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KEMENTERIAN AGAMA 

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

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 
 

ULANGAN  TENGAH  SEMESTER I TAHUN PELAJARAN  2011/2012 

 

Mata Pelajaran : Tek. Informasi dan Komunikasi  Hari, Tanggal : Jumat, 07-09-2011 

Kelas  : VIII ( delapan )    Waktu  : 09.00-10.00 WIB (60 menit) 

 

 

A. Pilihlah jawaban a, b, c, atau d yang dianggap benar ! 

 

 

1. Yang bukan program pengolah kata di 

bawah ini adalah ... 

a. Microsoft Word 

b. Aby Word 

c. Page Maker 

d. Microsoft Excel 

2. Dibawah ini kegiatan yang dapat 

dilakukan dengan  MS Word, kecuali … 

a. Mengetik surat undangan 

b. Membuat diagram ven 

c. Membuat selebaran kegiatan 

pengajian 

d. Mengolah design presentasi 

3. Tombol  yang tidak terdapat pada Title 

Bar adalah .. 

a. Minimize  

b. Close 

c. Maximize  

d. Save 

4. Perintah berikut yang terdapat pada menu 

Format adalah, kecuali  … 

a. Font dan Column  

b. Cut dan Drop Cap 

c. Drop Cap dan Paragraph 

d. Border and Shading dan Paragraph 

5. Perintah berikut yang terdapat pada menu 

Edit adalah … 

a. New dan Copy   

b. Paste  dan Cut 

c. Cut dan Save   

d. Open dan Copy 

6. Menu yang berungsi untuk mengatur 

tampilan jendela MS. Word adalah menu 

… 

a. Windows  

b. View 

c. Tools   

d. File 

7. Dalam membuat header/footer, tulisan 

akan dicetak pada … 

a. halaman tertentu 

b. halaman ganjil atau genap saja 

c. halaman awal dan terakhir 

d. setiap halaman 

 

8. Perintah Zoom terdapat pada menu … 

a. Edit   

b. Format 

c. View   

d. File 

9. Format Paragraph terdapat pada menu … 

a. Edit   

b. Format 

c. Table   

d. Tool 

10. Menu yang muncul apabila kita meng-klik 

kanan di tempat tertentu di dokumen atau 

jendela word adalah.... 

a. menu Automatic 

b. menu General 

c. menu Pop-Up 

d. menu Close-Up 

11. Sub menu paragraph berfungsi untuk … 

a. merubah teks 

b. memilih line color 

c. mengatur dokumen 

d. mengatur indent dan spacing 

12. Menu bar yang berfungsi untuk 

menyisipkan gambar, autoshape dan chart 

adalah … 

a. insert > picture 

b. insert > object 

c. insert > file 

d. insert > symbol 

 

13. Tombol  berfungsi untuk … 

a. membuka file  

b. mengkopi file 

c. menyimpan file  

d. mencetak file 

 

14. Tombol    berfungsi untuk.  

a. Mengkopi teks 

b. Memotong teks untuk dipindahkan 

c. Mengubah ukuran dokumen 

d. Keluar dari dokumen  

 



ulangan tengah semester I tahun 2011/2012 Page 2 
 

15. Untuk mengkopi isi sel digunakan tombol 

… 

a. .   

b.          

c. .   

d. . 

16. Untuk penulisan rata kanan-kiri dipakai 

tombol … 

a. Align Left  

b. Align Center 

c. Align Right  

d. Justify 

17. Icon undo berungsi untuk … 

a. memanggil perintah sesudahnya 

b. mengulang pekerjaan sebelumnya 

c. memanggil file  

d. mengulang penyimpanan 

18. Untuk memindahkan kursor ke kiri satu 

kata kita dapat menekan tombol … pada 

keyboard. 

a. Ctrl +    

b. Page Down 

c. Ctrl +    

d. Ctrl + End 

19. Untuk memindahkan kursor ke kiri akhir 

dokumen kita dapat menekan tombol … 

pada keyboard. 

