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Stori 2 Ymladd Goliath
Roedd problem gan yr Israeliaid.  Roedden
nhw’n rhyfela yn erbyn y Philistiaid.  Er mwyn
penderfynu pwy fyddai’n ennill y frwydr, roedd
rhaid i un o’r Israeliaid ymladd yn erbyn un o’r
Philistiaid.  Yr unig anhawster oedd mai cawr
o’r enw Goliath oedd y dyn fyddai’n ymladd ar
ran y Philistiaid.  
Roedd hwn dros dri metr o daldra!  Pwy o
blith yr Israeliaid fyddai’n meiddio ymladd yn ei
erbyn?
Safai’r Philistiaid mewn rhes ar ben un bryn a
ffurfiodd yr Israeliaid linell ar fryn gyferbyn.
Roedd dyffryn rhwng y ddwy fyddin.

■C Llanwch y llythrennau sydd ar goll.

Pwy oedd yn ymladd yn erbyn yr
Israeliaid? 

Y Ph __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

Pwy oedd y cawr oedd yn brwydro drostynt? 
G __  __  __  __  ____ 

Bob dydd, heriai Goliath yr Israeliaid i anfon
dyn i ymladd yn ei erbyn.  Bob tro y clywai’r
Israeliaid ei lais, deuai ofn mawr arnynt, ac ar
y Brenin Saul hefyd. Addawodd y brenin roi
gwobr sylweddol i unrhyw un fyddai’n barod i
ymladd Goliath. 
Ym Methlehem, roedd Dafydd yn gofalu am
ei ddefaid.  Roedd tri o’i frodyr oddi cartref
yn ymladd yn y frwydr.

■C Beth oedd Dafydd yn ei wneud?

Roedd yn g __ __ __ __ __ am 

y d __ __ __ __ __ .
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Un diwrnod, dywedodd tad Dafydd wrtho am fynd i weld sut roedd ei dri brawd
yn dod ymlaen. 
Pan gyrhaeddodd Dafydd maes y frwydr, clywodd Goliath yn gweiddi ar yr
Israeliaid ac yn galw arnynt i anfon dyn i ymladd yn ei erbyn.
Roedd ofn mawr ar yr Israeliaid.  Dechreuodd Dafydd ofyn cwestiynau.
Cafodd syndod pan glywodd nad oedd neb yn barod i ymladd yn erbyn Goliath.

■C Rhowch ✓ neu ✗ yn y blwch wrth ymyl pob brawddeg i ddangos a 
yw’n gywir neu’n anghywir.

Clywodd Dafydd Goliath yn gweiddi ar yr Israeliaid. ❏
Cynigiodd un o frodyr Dafydd ymladd yn erbyn Goliath. ❏
Roedd ofn mawr ar yr holl bobl. ❏
Penderfynodd Dafydd fynd yn ôl at ei ddefaid. ❏

■C Lliwiwch y llun o Goliath a geiriau Dafydd. 

“Pwy yw’r Philistiad hwn, ei fod yn herio lluoedd  

yy  DDuuww  bbyyww??””  
Pan glywodd Saul, brenin yr Israeliaid, eiriau Dafydd, gofynnodd am iddo gael ei
ddwyn ato.
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