
 

 

TECHNEGAU A DYFEISIAU PERSWADIO 
GWEITHGAREDD DIDOLI CARDIAU 
(COPI'R ATHRO) 

IAITH EMOSIYNOL 
Geiriau neu ymadroddion emosiynol sy'n ein 

helpu ni i ddeall y materion ac yn tynnu ar 
ein hemosiynau. 

CWESTIWN RHETHREGOL 
Cwestiwn sy'n cael ei holi er mwyn cynnwys 

y darllenydd. Does dim angen ateb 
uniongyrchol arno. 

AILADRODD Geiriau neu ymadroddion pwysig sy'n cael 
eu hailadrodd i bwysleisio eu pwysigrwydd. 

CYFLYTHRENIAD 
Ailadrodd yr un llythyren neu sain mewn 

brawddeg i dynnu sylw at yr hyn sy'n cael ei 
ddweud. 

FFEITHIAU AC YSTADEGAU Mae'r rhain yn aml yn cynnwys rhifau ac yn 
cryfhau dadl o ran y ffeithiau. 

GORLIWIO 

Gor-ddweud safbwynt, gosodiad neu syniad. 
Mae'n cael ei ddefnyddio i greu argraff, i 

wneud i bethau swnio'n well nag y maen nhw 
go iawn. 

TRIAWD 
Gair neu ymadrodd sy'n cael ei ailadrodd 

dair gwaith er mwyn ychwanegu pwyslais a 
chreu cyffro. 

HANESYN 

Stori bersonol sy'n cael ei defnyddio i amlygu 
neu bwysleisio'r mater dan sylw.  Mae 

elusennau yn aml yn defnyddio'r dechneg 
hon fel y bydd pobl yn cydymdeimlo â'r un 

sy'n dioddef. 

RHAGENWAU PERSONOL / ARAITH 
UNIONGYRCHOL 

Caiff hyn ei ddefnyddio i ddenu pobl at y 
ddadl fel petaen nhw'n eu hannerch nhw'n 

bersonol. 

 



 

 

TECHNEGAU A DYFEISIAU PERSWADIO 
GWEITHGAREDD DIDOLI CARDIAU 
(COPI'R DYSGWR) 

IAITH EMOSIYNOL 

Gor-ddweud safbwynt, gosodiad neu syniad. 
Mae'n cael ei ddefnyddio i greu argraff, i 

wneud i bethau swnio'n well nag y maen nhw 
go iawn. 

CWESTIWN RHETHREGOL 
Gair neu ymadrodd sy'n cael ei ailadrodd 

dair gwaith er mwyn ychwanegu pwyslais a 
chreu cyffro. 

AILADRODD 

Mae hyn yn aml yn helpu pobl i ddeall 
materion mewn ffyrdd nad yw adroddiad 

cyffredinol yn llwyddo i wneud hynny.  Mae 
elusennau yn aml yn defnyddio'r dechneg 
hon fel y bydd pobl yn cydymdeimlo â'r un 

sy'n dioddef. 

CYFLYTHRENIAD 
Geiriau neu ymadroddion emosiynol sy'n ein 
helpu i ddeall y materion. Ac yn tynnu ar ein 

hemosiynau. 

FFEITHIAU AC YSTADEGAU 
Ailadrodd yr un llythyren neu sain mewn 

brawddeg i dynnu sylw at yr hyn sy'n cael ei 
ddweud. 

GORLIWIO Mae'r rhain yn aml yn cynnwys rhifau ac yn 
cryfhau dadl o ran y ffeithiau. 

TRIAWD 
Caiff hyn ei ddefnyddio i ddenu pobl at y 

ddadl fel petaen nhw'n eu hannerch nhw'n 
bersonol. 

TYSTIOLAETH BERSONOL Geiriau neu ymadroddion pwysig sy'n cael 
eu hailadrodd i bwysleisio eu pwysigrwydd. 

RHAGENWAU PERSONOL / ARAITH 
UNIONGYRCHOL 

Cwestiwn sy'n cael ei holi i'r darllenydd. 
Does dim angen ateb uniongyrchol arno. 

 