a. End   

b. Ctrl + Home 

c. Page Down  

d. Ctrl + End 

20. untuk menyeleksi teks selain dengan 

mouse dapat digunakan kombinasi tombol 

keybord yaitu … 

a. ctrl   

b. alt 

c. shift   

d. end 

21. Untuk menandai teks sampai ke akhir 

baris dapat menekan tombol … 

a. Shift +   

b. Ctrl + Shift + 

c. Shift + End  

d. Ctrl + Shift + End 

22. Jika akan menghapus teks yang berada di 

sebelah kiri kursor dengan menekan 

tombol … 

a. Del   

b. escape 

c. Home   

d. backspace 

23. Tombol  

terdapat pada toolbar … 

a. Standart   

b. Drawing 

c. Formatting  

d. Reviewing 

24. Perintah Save dapat dilakukan dengan 

menekan tombol … 

a. Ctrl + C   

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + P   

d. Ctrl + V 

25. Perintah Open dapat dilakukan dengan 

menekan tombol .. 

a. Ctrl + O   

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + P   

d. Ctrl + N 

26. Perintah Copy dapat dilakukan dengan 

menekan tombol .. 

a. Ctrl + C   

b. Ctrl + S 

c. Ctrl + P   

d. Ctrl + V 

27. Kita dapat menggunakan Cut dan Paste 

dengan keyboard dengan menekan tombol 

… 

a. Ctrl+X dan Ctrl+V 

b. Ctrl+C dan Ctrl+V 

c. Ctrl+X dan Ctrl+P 

d. Ctrl+C dan Ctrl+P 

28. Sub menu Find and Replace digunakan 

untuk … 

a. menentukan dan memilih teks 

b. mencari dan mengganti teks 

c. mencari teks yang terhapus 

d. mengganti teks yang hilang 

29. Untuk mengubah jenis huruf digunakan 

sum menu Font yang terletak pada menu 

… 

a. File   

b. Format 

c. Edit    

d. Tool 

30. Apabila kita memberi efek tulisan dengan 

Striketrhrought, maka tulisan akan 

menjadi … 

a. bergaris tengah   

b. tersembunyi 

c. menonjol  

d. ada bayangannya 

31. Apabila kita memberi efek tulisan dengan 

Superscript, maka tulisan akan menjadi … 

a. naik setinggi setengah huruf ( P
2
 ) 

b. turun setinggi setengah huruf ( H2 ) 

c. semua menjadi capital danlebih 

kecil  

d. menonjol dan ada bayangannya 

32. Apabila kita memberi efek tulisan dengan 

Subscript, maka tulisan akan menjadi … 

a. naik setinggi setengah huruf ( P
2
 ) 

b. turun setinggi setengah huruf ( H2 ) 
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c. semua menjadi capital danlebih 

kecil  

d. menonjol dan ada bayangannya 

33. Untuk membuat teks terdapat garis bawah 

digunakan tombol … 

a. Bold   

b. Italic 

c. Underline  

d. Format 

34. Untuk menyimpan file lama dengan nama 

baru digunakan perintah … 

a. Save   

b. Look In 

c. Save As   

d. File Name 

 

35. Kotak dialog Option dimunculkan pada 

menu … 

a. File   

b. Format 

c. Edit    

d. Tools 

36. Untuk mengatur ukuran kertas digunakan 

perintah Page Setup yang terdapat pada 

menu … 

a. File   

b. Format 

c. Edit   

d. View 

37. Urutan perintah Page Setup > klik tab 

Paper > pada paper size tentukan Widht 

dan Height adalah perintah untuk … 

a. menentukan ukuran kertas 

b. menentukan header footer teks 

c. menentukan lebar dan ketinggian 

margin 

d. menentukan lebar halaman kertas 

38. Untuk penulisan teks bentuk melebar, 

maka dipilih orientasi … 

a. Portrait  

b. Normal 

c. Landscape  

d. Custom Size 

39. Untuk penulisan teks bentuk memanjang, 

maka dipilih orientasi … 

a. Portrait  

b. Normal 

c. Landscape  

d. Custom Size 

40. Ukuran kertas Kuarto atau A4 setara 

dengan … 

a. 8,5” x 11”  

b. 8,5” x 13” 

c. 9,5” x 11”  

d. 9,5” x 13” 

41. untuk merubah satuan ukuran dalam MS. 

