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DARLLENWCH  
Genesis 37: 1-11

ADNOD 
ALLWEDDOL 
Genesis 37: 8   

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i ddod o hyd 

i’r adnodau hyn.

Stori 1 Y Breuddwydiwr Ifanc

Oes gennych chi deulu mawr? Roedd gan Joseff deulu
mawr iawn! Roedd ganddo ddeg brawd mawr, un brawd
bach, ac un chwaer.

■C Faint o fechgyn oedd yn y teulu?   
Rhowch gylch o gwmpas yr ateb cywir. 

10     11     12   

Bugeiliaid oedd brodyr mawr Joseff. Yn aml, roedden nhw’n
mynd i ffwrdd am amser hir i chwilio am borfa a dŵr ar gyfer yr anifeiliaid.
Weithiau roedden nhw’n gwneud pethau drwg ac roedd Joseff yn cario
claps/achwyn amdanynt wrth ei dad. Jacob oedd enw tad Joseff ac roedd yn
meddwl y byd o Joseff. Roedd gan Jacob enw arall.

■C Ysgrifennwch lythyren gyntaf bob un o’r pethau isod i 
gael gwybod enw arall Jacob.
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Gan fod Jacob mor hoff o Joseff, rhoddodd
gôt hardd iddo. Roedd llawer o liwiau yn y
gôt. Efallai mai un fel hyn oedd hi. 
Lliwiwch y gôt yn ofalus.

Roedd brodyr mawr Joseff
yn genfigenus ohono. I
ddweud y gwir, roedden
nhw’n ei gasáu! Mae’n drist
iawn pan na fydd pobl yn
ffrindiau â’u teulu!

Cafodd Joseff freuddwydion
rhyfedd.  Yn y freuddwyd
gyntaf, roedd y brodyr i gyd

yn clymu bwndeli o wair i wneud ysgubau. 
Yn sydyn, cododd ysgub Joseff a dechreuodd ysgubau ei frodyr blygu o’i blaen i
ddangos parch!!

■C Llanwch y bylchau i ateb y cwestiynau.
Ysgub pwy gododd ar ei sefyll?   __ __ __ __ ____  

Ysgubau pwy blygodd o’i blaen?   E __    f __ __ __ __ __

Yn y dyddiau hynny, roedd Duw’n defnyddio breuddwydion i ddweud wrth bobl
am y dyfodol. Roedd brodyr Joseff yn siwr bod y freuddwyd yn golygu y byddai
Joseff yn fòs arnynt rhyw bryd yn y dyfodol. Felly, roedden nhw’n casáu Joseff fwy
nag erioed.  Yna, cafodd Joseff freuddwyd am yr haul, y lleuad ac 11 o sêr. 
Yn y freuddwyd, roedden nhw i gyd yn plygu o flaen Joseff! Roedd hyd yn oed dad
Joseff yn flin pan soniodd Joseff am y freuddwyd hon. “A wyt ti’n dweud y byddaf i
a dy fam a dy frodyr yn plygu o dy flaen un diwrnod?” gofynnodd yn sarrug.

■C Tynnwch y nifer iawn o sêr i ddangos faint oedd ym 
mreuddwyd Joseff. (Mae’r un gyntaf yno’n barod)

Flynyddoedd yn ddiweddarach, daeth Joseff yn ddyn pwysig iawn ac roedd hyd yn
oed ei frodyr ei hunan yn plygu i ddangos parch iddo!  O’r dechrau, roedd gan
Dduw gynllun arbennig ar gyfer Joseff. Mae ganddo gynllun ar ein cyfer ni hefyd!
Ydych chi’n fodlon gwrando ar beth y mae Duw’n ei ddweud wrthych yn y Beibl?
Allwch chi ei drystio i roi’r cynllun ar waith? Y cam cyntaf yw credu yn Iesu fel
eich Gwaredwr.
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