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KEMENTERIAN AGAMA 

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI NGABLAK 
Jalan Ngablak-Mangli Km. 0 Ngablak  0298-318070,318234 

KABUPATEN MAGELANG 
 

ULANGAN HARIAN II SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 
 

   Mata Pellajaran : Tek. Informasi & Komunikasi Hari/Tanggal :   

   Kelas  : VII (tujuh)    Waktu        : 40 menit 

    

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang pada salah satu jawaban pada 

lembar jawaban yang telah disediakan ! 

 

 

1. Jari yang digunakan untuk menekan tombol spasi dan alt adalah . . . .  

a. jari telujuk kanan     c. jari tengah kanan 

b. ibu jari     d. jari kelingking kiri 

2. Berikut ini jari yang termasuk jari terminal adalah....  

a. A, B, C dan D     c. A, R, U dan E 

b. A, S, K, dan L     d. A, F, J dan R 

3. Bila akan mengaktifkan huruf besar kita harus menekan tombol....  

a. Caps Lock     c. Space Bar 

b. Num Lock     d. Enter 

4. Salah satu utilitas yang dimiliki Microsoft DOS adalah Microsoft defragmanter yang artinya... 

a. Kemampuan untuk mengatur direktori yang terdapat dalam mempercepat proses pencarian 

b. Fasilitas untuk mengkompresi file dan menyimpan Informasi file yang dikompres dalam 

format yang berbeda 

c. Kemampuan DOS untuk melakukan diagnosis kerusakan pada disk dan kemudiin 

memperbaikinya 

d. Kemampuan untuk merekam data  

5. Linux dikembangkan oleh seorang Finlandia bernama .... 

a. Linus Benedict Torv   c. Rob Barnaby 

b. Thompson     d. Thomas Ray 

6. Yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem 

komputer dan menghubungkan sumber daya tersebut dengan pengguna maupun dengan 

program lain adalah ... 

a. Operating Sistem    c. Kabel  

b. Software Aplikasi    d. Alat Proccesing 

7. Penulis program pengolah kata yang dikenal dengan nama WordStar adalah...  

        a. Rob Barnaby    c. Wayne Rafhff 

     b. Paul Lotus      d. Micheal Shayer 

8. Suatu program aplikasi yang berisi gabungan program-program spreadsheet, grafik  dan 

kemampuan untuk mendapatkan informasi adalah...  

     a. WordStar      c. Elektrik Pensil 

    b. Lotus 1-2-3     d. Dbase 

9. Winamp merupakan perangkat lunak aplikasi....... 

 a. pengolah kata    c. Pengolah multimedia 

 b. pengolah aplikasi grafis   d. Antivirus 

10. Perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi komputer dari serangan virus yang 

digunakan untuk mencegah timbulnya kerusakan pada komputer disebut..... 

 a. perangkat lunak aplikasi grafis  c. Perangkat lunak pengolah kata 

 b. perangkat lunak antivirus   d. Perangkat lunak pengolah angka 

11. Adobe Photoshop merupakan contoh perangkat lunak aplikasi ............ 

 a. pengolah kata    c. Pengolah multimedia 

 b. pengolah aplikasi grafis   d. Antivirus 
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12. Berikut yang bukan termasuk jenis sofware adalah ........... 

 a. sistim operasi    c. Program aplikasi   

 b. bahasa pemprograman   d. Media penyimpanan 

13. Berikut ini salah satu media penyimpanan data kecuali..... 

 a.  Disket      c.  Hard disk 

 b.  Joy Stick     d.  Flash disk 

14. Sistem komputer terdiri atas.... 

 a.  Hardware, perangkat keras, dan perangkat lunak 

 b.  Piranti input dan piranti output 

 c.  Hardware, software dan brainware 

 d.  Hardware, software dan meanware 

15. Peralatan berikut yang termasuk dalam output unit adalah....  

    a. Keyboard      c. Sound card 

    b. CD Rom     d. Printer 

16. Perangkat yang berfungsi untuk membaca data pada compact disk (CD) disebut 

 a.  CD-R      c.  Hard disk 

 b.  CD-ROM drive     d.  Floppy Disk 

17.    Yang dimaksud dengan gambar icon disamping ini adalah .... 

             a. Merk printer                c  restor 

  b. menu start             d. Scrollbar 

18. Peralatan berikut yang termasuk dalam input device adalah..... 

 a.  Keyboard      c.  Sound card 

 b.  Speaker      d.  Printer 

19. Microsoft Office Word adalah andalan Microsoft pertama diterbitkan pada 1983 dengan 

nama.... 

