
SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL 
www.soalulangansekolah.blogspot.com 

TP. 2012/2013 
 

 
Mata pelajaran : TIK     Hari, tgl : 
Kelas / Semester : VII (TUJUH) / 1   Jam  : 

No. Test Nama Nilai 
Tanda tangan 

Guru Orang tua 
siswa 

     
 
 

 
I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan cara memberi tanda silang (X) pada a,b 

atau c untuk jawaban yang benar! 

1. Kegiatan E-learning merupakan slah satu keuntungan dari penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam bidang …………….  

a. Ekonomi      
b. Sosial Budaya  
c. Politik      
d. Pendidikan  

2. Dalam mengakses internet sering menggunakan istilah WWW, yaitu singkatan dari …….  

a. World Web Wide      
b. World Wide Web  
c. Wide World Web      
d. World Wait Web  

3. Dalam sebuah system computer terdiri dari komponen-komponen berikut :  

a. User      
b. software  
c. Hardware,mainware,brainware      
d. hardware, software, brainware  

4. Perangkat dalam system computer yang memiliki bentuk fisik sehingga dapat disentuh 
dinamakan :  

a. Hardware      
b. brainware  
c. Software  
d. mainware  

5. Beberapa macam komponen yang termasuk sebagai software adalah ………….  

a. Memory      
b. Disket  
c. Monitor      
d. Sistem Operasi  

  



6. Obyek di atas dapat dibuat pada Ms. Word dengan perintah …  

a. Wordart     
b. Texts Box  
c. Autoshapes    
d. Picture  

Untuk Soal nomor 7 sampai sampai dengan nomor 15 perhatikan gambar di bawah ini !  

 

7. Kumpulan icon-icon di atas adalah bagian dari menu …  

a. Drawing             
b. Word Art  
c. Formatting          
d.  Standard  

8. Untuk membuat garis digunakan icon yang bertanda …  

a. C    
b.  A  
c. B    
d.  H  

9. Untuk membuat tulisan dalam suatu kotak digunakan icon yang bertanda …  

a. C     
b. E  
c. B   
d.  A  

10. Bila diperlukan gambar untuk tampilan tulisan agar menarik, maka yang harus dipilih 
pada icon-icon di atas adalah …  

a. C   
b.  E  
c. B     
d.  A  

11. Untuk mengubah dari tampilan tanda panah, maka dipilih icon …  

a. H     
b. E  
c. B     
d. A  

12. Agar warna huruf dapat diubah sesuai dengan tampilan yang diinginkan, maka dipilih 
icon …  

a. C     
b.  E  
c. G     
d.  A  



13. Untuk menampilkan tanda panah harus diklik icon …  

a. C     
b.  E  
c. B     
d.  A  

14. Bila diperlukan perubahan warna dari latar belakang suatu object, maka pilihan ada 
pada icon..  

a. C     
b. E  
c. B     
d. F  

15. Untuk menampilkan tulisan yang indah, maka pilihan yang ada pada icon …  

a. D     
b. E  
c. B     
d. A  

16. Program Aplikasi utility dalam paket system operasi Microsoft Windows yang dapat 
digunakan untuk membersihkan file-file yang tidak dipakai dalam computer adalah …  

a. Norton Ghost      
b. Backup  
c. Disk Cleanup      
d. Partition Magic  

17. Secara default, file program aplikasi yang dipasang (di-install ) pada program system 
operasi Microsoft Windows terletak pada folder …  

a. My Documents      
b. Program Files  
c. Favorites      
d. Windows  

Untuk soal nomor 18 sampai dengan nomor 27 perhatikan ganbar di bawah ini !  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



18. Pada gambar di atas huruf A menunjukan …  

a. Menu Bar     
b. Toolbar  
c. Title Bar     
d. Scroll bar  

19. Pada gambar di atas huruf B menunjukan …  

a. Menu Bar     
b. Toolbar  
c. Title Bar     
d. Scroll bar  

20. Pada gambar di atas huruf C menunjukan …  

a. Font Color     
b. Font Size  
c. Font Character     
d. Font Align  

21. Pada gambar di atas huruf D menunjukan …  

a. Menu Bar     
b. Toolbar  
c. Title Bar     
d. Scroll bar  

22. Pada gambar di atas huruf E menunjukan …  

a. Align Right     
b. Align Left  
c. Justify     
d. Center  

23. Pada gambar di atas huruf F menunjukan …  

a. Copy     
b. Paste  
c. Cut     
d. Photo  

24. Pada gambar di atas huruf G menunjukan …  

a. Bold     
b. Italic  
c. Underline     
d. Strike out  

25. Pada gambar di atas huruf H menunjukan …  

a. Font Size     
b. Font Bar  
c. Font Color     
d. Font Type  

 



26. Pada gambar di atas huruf I menunjukan …  

a. Ruler     
b. Numbering  
c. Margin     
d. Center Num-Lock  

27. Pada gambar di atas huruf J menunjukan …  

a. New     
b. Open  
c. Blank     
d. Letter  

 

Untuk Soal nomor 28 sampai dengan nomor 37 perhatikan gambar di atas !  

