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1. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut : 

a. Move Pick  c. Pick Tool 
b. Pick Arrow  d. Arrow Tool 
 

2. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut : 

a. Move Tool  c. Shape Tool 
b. Knife Tool  d. Sharp Tool 
 

3. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Pen Tool  c. Brush Tool 
b. Eraser Tool  d. Line Tool 
 

4. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Hand Free  c. Line Free 
b. Free Transform d. Draw Free 
 

5. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Grid Tool  c. Line Tool 
b. Knife Tool  d. Cut  Tool 
 

6. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Zoom Tool  c. Lens Tool 
b. Free Tool  d. Transparant Tool 
 

7. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Pan Tool  c. Move Hand 
b. Hand Free  d. Eraser Hand 
 

8. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Free Hand  c. Pan Tool 
b. Pick Arrow  d. Pen Tool 
 

9. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Bezier Tool  c. Pick Tool 
b. Pen Arrow  d. Line Tool 
 

10. Gambar   yang terdapat pada bagian 
Toolbox pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Pan Tool  c. Outline Tool 
b. Natural Pen  d. Arrow Tool 

11. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Natural  c. Rotation 
b. Dimension  d. Move Tool 
 

12. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut  : 

a. Move Line  c. Line Tool 
b. Connection line d. Erase Line 
 

13. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut dengan : 

a. Prisma  c. 5-Dimension 
b. Polygon  d. 5-Arrow 
 

14. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut dengan : 

a. Line Tool  c. Spiral Tool 
b. Free Line  d. Free Arrow  
 

15. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut dengan : 

a. Grid Paper  c. Graph paper 
b. Multi Line  d. Table Paper 
 

16. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut Interactive : 

a. Transparency  c. Blend 
b. Multi Object  d. Rectangle 
 

17. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut Interactive : 

a. Extrude  c. Distortion 
b. Multi Object  d. Free Line 
 

18. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut Interactive : 

a. Transparency  c. Envelope 
b. Multi Object  d. Multi Dot 
 

19. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut Interactive : 

a. Extrude  c. Blend 
b. Distortion  d. Rectangle 
 

20. Gambar   yang terdapat pada bagian Toolbox 
pada jendela Coreldraw disebut Interactive : 

a. Drop Shadow  c. Object Shadow 
b. Multi Shadow  d. Shadow 
 
 

SMAN  78 JAKARTA BARAT 
 
 
Perhatian : 

1. Jangan lupa menuliskan Nama, Kelas, Nomor absen dan Type soal 
2. Isilah jawaban dengan menggunakan kertas ulangan, lembar soal jangan dicoret-coret 
3. Jika telah selesai kumpulkan lembar soal dan jawaban kepada pengawas. 
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21. Apabila kita selesai menggambar dengan Corel draw dan ingin menyimpan dapat kita 
gunakan menu File Save atau dengan menggunakan icon… pada toolbar 

 
22. Untuk melakukan penggandaan obyek dapat kita gunakan fasilitas menu edit paste atau 

dengan icon … pada toolbar 
 
23. Gambar   yang telah kita buat dapat kita cetak ke lembar kertas dengan memilih icon… 

pada toolbar 
 

24. Di dalam Toolbox fasilitas Interactive Transparency di lambangkan oleh gambar …. 
 

25. Gambar yang telah pernah kita simpan dapat dipanggil dengan menggunakan fasilitas 
icon  …. Pada toolbar 

 
26. Apabila kita akan membuka lembar kerja baru memilih icon .… 

 
27. Fasilitas untuk membuat rectangle dilambangkan oleh …. 

 
28. Fasilitas Fill Tool pada toolbox dilambangkan oleh …. 
 
29. Memindahkan gambar dapat dilakukan dengan cara Edit Cut atau dengan icon … pada 

toolbar 
 

30. Gambar  … pada toolbox berfungsi sebagai Text tool 
 

31. Untuk membuat gambar lingkaran agar benar-benar berbentuk lingkaran dapat 
digunakan bantuan tombol …. 

 
32. Menekan tombol mouse sebanyak dua kali dengan jarak interval tertentu disebut 

dengan istilah …. 
 