Word digunakan menu … 

a. view   

b. tool 

c. format   

d. table 

42. Print Preview digunakan untuk … 

a. Melihat macam huruf 

b. Mencetak kertas 

c. Melihat kegiatan percetakan 

d. Melihat tampilan hasil cetakan 

pada komputer 

43. Tombol   terdapat pada 

toolbar … 

a. Standart   

b. Drawing 

c. Formatting  

d. Reviewing 

44. Untuk perataan tengah dapat menekan 

tombol … pada keyboard 

a. Crlt + P   

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + T   

d. Ctrl + E 

45. Uuntuk mengatur halaman dokumen 

dengan perataan atas pada dialog Page 

Setup Klik tab … 

a. Paper   

b. Layout 

c. Margin   

d. Align 

46. Untuk perataan kanan dapat menekan 

tombol … pada keyboard 

a. Crlt + L  

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + R  

d. Ctrl + J 

47. Untuk menambah indent paragraph kita 

dapat mengklik tombol … 

a. Decrease Indent  

b. Right Indent 

c. Increase Indent 

d. Left Indent 

48. Sub menu Paragraph terletak pada menu 

… 

a. Edit   

b. Window 

c. Insert   

d. Format 

49. Tombol  digunakan untuk … 

a. perataan center 

b. mengatur paragraph 

c. mengatur spasi 

d. mengatur indent 

50. Untuk membuat table dapat digunakan 

tombol … 

a.    

b.  

c.    

d.  
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51. Untuk menampilkan kotak dialog Column 

dengan mengklik Column pada menu … 

a. File   

b. View 

c. Insert   

d. Format 

52. Untuk membuat ketinggian teks yang 

sama pada akhir naskah yang berkolom 

dipakai perintah … 

a. klik Insert > Break 

b. klik Insert > Pass 

c. klik Edit > Break 

d. klik Format > Column 

53. Sub menu Drop Cap terletak pada menu 

… 

a. Edit   

b. Tools 

c. Format   

d. Table 

54. Untuk menentukan besar atau tinggi baris 

huruf Drop Cap pilih ukuran pada bagian 

…. pada dialog Drop Cap 

a. Position   

b. Line to drop 

c. Font   

d. Distance from text 

55. Untuk membuat tabel kita dapat 

menggunakan sub menu Insert yang 

terletak pada menu ... 

a. Insert 

b. Format 

c. Tool 

d. Table 

56. Dalam toolbar Table and Border terdapat 

icon-icon berikut kecualai … 

a. merge cells  

b. shanding color 

c. sort ascending  

d. line color 

57. Perintah Merge Cells digunakan untuk … 

a. Memisahkan table 

b. Menggabungkan beberapa sel 

c. Membagi sel 

d. Mengatur margin sel 

58. Untuk mengatur orientasi teks pada tabel 

digunakan perintah pada sub menu… 

a. Text Direction   

b. Text Format 

c. Text Column   

d. Table Autoformat 

59. Untuk membuat tabel pada baris kepala 

tabel selalu muncul pada halaman kerja 

dengan langkah ... 

a. Klik Table>Heading and Repeat 

b. Klik Insert>Heading and Repeat 

c. Klik Table>Insert>Rows 

d. Klik Insert>Rows 

60. Langkah untuk memberikan nomor urut 

otomatis adalah, seleksi kolom yang akan 

dibuat penomoran otomatis, kemudian klik 

tombol ......  pada Formatting tollbar. 

a.  

b.  

c.  

d.  
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NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI NO KUNCI
1 A 16 B 31 A 46 C
2 C 17 B 32 C 47 C
3 D 18 C 33 B 48 C
4 B 19 C 34 C 49 C
5 A 20 B 35 A 50 C
6 B 21 C 36 A 51 A
7 C 22 D 37 B 52 A
8 A 23 C 38 C 53 B
9 D 24 A 39 A 54 D
10 D 25 C 40 C 55 A
11 D 26 D 41 A 56 C
12 A 27 C 42 A 57 A
13 D 28 B 43 B 58 A
14 D 29 D 44 C 59 C
15 B 30 C 45 A 60 C


