
 
 

Atgenhedlu mewn bodau dynol 

1 Ydych chi’n gwybod beth yw enw’r broses 
sy’n rhyddhau wþ o’r ofari? 

2 Allwchchi ddisgrifio’r llwybyr mae’r 
sbermau’n ei nofio at y ofwm (wþ)? 

3 Allwch chi ddisgrifio beth sy’n digwydd i wþ 
wedi ei ffrwythloni? 

2. Ffrwythloniad 
   sberm ac ofwm (wþ) yn yno yma 
  

1. Ofwliad 
    yr wþ’n cael ei ryddhau o’r ofari 

sberm 

 

3. Mewnblaniad 
   yr embryo yn mewnosod ei hun 
   yn leinin y groth 

wþ Tiwb 

ofari 



 

Atgenhedlu 

System Atgenhedlu Fenywaidd 

1 Allwch chi labelu diagram o’r system atgen-
hedlu fenywaidd? 

2 Ydych chi’n gwybod beth yw swyddogaeth y 
gwahanol rannau? 

Tiwb wyau 
(tiwb ffalo-
paidd – 
dwythell wyau) 
Cario wþ o’r 
ofari i’r groth. 

Croth 
Mae’r ffetws 
yn tyfu ac yn 
datblygu yma. 

Ofari 
Cynhyrchu 
wyau (wþ) 

Gwain 
Dyma ble rhoddir 
y pidyn yn ystod 
cyfathrach ac fe 
ryddheir sberm. 
 

tiwb wyau 

ofari 

ceg y 
groth 

gwain 

croth 



 

Atgengedlu 

System Atgenhedlu Wrywaidd 

1 Allwch chi labelu diagram o’r system 
atgenhedlu wrywaidd? 

2 Ydych chi’n gwybod beth yw 
swyddogaethau’r gwahanol rannau? 

Wrethra 
cario troeth a 
sberm drwy’r 
pidyn. 

Pidyn 
trosglwyddo sberm o’r 
gwryw i’r system atgenhedlu 
fenywaidd. 

ceilliauceilliauceilliau   

Tiwb 
sberm
(dwythell) 
yn cario 
sberm o’r 
ceilliau. 

Chwarren 
semen 
cynhyrchu 
rhan hylif y 
semen. 

Ceilliau 
Cynhyrchu’r 
sberm. 

pledrenpledrenpledren   

dwythell dwythell dwythell 
sbermsbermsberm   

pidynpidynpidyn   

wrethrawrethrawrethra   

ceillgwdceillgwdceillgwd   

chwarennauchwarennauchwarennau   



 

Atgenhedlu mewn bodau dynol 

Sut mae’r ffetws yn datblygu 

1 Allwch chi labelu diagram o’r ffoetws yn tyfu 
yn y groth? 

2 Allwch chi egluro sut mae sylweddion yn cael 
eu cyfnewid rhwng gwaed y fam a’r ffoetws? 

3 Ydych chi’n deall sut mae’r brych yn rhwystro 
rhai sylweddion niweidiol rhag pasio i mewn i’r 
ffoetws? 

Brych 
Mae bwyd ac ocsigen 
yn pasio o waed y 
fam i’r brych.  Mae 
carbon deuocsid a 
gwastraff arall yn 
pasio o’r brych i 
waed y fam. 

Llinyn bogail 
Mae hwn yn cario bwyd ac ocsigen o‘r brych i‘r ffoetws.  Mae’n cario carbon 
deuocsid a gwastraff arall o’r ffoetws i’r brych. 

Liquid 
(Hylif amniotig)  
Mae hwn yn 
gwarchod y 
ffetws rhag  
ergydion. 


