
DARLLENWCH
Marc 10: 46-52 

ADNOD
ALLWEDDOL

Marc 10: 52 

Gwers 3 Gwyrthiau – Dyn Dall yn
Gweld

Roedd ysgol Ben a Beca yn casglu arian i hyfforddi ci tywys ar gyfer dyn
dall yn yr ardal.  Byddai’r ci yn gallu helpu Mr Jones ar ei ffordd i’r
gwaith a’i arwain i’r siopau a llefydd eraill. Nid yw’n hawdd bod yn ddall
yn ein hoes ni ond mae llawer o bethau’n cael eu gwneud i helpu pobl ddall heddiw.  Roedd hi’n
wahanol iawn yn nyddiau Iesu.

CROESAIR
Dyma groesair am y dyn dall yn y
Darlleniad o’r Beibl.

Cliwiau i lawr

1. Digwyddodd y wyrth y tu 
allan i _ _ _ _ _ _ _.

4. Pwy oedd gyda Iesu a’i ddisgyblion?

Cliwiau ar draws

2. Beth oedd enw tad Bartimeus?

3. Sut oedd Bartimeus yn cael arian?

5. Roedd Bartimeus yn eistedd ar 
ochr y __ _ _ __. 

Doedd Bartimeus ddim yn gallu gweithio am ei fod yn ddall.  Roedd yn gallu clywed sŵn y dyrfa
o’i gwmpas ac, yn fuan iawn, deallodd pam yr oedd yr holl bobl wedi dod yno.  Roeddent wedi
dod i weld yr Arglwydd Iesu! 

■Q I ddangos beth a ddigwyddodd nesaf, rhowch y brawddegau hyn yn
y drefn gywir trwy roi'r rhifau 1 - 4 yn y blychau.  WEDYN 
ysgrifennwch ar y llinellau dotiog beth yw rhifau'r adnodau lle 
mae’r brawddegau i’w gweld.

Dywedodd pobl yn y dyrfa wrtho am fod yn dawel, ond gwaeddodd yn uwch.      Adnod ......

Gofynnodd Iesu i bobl ddweud wrth Bartimeus ei fod eisiau ei weld.  Adnod  ......
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Taflodd ei got i ffwrdd a dod at Iesu.   Adnod ......

Dechreuodd Bartimeus weiddi “Iesu, Fab Dafydd, trugarha wrthyf.”  Adnod ......

■Q Darllenwch adnod 51 a nodi’r cwestiwn a ofynnodd Iesu a’r ateb a 
roddodd Bartimeus. 

Gofynnodd 
Iesu:

Atebodd Bartimeus:

Roedd Iesu’n falch o weld bod Bartimeus mor benderfynol o ddod ato.  Roedd ei ateb yn profi

bod Bartimeus yn credu go iawn y gallai Iesu roi ei olwg iddo.

■Q Ysgrifennwch yr Adnod Allweddol. 

Yn sydyn, roedd Bartimeus yn gallu gweld! 

■Q Rhowch y llythrennau yn y drefn gywir i chi gael gweld pam y 
rhoddodd Iesu ei olwg i Bartimeus.

Roedd ganddo DDYFF __ _ __ 

yn yr Arglwydd Iesu..  
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