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Cofiwch roi eich enw a’ch cyfeiriad yma.
Oedran

Dyddiad geni

Enw
Cyfeiriad

Enw Arweinydd y Dosbarth

Gwersi Beiblaidd o lyfr Genesis
Cofiwch mai un llythyren yw ch, dd, ff, ng, ll, ph, rh, th

Gwers 1 Noa a'r Dilyw - Adeiladu'r Arch
Oes ganddoch chi reolau yn yr ysgol? Yn aml dydyn ni ddim yn hoffi rheolau, ond fel arfer maen
nhw ar gyfer ein cadw'n ddiogel ac er lles pawb. Pan wnewch chi dorri rheolau'r ysgol rhaid i chi
DARLLENWCH
Genesis 6: 5-22

fod yn barod i gael cosb. Cariad yw Duw. Ond mae hefyd yn sanctaidd ac yn gyfiawn, felly rhaid
iddo gosbi'r rhai sy'n anufudd i'w reolau. Mae stori Noa yn dangos beth sy'n digwydd i bobl sy'n
anufudd i Dduw ac yn mynd eu ffordd eu hunain.

Mae SANCTAIDD yn golygu 'bod yn berffaith' a CYFIAWN yn golygu 'bod yn deg'

ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 6: 8

C Sut bobl oedd y mwyafrif o'r bobl yn amser Noa? Rhowch gylch am y geiriau cywir.
Drwg
Da

Treisgar

Cariadus

Caredig

3

Llygredig

C Edrychwch ar y Darlleniad o'r Beibl ac ysgrifennwch YN EICH
GEIRIAU EICH HUN sut oedd Duw yn teimlo pan welodd ddrygioni dyn.

2
C Sut benderfynodd Duw gosbi drygioni'r bobl?
Atebwch CYWIR neu ANGHYWIR
Fe fydden nhw i gyd yn dioddef salwch.

...................

Fe fyddai'n dinistrio pobl o wyneb y ddaear .................
Fe fyddai'n dinistrio'r adar a'r anifeiliaid

................

3

2
C Ysgrifennwch y dydd o'r mis a rhowch gylch
am y diwrnod pan ddaeth y dilyw.

C Pa mor uchel uwchben y mynyddoedd y cododd y dŵr?
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Ysgrifennwch yr atebion i'r cwestiynau isod ac yna
rhowch gylch amdanyn nhw yn y pôs geiriau. Maen nhw
wedi eu cuddio ar hyd ac ar draws, i fyny ac i lawr.
1. Fe fu'n ufudd i Dduw

_ _ _

2. Y nifer o nosweithiau y bu hi'n glawio _ _ _ _ _ _ _
3. Fe ddisgynnodd hwn o'r awyr _ _ _ _
4. Fe fu hi’n bwrw __ _ __ a nos
5. Brawd Sem a Japheth _ _ _ _
6. Fe adeiladodd hwn _ _ _ _

6

C Ysgrifennwch weddill y llythrennau i ddangos beth y dylem gofio ei wneud.
_

_

_

_

_

_

_ I

__ _ _

_

_

_

_

_

_

_

_

Fe gafodd Noa ei achub oherwydd iddo fod yn ufudd i Dduw
drwy adeiladu'r Arch a mynd iddi fel y dywedodd Duw wrtho.
Mae Duw am ein hachub ni hefyd. Fel y gwnaeth Duw wahodd
Noa i'r Arch i gael ei achub rhag y dilyw, felly mae'n gofyn i ni
ymddiried yn yr Arglwydd Iesu er mwyn i ni gael ein hachub o'n
pechodau.

C Fedrwch chi feddwl am ffyrdd y mae Duw wedi
dangos ei gariad tuag atoch chi?
Ysgrifennwch eich ateb yma
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Gwers 2 Noa a'r Dilyw - Dod allan o'r Arch
Beth mae gwneud addewid yn ei olygu? Rydyn ni'n dweud weithiau, "Rwy’n addo", os ydym yn
bwriadu gwneud ein gorau i wneud yr hyn ddywedon ni.
DARLLENWCH
Genesis 9: 7-17

Oes rhywun wedi torri ei addewid i chi? Nid yw yn beth neis iawn pan yw hyn yn digwydd.

Nid yw Duw byth yn torri ei addewidion.
Mae'r rhan hon o'r stori am addewid Duw i Noa a'i ddisgynyddion.

