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Mae’r icon ‘Tabl/Table’ ar y rhuban ‘Mewnosod/Insert’. 

Defnyddir tablau i ddangos gwybodaeth mewn colofnau a rhesi, a gallan nhw 

gael eu defnyddio hefyd fel ffordd o leoli gwybodaeth ar dudalen.  

Creu Tabl Syml   

 

 
Cliciwch yr icon i agor y blwch dialog ‘Mewnosod Tabl/Insert 
Table’. Mae yn y blwch hwn nifer o opsiynau i greu tabl.  
 

 
 

Gellir defnyddio’r grid tablau i greu grid sydd â hyd at 10 colofn 
ac 8 rhes. Cliciwch y sgwâr sydd yng nghornel chwith uchaf y 
grid ac yn llusgwch i ddewis sawl colofn a rhes rydych am eu 
defnyddio.  

 
Defnyddir yr opsiwn 
‘Mewnosod Tabl/Insert 
Table’ i greu tablau â mwy na 
10 colofn neu 8 rhes.  
  

Cliciwch y saethau i 
fyny ac i lawr i ddewis 
sawl colofn a rhes sydd 
eu hangen arnoch..   

 

Defnyddir yr opsiwn ‘Lluniadu Tabl/Draw Table’ i luniadu 
tabl â llaw. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer creu tablau 
sydd â phatrwm colofnau a rhesi anghyson. Bydd y cyrchwr 
yn newid i fod yn siâp pensil. Bydd y tab ‘Dyluniad/Design’ 
yn agor yn awtomatig pan fydd y tabl yn cael ei luniadu.  

Gynted ag y mae’r tabl yn cael ei greu, bydd dau dab ychwanegol yn cael eu 

hychwanegu at y rhuban Microsoft Word. Dim ond pan fo’r tabl wedi ei ddewis 

y bydd y tabiau hyn i’w gweld.   

Tab ‘Dyluniad/Design’ Tab ‘Cynllun/Layout’ 
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Borderi a Graddliwio  

Defnyddir borderi a graddliwio i bwysleisio gwahanol rannau o’r tabl. Gellir eu 

defnyddio hefyd i guddio rhai o’r llinellau yn y tabl.  

 
 

De-gliciwch dolen y tabl i ddewis y tabl 
cyfan a chael mynediad at y fwydlen 
cyd-destun ar gyfer y tabl.  
 
Dewiswch ‘Borderi a 
Graddliwio/Borders and Shading’ i 
agor y blwch dialog ‘Borderi a 
Graddliwio/Borders and Shading’. 

 

 

Mae hyn yn newid Arddull y border – e.e. o fod yn llinell ddi-dor i fod yn llinell 
doredig.  
 
Cliciwch y 
gosodiad a 
ddymunwch i 
weithredu 
newidiadau 
rhagosodedig i’r 
tabl.  
 
Mae hwn yn 
newid lliw’r 
llinell.  

 

 
Mae’r 
llinellau’n 
cyfateb â’r 
rhan o’r tabl 
sydd wedi ei 
dewis. 
  
Cliciwch y 
llinellau i 
weithredu’r 
newidiadau.  

 Mae hyn yn newid trwch y llinell.  
 

  



Graddliwio   

Gall graddliwio a phatrymu gael eu 
rhoi ar waith ar gyfer tabl, rhes, 
colofn neu gell. 

Cliciwch y tab 
‘Graddliwio/Shading’ i agor yr 
opsiynau graddliwio. 

 
Cliciwch y saeth sy’n pwyntio tuag at 
i lawr i ddangos y palet lliwiau. 
 
Cliciwch y saeth sy’n pwyntio tuag at 
i lawr i ddewis yr opsiynau patrwm.  

 
 


