
DARLLENWCH
Genesis 41: 1-45

ADNOD ALLWEDDOL
Genesis 41: 38
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Astudiaeth 2  

Un noson, cafodd Pharo, brenin yr Aifft, freuddwyd.  Yna, cafodd freuddwyd arall debyg.  Roedd
yn amlwg i’r brenin bod ganddynt ystyr pwysig..

■C Beth oedd y ddwy freuddwyd? Gallwch ysgrifennu amdanynt neu dynnu 
eu lluniau.

Nid oedd dewiniaid na doethion y brenin yn gwybod beth oedd ystyr y breuddwydion.
Gwylltiodd Pharo wrthynt.  Yna, cofiodd y pentrulliad (neu’r bwtler) a oedd bob amser gyda’r
brenin, yn gweini arno, am brofiad a gafodd yn y carchar ddwy flynedd ynghynt.  Dywedodd wrth
Pharo am Joseff a threfnwyd i Joseff ddod o’r carchar ar frys.

■C Pa ddau beth a wnaeth Joseff ar ôl dod o’r carchar a chyn mynd at Pharo?

Awgrymiadau am Adnodau Eraill i'w Darllen
Salm 105: 16-22     Actau 7: 9 a 10
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■C Dyma Bos Rhifau.  Mae’n debyg i groesair ond yn lle rhoi llythyren ym mhob 
sgwâr i wneud gair, rydych yn rhoi ffigwr ym mhob sgwâr i wneud rhif llawn.

Cliwiau ar Draws
1. Nifer y gwartheg tew + Nifer y gwartheg tenau.

3.  Nifer y llythrennau yn y peth gafodd Joseff i wisgo ar ei law
+ y peth a gafodd i wisgo am ei wddf.

5.  Nifer yr adnodau yn y darlleniad o Genesis 41 x sawl
blwyddyn y bu Joseff yn y carchar ar ôl rhyddhau'r pen-trulliad.

6.  Nifer y blynyddoedd o newyn x 5.

Cliwiau i Lawr
2. Nifer y tywysennau bras x nifer y tywysennau tenau.

3. Ateb rhif 2 uchod x 5.

■C Pa ddwy adnod sy’n dangos bod Joseff yn gwybod mai Duw oedd yn 
rheoli’r sefyllfa.

ac

Roedd y brenin wedi’i blesio ag esboniad Joseff o’i freuddwydion.  Roedd rhaid iddo gydnabod
mai’r gwir Dduw oedd wedi rhoi ei ddoethineb i Joseff.

■C Ysgrifennwch YN EICH GEIRIAU EICH HUNAN beth a ddywedodd Pharo
wrth ei weision. (Adnod 38).

Derbyniodd y brenin y dehongliad ar unwaith a cytunodd i bopeth a gynigiodd Joseff.

■C Beth ddywedodd Pharo wrth Joseff?

■C Cafodd Joseff gyfrifoldeb mawr.  Beth oedd ei swydd newydd?

■C Beth roddodd Pharo i Joseff i gydnabod ei swydd newydd?

Dyna i chi newid byd!  O garchar anghyfforddus i fod yn Brif Weinidog gwlad fwyaf grymus y
byd!  Mae'n siwr na chafodd neb erioed ddyrchafiad mor ddramatig!  Gallai'r swydd newydd fod
wedi mynd i ben Joseff a'i wneud yn drahaus ond ni ddigwyddodd hynny gan fod Duw wedi’i
baratoi ar gyfer y dasg oedd o’i flaen!
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