33. Tanda yang berkedip-kedip di layar monitor yang berguna untuk menuliskan teks 
disebut dengan …. 

 
34. Untuk dapat menginstall dan mengoperasikan Coreldraw  12 dibutuhkan konfigurasi 

peranti perangkat keras, adapun syarat minimal ruang harddisk pada komputer adalah 
…. 

 
35. Untuk dapat menginstall dan mengoperasikan Coreldraw  12 dibutuhkan konfigurasi 

peranti perangkat keras, adapun syarat minimal type processor pada komputer adalah 
…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
a. 
 
b. 
 
c. 
 
 
d. 
 
e. 
 
f. 
 
 

g. 
 
 

h. 
 
 
i. 
 
j.  Core 2 duo 
 
 

k. 
 
 

l.  
 
m.  
 
 
n. 
 
 
o. 
 
p. Shift 
 
q. Cursor 
 
r. Double Click 
 
s. Ctrl 
 
t. Pentium I 
 
u. 250 MB 
 
v. Single Click 
 
w. Grid 
 
x. Pentium II 
 
y. 600 MB 
 
z. Alt 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk soal dibawah ini jodohkanlah soal yang ada disebelah kiri  dengan cara 
mencocokkan pada jawaban yang ada disebelah kanannya. 
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36. Pada layar kerja Corel Draw bagian yang berisi judul untuk program yang sedang aktif 

disebut dengan …. 
 
37. Pada layar kerja Corel Draw bagian yang berada disebelah kanan baris judul  terdapat 

… Windows Program, yaitu symbol yang berisi perintah untuk mengatur aplikasi. 
 

38. Pada layar kerja Corel Draw bagian yang terdapat dibagian bawah baris judul disebut … 
yang berisi perintah-perintah menu terdiri atas 11 menu. 

 
39. Pada layar kerja Corel Draw bagian yang berisi kumpulan dari tool-tool yang digunakan 

untuk mempermudah dan mempercepat kerja disebut …. 
 

40. Pada layar kerja Corel Draw bagian yang berisi kumpulan peralatan yang berisi 
lambang-lambang tool yang berfungsi untuk mendesain gambar atau obyek termasuk 
editing obyek disebut …. 

 
41. Standard minimal monitor yang dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi Corel draw 

8.0 haruslah monitor …. Pada komputer kita 
 

42. Standard minimal card monitor yang dapat digunakan agar dapat menjalankan aplikasi 
Corel draw adalah harus berkapasitas … Mega byte 

 
43. Standard minimal kapasitas simpan memory RAM adalah … mega byte agar komputer 

kita dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi Corel draw. 
 

44. System operasi yang dapat digunakan untuk dapat menjalankan aplikasi Corel draw 
haruslah system operasi …. 

 
45. Dengan Corel draw kita dapat membuat teks melingkar mengikuti bentuk obyek 

lingkaran caranya dengan memilih menu Text kemudian memilih …. 
 

46. Dengan Corel draw gambar yang ada dibelakang suatu gambar lain dapat kita tarik ke 
depan dengan cara memilih menu Arrange kemudian memilih menu … dan diakhiri 
dengan memilih menu To Front. 

 
47. Obyek-obyek yang ada pada lembar kerja Corel draw dapat kita kelompokkan menjadi 

satu kelompok/grup, caranya dengan memilih menu … kemudian Group. 
 

48. Fasilitas Trim yang ada pada Corel draw berfungsi untuk melakukan … dua buah 
gambar yang kita pilih. 

 
49. Fasilitas Weld yang ada pada Corel draw berfungsi untuk melakukan … dua buah 

gambar yang kita pilih. 
 

50. Fasilitas Intersection  yang ada pada Corel draw berfungsi untuk melakukan … dua 
buah gambar yang kita pilih. 

 

Untuk soal dibawah ini isilah dengan jawaban yang singkat dan jelas. 


