
DARLLENWCH 
Genesis 6: 5-22

ADNOD 
ALLWEDDOL   
Actau 16: 31

Gofynnwch i rywun 
eich helpu i gael 

gafael ar yr adnod hon.
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Stori 1   Noa yn ufudd i Dduw

Pan wnaeth Duw greu y fyd roedd popeth yn hardd a phrydferth. Cyn bo hir, 

fe fu Adda ac Efa yn anufudd Iddo. Fe aeth eu plant yn hunanol ac yn ddrwg, 

ac roedd Duw wedi dyfaru eu creu.

Pa beth a ddifethodd fyd hardd Duw?                                                                   

__   __  ____   __ __  

Roedd y byd i gyd yn ddrwg iawn. Un dyn yn unig oedd yn plesio Duw!
Ysgrifennwch i lawr y llythyren gyntaf yn enw pob llun i weld ei enw.

Fe geisiodd y gŵr hwn a'i wraig gyda'u tri mab a'u gwragedd wneud yr hyn oedd
Duw am iddyn nhw ei wneud, tra oedd teuluoedd eraill yn mwynhau eu hunain
ac yn anghofio popeth am Dduw.
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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 A2

Storïau'r Beibl o lyfr Genesis
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th



Un diwrnod fe ddywedodd Duw wrth Noa,
"Mae'r byd mor ddrwg rhaid i mi ei gosbi. Rydw i am i ti
wneud llong fawr, a phan fydd hi'n barod fe fydda i yn
anfon dilyw mawr ar y ddaear. Fe fydd yn dinistrio pawb
a phopeth, ond fe fyddi di a dy deulu'n ddiogel yn y
llong."

Ar wahân i Noa a'i wraig pwy arall fyddai'n ddiogel yn y llong?

Tri __  __  __  Noa a’u G __  __  __  __ __  ____. 

Gwnaeth Noa bopeth fel yr oedd Duw wedi dweud wrtho. Fe gymerodd hi dros
gan mlynedd i adeiladu y llong enfawr - yr Arch. O'r diwedd ar ôl llawer o waith
caled fe gafodd yr Arch ei gorffen.

Yn y ddwy Arch, lliwiwch yr atebion i'r cwestiynau canlynol: 

Fe ddywedodd Duw wrth Noa am ddod â phob math o anifeiliaid ac adar i'r
Arch. Roedd y rhain i'w cadw'n ddiogel gyda Noa a'i deulu. Pan oedd pawb yn
ddiogel y tu mewn fe gaeodd Duw y drws. 

Pwy gaeodd ddrws yr Arch?   

____  ____  ____  .

Roedd Noa yn gwybod y bydden nhw i gyd yn cael eu cadw'n saff yng ngofal
Duw. Fe allwn ninnau fod yn ddiogel rhag cosb Duw am ein pechod ond i ni
ymddiried yn yr Arglwydd Iesu fel ein Gwaredwr..

Atebwch CYWIR neu ANGHYWIR i'r brawddegau canlynol:

Roedd Noa a'i feibion yn ddrwg iawn           .............

Fe wnaeth Noa bopeth a ddywedodd Duw wrtho   ............

Fe gaeodd Noa y drws pan oedd pawb i mewn     .............
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Tua faint o flynyddoedd a gymerodd hi i

Noa adeiladu'r Arch?

Faint o bobl oedd i gael eu cadw'n

ddiogel yn yr Arch? 
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