28. Pada gambar di atas tanda no 1 adalah …  

a. Office Menu  
b. Office Button  
c. Office Layout  
d. Office Tools  

29. Pada gambar di atas tanda no.2 adalah …  

a. Perintah untuk menyalin  
b. Perintah untuk menghapus  
c. Perintah unutk menyisipkan  
d. Perintah untuk memperbanyak  

30. Pada gambar di atas tanda no. 3 adalah …  

a. Perintah untuk mengganti huruf  
b. Perintah untuk menyalin huruf  
c. Perintah untuk menebalkan huruf  
d. Perintah untuk memperbanyak huruf  

31. Pada gambar di atas tanda no. 4 adalah …  

a. Perintah untuk menggaris bawahi huruf  
b. Perintah untuk menyalin huruf  
c. Perintah untuk menebalkan huruf  
d. Perintah untuk memperbanyak huruf  

 



32. Pada gambar di atas tanda no. 5 adalah …  

a. Perintah untuk strikethrough  
b. Perintah untuk subscript  
c. Perintah untuk superscript  
d. Perintah untuk change case  

33. Pada gambar di atas tanda no. 6 adalah …  

a. Perintah untuk font color  
b. Perintah untuk subscript  
c. Perintah untuk grow font  
d. Perintah untuk change case  

34. Pada gambar di atas tanda no. 7 adalah …  

a. Perintah untuk align text left  
b. Perintah untuk justify  
c. Perintah untuk align text right  
d. Perintah untuk center  

35. Pada gambar di atas tanda no. 8 adalah …  

a. Perintah untuk strikethrough  
b. Perintah untuk numbering  
c. Perintah untuk superscript  
d. Perintah untuk bullets  

36. Pada gambar di atas tanda no. 9 adalah …  

a. Perintah untuk line spacing  
b. Perintah untuk numbering  
c. Perintah untuk multilevel list  
d. Perintah untuk bullets  

37. Pada gambar di atas tanda no. 10 adalah …  

a. Perintah untuk bottom border  
b. Perintah untuk line  
c. Perintah untuk multilevel list  
d. Perintah untuk all border  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk nomor 38 sampai nomor 41 perhatikan gambar di atas !  

38. Pada gambar di atas tanda no. 1 adalah icon …  

a. Undo typing  
b. Repeat typing  
c. Save typing  
d. Roll typing  

  

39. Pada gambar di atas tanda no. 2 adalah icon …  

a. Untuk menentukan lebar kertas  
b. Untuk menentukan ukuran lembar kerja  
c. Untuk menetukan batas kertas  
d. Untuk menentukan banyaknya kertas  

40. Pada gambar di atas tanda no. 3 adalah icon …  

a. Untuk menentukan lebar kertas  
b. Untuk menentukan ukuran lembar kerja  
c. Untuk menetukan batas kertas  
d. Untuk menentukan banyaknya kertas  

41. Pada gambar di atas tanda no. 4 adalah icon …  

a. Untuk menentukan bentuk kertas  
b. Untuk menentukan jenis kerja  
c. Untuk menetukan batas kertas  
d. Untuk menentukan banyaknya kertas  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Untuk soal nomor 42 sampai dengan nomor 47 perhatikan ganbar di atas !  

42. Agar kita dapat menuliskan catatan di atas setiap halaman, maka harus di gunakan 
perintah :  

a. Icon pada code A  
b. Icon pada code E  
c. Icon pada code D  
d. Icon pada code B  

43. Untuk menyisipkan gambar, maka kita harus memilih …  

a. Icon pada code A  
b. Icon pada code E  
c. Icon pada code D  
d. Icon pada code B  

44. Pilihan yang tepat dalam membuat grafik adalah dengan memilih …  

a. Icon pada code A  
b. Icon pada code E  
c. Icon pada code D  
d. Icon pada code C  

  

45. Untuk membuat suatu table, maka kita harus memilih …  

a. Icon pada code A  
b. Icon pada code E  
c. Icon pada code D  
d. Icon pada code C  

46. Bila kita ingin membuat garis (line) maka pilihan yang harus di klik adalah …  

a. Icon pada code A  
b. Icon pada code E  
c. Icon pada code D  
d. Icon pada code C  

 

 



47. Perangkat keras computer yang digunakan untuk menampilkan data dengan 
memanfaatkan senyawa Kristal yang peka cahaya jika dialiri listrik dinamakan …  

a. Printer      
b. Plotter  
c. LCD Monitor      
d. CRT Monitor  

48. Program Aplikasi multimedia dalam paket system operasi Microsoft Windows untuk 
memainkan berbagai macam dokumen music …  

a. Windows Media Player      
b. Nero Media Player  
c. WinAmp      
d. Power DVD  

49. Di dalam CPU ada bagian yang dinamakan ALU, yaitu singkatan dari …………..  

a. Arithmetic Log in User      
b. Arithmetic Log off User  
c. Aljabar and Logic Unit      
d. Arithmetic and Logic Unit  

50. Kegiatan teleconference merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan 
menggunakan ……  

a. Radio      
b. Internet  
c. Telegraf      
d. Surat kabar  
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