C Beth ddywedodd Duw wrth Noa am ei wneud? Atebwch IE neu NAGE:ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 9: 15

Amlhewch a llanwch y ddaear
Adeiladu tŷ ar gyfer ei deulu

3

Adeiladu Arch

C Ysgrifennwch lythyren gyntaf pob darlun er mwyn cael gair o'r un ystyr â
CYFAMOD. (Adnod 9)
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C Edrychwch ar adnod 12. Gyda pwy y gwnaeth Duw Ei gyfamod? Rhowch yr
atebion o dan y darluniau.
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C Llenwch y rhifau coll o adnod 13.
Fe sychodd y dyfroedd oddi ar y ddaear yn y mis _________________ ar y dydd

3

________________ o'r mis pan oedd Noa yn ______________________ oed.

C Pa adnod yn Darlleniad o'r Beibl sy'n dweud wrthyn ni bod y ddaear yn sych?

1

Adnod:

C Ar ôl y dilyw beth ofynnodd Duw i Noa ei wneud?

1

C Beth wnaeth Noa pan ddaeth ef a'i deulu allan o'r Arch?
Ticiwch yr atebion cywir a rhowch groes wrth yr atebion anghywir.
Fe adeiladodd dÿ i'w deulu.
Fe adeiladodd allor i'r Arglwydd.

4

Fe aeth i chwilio am fwyd.
Fe aberthodd boethoffrymau i'r Arglwydd.

Fe achubodd yr Arch Noa rhag y dilyw. Cosb Duw am bechod dyn oedd y dilyw. Fe allwn ni gael
ein hachub rhag cosb am ein pechod oherwydd i'r Arglwydd Iesu ddioddef yn ein lle ni pan fu Ef
farw ar y groes.

C Edrychwch ar addewidion Duw yn adnod 22 o'r Darlleniad o'r Beibl ac
ysgrifennwch o dan bob pâr o ddarluniau y darn o'r adnod sy'n ffitio orau.

4
Nid oes yr un broblem yn rhy fach nac yn rhy fawr i ddweud wrth Dduw amdani. Os gofynnwch
i Dduw eich achub fe wnaiff eich helpu.
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Gwers 3 Noa a'r Dilyw - I'r Arch
Sut mae eich teulu chi yn dangos i chi eu bod yn eich caru chi? Maen nhw yn rhoi bwyd i chi a
gofalu ar eich ôl, ond maen nhw hefyd yn eich dysgu chi sut i wneud pethau y ffordd iawn. Mae
DARLLENWCH
Genesis 7: 1-20

hyn yn golygu eu bod yn dweud y drefn os ydych chi'n gwneud rhywbeth anghywir. Rhan o
ddangos i'ch teulu eich bod yn eu caru nhw yw gwneud fel maen nhw'n ddweud wrthych chi. Fe
ddangosodd Noa fel yr oedd yn caru Duw drwy fod yn ufudd iddo. Fe wnaeth yn hollol fel yr
oedd Duw wedi gofyn iddo.

C Ysgrifennwch yr adnod allweddol

ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 7: 5

2

C Tynnwch linell o bob cwestiwn i'r rhif cywir.
(Os yn bosibl defnyddiwch liw gwahanol i bob llinell.)
Sawl gwraig aeth i'r Arch?
Am faint o ddyddiau a nosweithiau y bu hi'n bwrw glaw?
Sawl drws oedd i'r Arch?
Sawl mab oedd gan Noa?
Faint o bobl oedd yn yr Arch i gyd?
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C Faint oedd oed Noa pan ddaeth y dilyw ar wyneb y ddaear?

100

600

200

120

500

Ysgrifennwch y rhif cywir isod

1

FC Faint o amser oedd rhwng yr amser yr aeth Noa i'r Arch ac i'r dilyw ddechrau?

1

C Dim ond un dyn oedd wrth fodd Duw.Ysgrifennwch ei

1

enw yn y blwch.

Roedd e'n arbennig i Dduw oherwydd roedd e'n wahanol i bawb arall
ar y ddaear.

C Edrychwch ar adnod 9 yn y Darlleniad o'r Beibl a rhowch dri rheswm pam yr
oedd yn plesio Duw.

1.

3

2.
3.

