fel mae Duw yn dweud yn Ei Air, y Beibl.  

Lliwiwch y geiriau. 

““GGwweellll
ggwwrraannddoo  

nnaagg  
aabbeerrtthh..””    

1 Samuel 15: 22

4

6

6

cyfanswm


