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ULANGAN MID  SEMESTER GENAP 
Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
Mata Pelajaran  : TIK     Waktu : 90 MENIT  
Hari, Tanggal  :       Kelas : 7 

 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling  
benar pada lembar jawab yang tersedia 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat ! 
 
1. Salah satu program berbasis aplikasi grafis 
berbasis vector adalah .... 
a. Corel Draw 
b. GIft Animator 
c. Paint Brush 
d. Acdsee 
 
2. Toolbox yang berguna untuk memindahkan 
objek gambar adalah .... 
a. Knife tool 
b. Pick tool 
c. Smudge tool 
d. Hand tool 
 
3. Toolbox “A” berfungsi untuk  .... 
a. Memotong text 
b. Membuat objek baru 
c. Menulis Text 
d. Memberi warna 
 
4. Seseorang yang ahli dalam bidang desain 
disebut...  
a. aktor 
b. desainator 
c. ikon 
d. desainer 
 
5. Keuntungan dari pembuatan desain dengan 
menggunakan basis vector adalah …..... 
a. membantu pengolahan data 
b. memudahkan pekerjaan seseorang 
c. hasil yang didapat lebih akurat 
d. perlu keahlian untuk mengoperasikan 
 
6. Ikon tersebut adalah ikon yang dapat digunakan 
untuk …. 

 
A. memotong sebuah objek 
B. menampilkan hasil proses cut dan copy 
C. menutup dokumen 
D. menyimpan hasil pekerjaan 
 
7. Ikon pada Toolbox tersebut ini dapat digunakan 
untuk …. 

 
 
A. memberikan warna pada objek 
B. menuliskan teks pada lembar kerja 
D. memilih objek 
D. menutup lembar kerja 
 
8. Perintah untuk mulai membuat objek baru 
adalah .... 
A. New Graphic 
B. Open Last Edited 
C. Open graphic 
D. Corel tutor 
 
9. Untuk menduplikasi objek pada keyboard tekan 
tombol .... 
A. Ctrl-D 
B. Ctrl-P 
C. Ctrl-L 
D. Ctrl-S 
 
10. Untuk memindahkan atau mengatur tumpukan 
naik satu posisi menggunakan .... 
A.To front                                       
B. Back one 
C. To Back                                      
D. To Foward 
 
11. Toolbox yang berfungsi untuk menghapus 
bagian objek tertentu adalah.... 
A.pick tool                                
B.eraser tool 
C. shape tool                             
D. knife tool 
 
12. Program-program komputer disebut juga 
dengan istilah .... 
A. hardware  
B. software 
C. brainware 
D. mainware 
 
13. Gambar berikut menggunakan efek .... 
A. powerclip 
B. countour 
C. adjust 
D. show 
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14. Untuk menggabungkan 2 atau lebih gambar 
sekaligus, kita dapat menggunakan langkah . . . . 
A.Block gamabar - Arrange – Group 
B. Block gambar - Arrange - Ungroup 
 C. Arrange - Group 
   D. Block gambar - Arrange - Ungroup All 
 
15. File ekstensi dari corel draw adalah... 
A. CBR 
B. CDR 
C. PPT 
D. XLS 
 
16. Desain text seperti dibawah ini menggunakan 
toolbox .... 
 
 
 
A. contour 
B. blend 
C. distort 
D. extrude 
 
17. Bagian terpenting perangkat proses yang 
diambil sebagai nama komputer adalah .... 
A. memori 
B. soundcard 
C. processor 
D. motherboard 
 
18. Alat yang berfungsi sebagai penggerak kursor 
atau pointer yaitu .... 
A. mouse 
B. keyboard 
C. monitor 
D. speaker 
 
19. CPU kepanjangannya adalah .... 
A. Control Process Unit 
B. Central Processing Unit 
C. Control Processing Unit 
D. Central Processor Unit 
 
