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ULANGAN MID SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : TIK    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 8 
 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling benar pada 
lembar jawab yang tersedia 
 
1. Microsoft word  merupakan program 

aplikasi ... 
a. Spreadsheet c. Wordprosesor 
b. Presentation d. Animasi 

2. Fungsi yang digunakan untuk 
menghitamkan huruf adalah... 
a. Bold  c. Italic 
b. underline d. Cut 

3. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok 
program Microsoft office adalah... 
a. M. excel c. M. word 
b. M. power point d. Microsoft windows 

4. Berikut ini yang tidak dapat digunakan 
untuk menjalankan Word adalah... 
a. Shortcut word di desktop  
b. Start menu pilih M. word 
c. File word  
d. Dokumen exel  

5. Tombol yang digunakan untuk menjalankan 
sebuah perintah disebut ... 
a. menu bar c. toolbar 
b. statusbar d. formula bar 

6. Perbesaran lembaran kerja diatur dengan 
menggunakan perintah 
a. customs view c. full screen 
b. zoom  d. view sheets 

7. Formula bar dapat diatur agar ditampilkan 
atau tidak ditampilkan dengan 
menggunakan kotak dialog options atau 
menuview.perintah untuk menampilkan 
kotak dialog options terdapat dimenu ... 
a. view  c. format 
b. insert  d. tools 

8. Perintah open dapat dijalankan dari menu 
file dan tombol open di toolbar 
standar.selain itu, perintah open dapat juga 
dijalankan dengan menekan tombol… 
dikeyboard. 
a. ctrl V  c. ctrl O 

b. ctrl U  d. ctrl B 
9. Berikut ini tombol yang dapat digunakan 

untuk mengaktifkan penggaris batas dalam 
word adalah ... 
a. tombol find c. tombol print 
b. tombol replace d. semua ruler 

10. Salah satu cara untuk memilih seluruh 
data di lembaran kerja adalah dengan 
menekan tombol…di keyboard. 
a. ctrl S   c. ctrl P 
b. ctrl B   d. ctrl A 

11. Perintah yang digunakan untuk 
menggandakan data adalah… 
a. cut dan paste c. copy dan paste 
b. copy dan cut d. select all dan copy 

12. Selain dengan cara “drag and drop” 
memindahkan data dapat juga dilakukan 
dengan cara menjalankan perintah… 
a. cut dan paste c. copy dan paste 
b. copy dan cut d. select all dan cut 

13. untuk memilih table menggunakan 
menu... 
a. insert  c. format 
b. data  d. table 

14. Jika kita mempunyai table yang melebar 
ke samping,maka sebaiknya kita memilih 
orientasi kertas 
a. landscape c. portraid 
b. tegak  d. terserah apa saja 

15. Perintah untuk menambahkan header and 
footer dijalankan dari menu ... 
a. file  c. insert 
b. view  d. format 

16. Perintah yang digunakan untuk 
membatalkan perintah yang sudah 
terlanjur diberikan adalah : 
a. Undo  c. Redo 
b. Copy  d. Paste 

17. Print preview digunakan untuk... 
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a. melihat tampilan halaman sebelum 
dicetak 

b. mencetak lembaran kerja 
c. mencetak bagian lembaran kerja tertentu 
d. tidak ada jawaban benar 
18. Berikut ini adalah tombol yang terdapat 

pada jendela word untuk membuat 
symbol adalah... 
a. smart art c. hyperlink 
b. shapes  d. bookmark 

19. Perintah print dapat juga dijalankan dari 
tombol keyboard dengan cara menekan 
tombol ... 
a. ctrl V   c. ctrl C 
b. ctrl Shift P  d. ctrl P 

20. Cara membuka dokumen lama adalah ....  
a. Klik Office Button > Pilih Prepare 
b. Klik Office Button > Pilih New  
c. Klik Office Button > Pilih Open   
d. Klik Office Button > Pilih Save As 

21. Cara menyimpan dokumen adalah dengan 
cara ....  
a. Klik Office Button > Pilih New 
b. Klik Office Button > Pilih Open  
c. Klik Office Button > Pilih Print  
d. Klik Office Button > Save/Save As 

22. Kegiatan untuk melakukan penyuntingan 
naskah pada lembar kerja disebut....  
a. printing   c.  editing 
b. inputing   d. transmiting 

23. Tombol shortcut key yang digunakan 
untuk meng-copy suatu teks dalam 
dokumen adalah....  
a. Ctrl+C    c.   Ctrl+N  
b. Ctrl+V                           d.   Ctrl+X 

24. Untuk membuat tabel dalam suatu 
dokumen dapat dilakukan dengan cara 
....  

a. Klik tab Insert > group Tables 
b. Klik tab Insert > Blank Page 
c. Klik tab Insert > Page Number  

d. Klik tab Insert > Chart 
 

25. Di bawah ini icon yang digunakan untuk 
menyimpan dokumen adalah : 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
26. Perhatikan soal berikut ! 

 
a. menambahkan objek gambar variasi  
b. teks menyisipkan gambar 
c. membuat table 
d. membuat tulisan berbentuk koran 
 

27. Prosedur pertama yang dilakukan untuk 
menyisipkan berkas yang berasal dari 
program Microsoft Word ke dalam 
Microsoft Excel adalah .... 
a. klik menu Insert, klik sub menu Object 
b. klik menu Insert, klik sub menu 

Picture 
c. klik menu Insert, klik sub menu File 
d. klik menu Insert Insert, klik sub menu 

Symbol 
30. Icon di bawah ini dipergunakan untuk … 

 
 
a. mengatur objek 
b. memilih dan menyeleksi objek 
c. membuat tulisan dalam kotak 
d. membuat berbagai bentuk bidang  
 

Essai 
1. Sebutkanlah 3 hal aktivitas yang bisa dilakukan oleh Microsoft Word! 
2. Sebutkanlah Jenis-jenis kertas standar dalam Microsoft office! 
3. Jelaskan perbedaan antara landscape dan Portrait ! 
4. Bagaimana langkah melakukan print out? 
5. Sebutkan macam menu yang ada dalam Ribbon? 