C Ail drefnwch y geiriau i weld beth oedd enwau meibion Noa
HMAC

MES

3

THFFJEA

C Fe ddywedodd Duw wrth Noa am adeiladu Arch. Sut goed oedd e i'w defnyddio?
Ysgrifennwch yr ateb ar y boncyff.

1

3

C Fe roddodd Duw orchymynion manwl ynglÿn ag adeiladu'r Arch.
Ysgrifennwch y mesuriadau wrth ochr y saethau yn y llun.

C Sut oedd Duw yn mynd i ddinistrio popeth oedd ar
y ddaear?

1

Roedd yn rhaid i Dduw gosbi'r byd oherwydd roedd pobl wedi troi oddi wrtho ac yn gwneud drwg.
Fe gafodd Noa ei achub oherwydd yr oedd yn ymddiried yn Nuw.
Nid oedd Noa wedi gweld dilyw erioed, na hyd yn oed glaw, ac yr oedd filoedd o filltiroedd o'r
môr. Eto dyma fe, yn adeiladu cwch mawr yng nghanol tir sych, oherwydd roedd Duw wedi
dweud wrtho.
Oherwydd bod Duw yn sanctaidd a chyfiawn fe ddinistriodd Ef bopeth. Mae hefyd yn gariad.
Dyna pam y dywedodd wrth Noa am adeiladu'r Arch fel y câi ef a'i deulu eu hachub. Fe
ymddiriedodd Noa yn Nuw ac fe gredodd ynddo Fe. Dyna yw ffydd. Rydyn ni i gyd yn haeddu
cael ein cosbi am ein pechod ond mae Duw yn barod i'n hachub pan ydyn ni yn ymddiried yn yr
Arglwydd Iesu.
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Gwers 4 Noa a'r Dilyw - Yr Arch yn Achub
Ydych chi erioed wedi deffro ganol nos a theimlo'n ofnus iawn! Ar amser fel'na rydych chi'n falch
bod yna rywun yn gofalu amdanoch chi. Rhaid i ni gael gofal gan y rhai sy'n ein caru. Mae'r Beibl
DARLLENWCH
Genesis 8: 1-22

yn dweud wrthyn ni bod Duw yn gofalu am y rhai sy'n ymddiried ynddo Fe. Yn bendant fe
ofalodd ar ôl Noa pan ddaeth y dilyw.

C Gorffennwch y llythrennau i weld beth a ddigwyddodd ar ôl i'r dyfroedd lifo dros
y ddaear am 150 o ddyddiau.
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Cofiodd
Duw Noa.

ADNOD
ALLWEDDOL
Genesis 8: 1

1
C Beth a anfonodd Duw i sychu'r dyfroedd? Lliwiwch y symbol tywydd cywir.

1
Haul

Mellt
CROESAIR

Gwynt

Eira

Defnyddiwch y Darlleniad o'r Beibl i wneud y croesair.
2

Ar Draws
3. Y nifer o ddyddiau yr
arhosodd Noa cyn
anfon yr ail aderyn yr
ail waith.
4. Ar ba fynydd y glaniodd
yr Arch?
5. Y ddeilen y daeth yr ail
aderyn â hi yn ôl gydag
ef.

1

3

I Lawr
1.

4

2.

Yr ail aderyn i Noa
ei anfon allan.
Yr aderyn cyntaf i
Noa ei anfon allan.

5

5

C Tynnwch lun o arwydd addewid Duw yn y blwch isod. Gwnewch y llun mor
lliwgar â phosibl.

2

C Ysgrifennwch allan yr Adnod Allweddol.

2

C Am ba hyd yr oedd y cyfamod hwn i bara? Rhowch gylch am yr ateb cywir.
Nes y byddai Noa farw

Am byth

1

Am rai blynyddoedd

POS GEIRIAU
Lliwiwch y geiriau sydd wedi eu hysgrifennu yn y pos - yn ôl, ymlaen, i fyny ac i lawr yn y Pôs
Geiriau. Ysgrifennwch weddill y llythrennau i weld rhywbeth y mae Duw bob amser yn ei wneud.
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Fe addawodd Duw na fyddai'n boddi y byd i gyd byth eto, ond mae’n rhaid iddo gosbi
pechaduriaid drwy eu cadw ar wahân Iddo Ef ei hun. Heddiw, os ydym yn credu bod
Iesu Grist wedi marw droson ni, mae Duw yn addo y cawn ni ein hachub am byth.
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