20. Di bawah ini yang termasuk perangkat masukan 
adalah .... 
A. Joystic 
B. printer 
C. speaker 
D. monitor 
 
21. Perintah untuk mematikan komputer dengan 
benar yaitu .... 
A. Start – Programs – Turn Off Computer 
B. Start – Shut Down Computer – Turn Off 
C. Start – Turn Off Computer – Shut Down 
D. Start – Turn Off Computer – Turn Off 
 
22. Di bawah ini yang bukan bagian dari keyboard 
adalah .... 

A. numeric key 
B. primary key 
C. type-write key 
D. function key 
 
23. Huruf A – Z, tanda baca, spasi, Capslock, 
merupakan bagian dari keyboard yang disebut .... 
A. numeric key 
B. primary key 
C. type-write key 
D. function key 
 
24. Tahapan proses kerja komputer yang benar 
adalah .... 
A. Input – Process – Output 
B. Output – Process – Input 
C. Input – Output – Process 
D. Process – Input – Output 
 
25. Scanner termasuk ke dalam perangkat .... 
A. masukan 
B. keluaran 
C. penyimpanan 
D. proses 
 
26. Flashdisk termasuk kedalam perangkat .... 
A. masukan 
B. keluaran 
C. penyimpanan 
D. proses 
 
27. Speaker termasuk kedalam perangkat .... 
A. masukan 
B. keluaran 
C. penyimpanan 
D. proses 
 
28. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi 
yang tidak digunakan di sekolah adalah .... 
A. Scanner 
B. Telegram 
C. Komputer 
D. Proyektor 
 
29. Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi banyak memberikan peran bagi 
kemajuan dunia pendidikan, di antaranya adalah .... 
A. proses belajar melalui perangkat multimedia 
B. dapat mempercepat kelulusan siswa 
C. tidak memerlukan tenaga pengajar 
D. tidak memerlukan buku paket 
 
30. Fungsi scroll pada mouse yaitu untuk .... 
A. mengeluarkan perintah 
B. memilih perintah 
C. menutup program 
D. menggulung layar 
 
31. Untuk mengeluarkan pilihan menu / perintah 
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dapat dilakukan melalui .... pada mouse. 
A. klik kiri 
B. klik kanan 
C. klik dua kali 
D. scroll 
 
 
32. Tombol Capslock pada keyboard berfungsi 
untuk .... 
A. memindahkan kursor 
B. membuat paragraf 
C. menutup program 
D. mengunci pada huruf kapital 
 
33. Tombol di keyboard yang berfungsi menghapus 
karakter sebelah kanan kursor yaitu .... 
A. Delete 
B. Tab 
C. Backspace 
D. Shift 
 
34. Tombol di keyboard yang berfungsi menghapus 
karakter sebelah kiri kursor yaitu .... 
A. Delete 
B. Tab 
C. Backspace 
D. Shift 
 
35. Istilah untuk mengaktifkan Windows dari 
komputer dalam keadaan mati disebut .... 
A. Shut Down 
B. Turn Off 
C. Cold Booting 
D. Warm Booting 
 
36. Istilah untuk mengaktifkan kembali Windows 
ketika komputer hang / error disebut .... 
A. Shut Down 
B. Turn Off 
C. Cold Booting 
D. Warm Booting 
 
37. Perangkat di bawah ini dapat digunakan untuk 
mengakses internet, kecuali... 
A. Bluetooth 
B. LAN Card 
C. VGA Card 
D. WiFi Card 
 
38. Perangkat komputer yang berfungsi untuk 
mengubah sinyal digital menjadi gambar adalah 
.... 
A.LAN Card 
B. Sound Card 
C. VGA Card 
D. WiFi Card 
 
39. Tampilan gambar, tulisan atau animasi yang 
muncul di layar monitor ketika komputer tidak 

dipakai disebut .... 
A. desktop 
B. wallpaper 
C. screen filter 
D. screen saver 
 
40. Alat tambahan yang dipasang di depan layar 
monitor untuk mengurangi radiasi disebut .... 
A. desktop 
B. wallpaper 
C. screen filter 
D. screen saver 
 
 
 
 


