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KEMENTERIAN AGAMA 

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

KABUPATEN MAGELANG 56194 

 

ULANGAN MID SEMESTER GASAL TAHUN 2012/2013 
 

Mata Pelajaran : Tek. Inf. dan Komunikasi  Hari, Tanggal : Senin, 8 Oktober 2012 

Kelas   : VIII (delapan)   Waktu  : pk. 10.30-11.30 (60 menit) 

 

 

I. Pilih jawaban a, b, c atau d yang dianggap benar ! 

 

1. Selain MS. Word masih banyak program 

pengolah kata, dibawah ini program 

pengolah kata, kecuali .... 

a. Aby Word  

b. KWord 

c. Microsoft Excel 

d. Corel Word Perfect 

2. Di bawah ini cara yang dapat digunakan 

untuk memulai Microsoft Word, kecuali 

.... 

a. Menggunakan internet explorer 

b. Menggunakan Star Menu 

c. Menggunakan Icon pada desktop 

d. Menggunakan Icon file word 

yang akan dibuka 

3. Yang dapat dilakukan dengan  MS 

Word, kecuali … 

a. Mengetik surat undangan 

b. Membuat diagram ven 

c. Membuat selebaran kegiatan 

pengajian 

d. Mengolah data angka 

4. Tombol  yang tidak terdapat pada Title 

Bar adalah .. 

a. Minimize 

b. Close 

c. Maximize 

d. Save 

5. Tempat ditampilkannya nama dokumen 

yang sedang aktif di jendela word adalah 

.... 

a. Title Bar 

b. Menu Bar 

c. Tool Bar 

d. Task Pane 

6. Di bawah ini adalah menu yang ada pada 

Microsoft Word, kecuali .... 

a. File 

b. Edit 

c. Format 

d. Data 

 

7. Di bawah ini adalah sub menu yang ada 

pada menu File , kecuali .... 

a. New 

b. Open 

c. Copy 

d. Close 

8. Menu yang muncul apabila kita meng-

klik kanan di tempat tertentu di 

dokumen atau jendela word disebut .... 

a. Menu Bar 

b. Task Pane 

c. Menu Pop Up 

d. Sub Menu 

9. Untuk mengatur format Font digunakan 

perintah Font yang terdapat pada menu 

.... 

a. File 

b. Edit 

c. View 

d. Format 

10. Perintah berikut yang terdapat pada 

menu Edit adalah … 

a. New dan Copy  

b. Paste  dan Cut 

c. Cut dan Save  

d. Open dan Copy 

11. Menu yang berungsi untuk mengatur 

tampilan jendela MS. Word adalah menu 

… 

a. Windows 

b. View 

c. Tools  

d. File 

12. Tombol yang digunakan untuk 

membuka lembar kerja baru adalah .... 

a.  

b.  

c.  

d.  
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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  
15. Untuk mengkopi isi sel digunakan tombol 

… 

a.   

b.  

c.  

d.   

16. Untuk mengatur jenis teks digunakan 

tombol.... 

a. .  

b. .  

c. .  

d. .  

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. Ctrl +    

c. Ctrl + End 

d. Page Down 

19. Untuk memindahkan kursor ke  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 semua teks pada lembar 

kerja dapat menekan tombol … 

a. Ctrl + A  

b. Shift + End 

c. Ctrl + Shift + End 

d. Ctrl + Shift +. 

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. Tombol yang dapat digunakan untuk 

memindahkan teks adalah .... 

a.  dan  

b.  dan  

c.  dan  

d.  dan  
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28. 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 

29. 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 

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 ) 

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. Untuk mengatur satuan panjang 

digunakan perintah Option yang terdapat 

pada menu .... 

a. Edit 

b. Format 

c. Tool 

d. Help 

36. Untuk mengatur ukuran kertas 

digunakan perintah Page Setup yang 

terdapat pada menu … 

a. File   

b. Format 

c. Edit   

d. View 

37. Untuk mengatur margi kanan, pada 

kotak dialog Page Setup pilih tab Margin 

atur ukuran pada margin .... 

a. Top 

b. Left 

c. Bottom 

d. Right 

38. Di bawah ini adalah ukuran kertas 

folio/F4 dalam satuan inchi .... 

a. 8,5” x 13” 

b. 8,5” x 11” 

c. 8” x 13” 

d. 8” x 11” 

39. 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 

40. Untuk penulisan teks bentuk melebar, 

maka dipilih orientasi … 

a. Portrait  

b. Normal 

c. Landscape  

d. Custom Size 

41. Print Preview digunakan untuk … 

a. Melihat macam huruf 

b. Mencetak kertas 

c. Melihat kegiatan percetakan 

d. Melihat tampilan hasil cetakan 

pada computer 

42. Tombol    terdapat pada 

toolbar … 

a. Standart   

b. Drawing 

c. Formatting  

d. Reviewing 

43. Untuk perataan tengah dapat menekan 

tombol … pada keyboard 

a. Crlt + P   

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + T   

d. Ctrl + E 

44. Untuk perataan kanan dapat menekan 

tombol … pada keyboard 
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a. Crlt + L  

b. Ctrl + C 

c. Ctrl + R  

d. Ctrl + J 

45. Untuk penulisan rata kanan-kiri dipakai 

tombol … 

a. Align Left 

b. Align Center 

c. Align Right 

d. Justify 

46. Untuk mengatur halaman dokumen 

dengan perataan vertikal pada dialog 

Page Setup Klik tab … 

a. Paper   

b. Layout 

c. Margin   

d. Align 

47. Untuk mengurangi inden paragraph atau 

menggeser teks ke kanan digunakan 

tombol .... 

a. Decrease indent 

b. Increase indent 

c. Line and Spacing 

d. Align Right 

48. Tombol        terletak pada toolbar .... 

a. Standart 

b. Formating 

c. Drawing 

d. Picture 

49. Untuk mengatur spasi paragraph setelah 

dan sebelum paragraph yang dipilih 

gunakan menu Format, kemudian pilih 

perintah paragraph kemudian pada kotak 

dialog Paragraph pilih tab Indents and 

Spacing selanjutnya atur ukuran before 

and after pada bagian .... 

a. General 

b. Indentation 

c. Spacing 

d. Preview 

50. Untuk mengatur spasi digunakan tombol 

.... 

a.  

b.  

c.  

d.  
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