
Seicoleg UG (CBAC) 

 
Gyrfaoedd mewn Seicoleg: Seicolegydd Hyfforddedig (addysg, fforensig, clinigol, 
galwedigaethol, iechyd, cwnsela ac ati), addysg, nyrsio, yr heddlu, therapi 
galwedigaethol, gyrfaoedd yn y gwasanaeth iechyd, cyfiawnder troseddol, rheoli 
(pob math).  Unrhyw yrfa sy’n golygu rhyngweithio ag eraill – yn wir, mae’r rhan 
fwyaf o yrfaoedd yn cynnwys gwahanol raddau o seicoleg yn eu hyfforddiant. 
 
Cyflwyniad i Seicoleg:  Beth yw Seicoleg? Beth mae Seicolegwyr yn ei wneud? Cyflwyniad i ymagweddau 
seicolegol 
 

Uned 1 Seicoleg – O’r Gorffennol i’r Presennol  Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  
20% o’r cymhwyster Safon Uwch (50% o’r cymhwyster UG)  
 

Cynnwys  
Astudir pum ymagwedd: 

 Biolegol  

 Ymddygiadol 

 Seicodynamig  

 Gwybyddol 

 Positif 
 

Ar gyfer pob ymagwedd, bydd angen i chi wybod am 
y canlynol:         

 Tybiaethau  

 Ffurfio Perthynas  

 Therapi a Gwerthusiadau  

 Ymchwil Glasurol a Gwerthusiadau  

 Gwerthusiadau o’r ymagwedd gyfan 

Ar gyfer pob ymagwedd, bydd angen i chi wybod am 
y canlynol:         

 Tybiaethau  

 Ffurfio Perthynas  

 Therapi a Gwerthusiadau  

 Ymchwil Glasurol a Gwerthusiadau  

 Gwerthusiadau o’r ymagwedd gyfan  

 
 

 
 

Unit 2 Seicoleg: Ymchwilio i Ymddygiad     Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  
20% o’r cymhwyster Safon Uwch (50% o’r cymhwyster UG) 
 

Dadleuon Cyfoes – Yn gysylltiedig â’r pum ymagwedd yn Uned 1  

 Biolegol – moeseg niwrowyddoniaeth 

 Ymddygiadol – defnyddio technegau cyflyru i reoli ymddygiad plant 

 Seicodynamig – y fam fel prif ofalwr baban 

 Gwybyddol – dibynadwyedd tystiolaeth llygad-dyst (gan gynnwys plant) 

 Positif – pa mor berthnasol yw seicoleg bositif yng nghymdeithas heddiw 
 
Egwyddorion ymchwil – dulliau ymchwil a sut mae seicolegwyr yn cynllunio ac yn cynnal eu hymchwiliadau. 
Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddwy astudiaeth ymchwil ddylanwadol a gwerthusiad ohonynt: 

 Seicoleg Gymdeithasol – Milgram, S. (1963). Astudiaeth ymddygiadol o ufudd-dod. Journal of Abnormal 
and Social Psychology, 67, 371-8 

 Seicoleg Ddatblygiadol – Kohlberg, L. (1968). Y plentyn fel athronydd moesol. Psychology Today, 2, 25-30 



                      Seicoleg U2 (CBAC)   
Uned 3 
Seicoleg: Goblygiadau yn y Byd Real  

 Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 30 munud  

 40% o’r cymhwyster Safon Uwch  
 
Ar ôl dysgu am yr amrywiol ymagweddau seicolegol yn Uned 1, mae disgwyl i chi gymhwyso'r wybodaeth a'r 
ddealltwriaeth hon i ymddygiadau bodau dynol/anifeiliaid. Dylech allu egluro a thynnu casgliadau am achosion 
posibl yr ymddygiadau hyn. 
 

Adran A: Astudio Ymddygiadau  
Byddwch yn astudio tri ymddygiad a nodir. Ar gyfer pob ymddygiad, bydd gofyn i chi wneud y canlynol: 

 gwybod am nodweddion yr ymddygiad  

 gwybod a deall esboniadau biolegol, gwahaniaethau unigol ac esboniadau seicolegol gymdeithasol am 
yr ymddygiad  

 gwerthuso'r esboniadau biolegol, gwahaniaethau unigol ac esboniadau seicolegol gymdeithasol am yr 
ymddygiad  

 cymhwyso'r esboniadau i ddulliau o addasu'r ymddygiad 

 gwybod a deall y dulliau o addasu'r ymddygiad 

 gwerthuso'r dulliau o addasu'r ymddygiad.  
 

Adran B: Materion Dadleuol  
Byddwch yn archwilio pum mater dadleuol sy'n parhau i fod yn her i faes seicoleg. Bydd y materion dadleuol 
hyn yn cwmpasu’r wybodaeth a’r cynnwys yr ydych wedi ei astudio’n barod. Ar gyfer pob mater dadleuol, 
bydd gofyn i chi wneud y canlynol: 

 deall y mater a pham mae’n ddadleuol 

 cymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth i faterion dadleuol mewn seicoleg 

 llunio barn a dod i gasgliadau am y materion dadleuol o safbwynt seicolegol. 
 

Uned 4 
Seicoleg: Dulliau Ymchwil Cymhwysol 

 Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud  

 20% o’r cymhwyster Safon Uwch  
 

Adran A: Ymchwiliadau personol 
Yn y ddau ymchwiliad gofynnol ym mhob blwyddyn, bydd gofyn i chi gymhwyso gwybodaeth a dealltwriaeth o 
ddulliau ymchwil i bob ymchwiliad.   

 
Adran B: Cymhwyso dulliau ymchwil i senario newydd 
Bydd disgwyl i chi gymhwyso eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ddulliau ymchwil i senarios ymchwil 
newydd. Bydd disgwyl i chi lunio barn am fanylion ymchwil seicolegol. 
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