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8. Untuk mencetak miring pada tulisan kita blok kemudian kita klik..
a. Italic / CTR + I

b. Bold /CTR + B

c. Center/CTR + E

9. Center /CTR +E yaitu posisi penulisan dengan rata…
a. kanan

b. kiri

c. tengah

10 Pada gambar disamping merupakan perataan tulisan
pada bagian...
a. kanan

b. kiri

c. tengah

11.Rata kiri disebut juga ….atau CTR +L
I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a,b atau c pada jawaban yang benar
paling!

b. Microsoft Office Word

a. CTR +A
c. GOM Player

2. Dalam menulis surat agar terlihat rapi kita menggunakan rata kiri dengan Klik
Icon Align Left atau …
a. CTR +B

c. CTR + L

c. menghitung

b. rata kanan

c. mencetak tebal

dahulu.
c. blok

b. KEYBAORD

a. 3 macam

b. 4 macam

c. 2 macam

blok

a. italic /CTR + I

b. center/ CTR + E

c. CTR + U

a.kanan

b. kiri

c. kanan dan kiri

II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban benar!

b. keyboard

2. Agar tulisan dapat digandakan kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tekan …
3. Program ……….digunakan untuk menggambar.

c. KEYBOARD

7. Gambar disamping adalah merupakan gambar…
a. mouse

13.Dalam Menformat paragraf ada … macam.

1. ………...merupakan penulisan text rata kanan.
b. paste

6. B-O-A-K-E-Y-R-D jika disusun menjadi ….
a. BOARDKEY

c.CTR +E

15.CTR + J adalah posisi penulisan kata rata pada bagian …

5. Sebelum mencetak tebal pada tulisan yang telah kita buat,maka kita… terlebih

a. copy

b. CTR + C

kemudian kita Klik …

b. menggambar

4. CTR + B berfungsi untuk …
a. Mencetak miring

c. align text right

14.Budi bermain Komputer, untuk menjadi seperti kata yang bergaris bawah, kita
b. CTR + E

3. Paint adalah merupakan program untuk ….
a.menulis data

b. center

12.Untuk memblok semua data kita gunakan…

1. Untuk menulis data kita menggunakan program …
a. Paint

a. align text left

4. Center atau CTR + E yaitu posisi penulisan………
5. Untuk mengubah semua bentuk tulisan kita ………….terlebih dahulu.

c. CPU

III.Jodohkanlah pernyataan dibawah ini dengan diberi tanda penghubung!
1. CTR + E

CTR + J

2. MS Word

Center

3. CTR + B

Program untuk menggambar

4. PAINT

Cetak tebal

5. Justify

Program untuk menulis