a. Multi-Tool Word    d. Wordstar 

b. Star Of     d. Kword 

20. Tanda gambar disamping ini adalah icon ... 

   a. winamp            c. Microsoftexel    

            b. Microsoft word    d. power point 

21. Perangkat lunak pengolah kata contohnya  … . 

a. Microsoft PowerPoint   c. Microsoft Word 

b. Microsoft Acess    d. Microsoft Excel 

22. Perngakat lunak pengolah angka contohnya … . 

a. Microsoft PowerPoint   c. Microsoft Word 

b. Microsoft Acess    d. Microsoft Excel  

23. Perangkat lunak presentasi contohnya … . 

a. Microsoft PowerPoint   c. Microsoft Word 

b. Microsoft Acess    d. Microsoft Excel 

24. Jenis perangkat lunak yang digunakan untuk melihat (view) image secara terorganisasi pada 

sebuah direktori salah satunya adalah .... 

a. Power Animator    c. XMMS 

b. ACDSee     d. Windows Movie Maker 

25. Aplikasi yang bersifat open source artinya...  

a. Aplikasi dapat mendownload secara gratis dari internet dan menggunakannya secara bebas 

b. Aplikasi dapat mendownload secara gratis dari internet berlaku untuk sesaat dan 

menggunakannya dengan batas waktu tertentu 

c. Aplikasi dapat mendownload dengan membayar 

d. Aplikasi dapat dibeli di toko komputer secara bebas 

26. Gambar yang menjadi latar belakang tampilan desktop disebut... 

a. Short cut     c. wallpaper 

b. Icon     d. Screensaver 

27. Animasi yang dapat berupa gambar atau teks yang ditampilkan apabila komputer bila tidak 

menerima respon dari pengguna melalui keyboard atau mouse dalam selang waktu tertentu 

adalah.... 

a. Wallpaper     c. Shortcut 
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b. Picture Animation   d. Screensaver 

28. Gambar kecil untuk mengaktifkan/menjalan program disebut... 

a. File     c. Icon 

b. Folder     d. Screensaver 

29. Prosedur yang benar memulai program Microsoft Word adalah … . 

a. Klik Start – ShutsDown - Microsoft Word 

b. Klik Start – Program - Microsoft Word 

c. Klik Start – ShutsDown - OK 

d. Klik Start – Program – My Document  

30. Title bar berfungsi untuk … . 

a. Menampilkan penulis dokumen 

b. Menampilkan status dokumen 

c. Menampilkan nama dokumen yang sedang aktif 

d. Menunjukkan apakah dokumen sudah pernah disimpan atau belum. 

31. Pada gambar disamping, jika kita mengatur lebar jendela kerja dapat menekan 

tombol nomor... 

a. 1      c. 3 

b. 2.      d. 1 dan 2 

32. Berikut ini kegiatan yang dapat dilakukan dengan memakai program Microsoft Word, kecuali ... 

a. Membuat surat undangan 

b. Membuat brosur acara pengajian akbar 

c. Mengolah data nilai hasil ujian nasional 

d. Membuat outline tulisan karya tulis 

33. Tombol    digunakan untuk … 

a. Memberi garis bawah teks  c. merubah model teks 

b. Merubah ketebalan teks   d. merubah warna teks 

34. Tombol yang digunakan untuk merubah model/jenis dan ukuran huruf adalah … . 

a.     c.  

b.   d.   

35. Gambar di bawah ini adalah tombol untuk menyimpan file ....      

  a.                        c.  

    b.                         d.  

36. Gambar di bawah ini adalah tombol untuk mebuka file ....      

  a.                        c.  

    b.                         d.  

37. Menu yang muncul apabila kita meng-klik kanan di tempat tertentu di dokumen  atau jendela 

word disebut ... 

a. Menu Pop Up    c. Menu Tool 

b. Menu Bar     d. Menu Window 

38. Untuk menampilkan nama dokumen yang sedang aktif di jendela word adalah .... 

a. Menu bar     c. Title bar 

b. Tool bar     d. Scroll bar 

39. Jendela kecil yang terdapat pada aplikasi office yang memuat daftar- daftar perintah 

disebut ... 

a. Kursor     c. Pointer  

b. Task pane     d. Status bar 

40. .  
 

Gambar di atas merupakan gambar .... 

a. Status bar     c. Tool bar 

b. Task pane     d. Scroll bar 
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NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI

1 B 11 B 21 C 31 B

2 B 12 D 22 D 32 C

3 A 13 B 23 A 33 D

4 A 14 C 24 B 34 B

5 A 15 D 25 A 35 A

6 A 16 B 26 C 36 C

7 A 17 B 27 D 37 A

8 B 18 A 28 C 38 C

9 C 19 A 29 B 39 B

10 B 20 B 30 C 40 A


