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1. Sofware aplikasi pengolah vektor selain 
Coreldraw adalah ....

2. Warna dasar untuk kepentingan tampilan 
display di monitor adalah ....

3. Gambar  yang  bersifat  scalable,  
sehingga  kualitasnya  tetap  bila  
diperbesar  maupun diperkecil adalah 
gambar jenis ....  

4. Pemodelan warna yang didasarkan pada 
teknik pencetakan pada kertas yang 
dikenal dengan Separation Printing, 
adalah …. 

5. Gambar yang membentuk obyek 
berdasarkan komposisi unsur titik 
disebut…

6. Format file dokumen CorelDraw adalah 
….

7. Berikut ini yang merupakan menubar 
Coreldraw adalah ….

8. Menu pada menubar CorelDraw yang 
berisi perintah untuk menampilkan
toolbar yang tersembunyi adalah......  

9. Tingkat kerapatan pixel pada suatu 
obyek gambar bitmap di sebut ….  

10. Toolbar yang merupakan bagian dari tool 
yang aktif, dimana tampilannya selalu  
berubah mengikuti tool yang sedang 
dipilih adalah ….  

11. Menu untuk melakukan pengaturan
halaman pada Lembar Kerja coreldraw 
adalah

12. Perhatikan garis bantu berupa rangkaian 
perpotongan garis vertical dan horizontal 
yang digunakan untuk meluruskan dan 
memposisikan obyek. 

Garis bantu tersebut adalah …..

13. Perhatikan garis bantu seperti gambar 
yang digunakan untuk mengatur 
perataan dan penempatan obyek pada 
area kerja coreldraw.

Garis bantu tersebut adalah ….

14. Fungsi   pada Property Bar 
Rectangle adalah untuk mengatur …. 

15. Tool yang digunakan untuk memilih 
suatu obyek adalah…

16. Ikon    pada propertybar 
Coreldraw digunakan untuk mengatur

17. Ikon  pada Tool box adalah ….

18. Perhatikan gambar berikut !

Gambar tersebut adalah proses untuk 
mengatur ….
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19. Perhatikan penempatan teks berikut ini !

Peralatan pada menu text yang 
digunakan untuk meletakkan teks seperti 
pada gambar tersebut adalah ….

20. Perhatikan gambar perfect shapes 
berikut ini !

Peralatan pada toolbox yang digunakan 
untuk membuat obyek seperti pada 
gambar tersebut adalah…

21. Cara paling mudah untuk membuat 
obyek menjadi bentuk sebanding 
(proporsi) seperti gambar, pada saat 
men-drag (mouse) disertai menekan 
tombol ….

22. Peralatan grafis coreldraw yang 
digunakan untuk memilih/menjaring  
obyek 1,3 dan 4 seperti pada gambar, 
adalah ….

23. Perhatikan susunan obyek gambar 
berikut ini !

Langkah untuk mengubah gambar A
menjadi gambar B adalah ….

24. Perhatikan gambar berikut ini 

Peralatan pada coreldraw untuk merubah 
arah obyek A menjadi obyek B adalah 
….

25. Pewarnaan pada obyek berikut ini yang 
merupakan pewarnaan fountain fill radial 
adalah ….

       A                        B
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26. Perhatikan perataan obyek berikut ini :
Fasilitas Apply To Duplicate untuk 
memproses Rectangle bentuk A menjadi 
bentukl B seperti pada gambar adalah ....

27. Fasilitas yang digunakan pada 
CorelDraw untuk menentukan posisi, 
memutar, memiringkan, mengubah 
ukuran, membuat obyek seperti cermin 
(mirror) ataupun memindah obyek adalah 
…. 

28. Perhatikan gamber berikut ini :

Transformation pada coreldraw untuk 
membuat Gambar A menjadi gambar B 
pada gambar berikut ini adalah .... 

29. Perintah digunakan untuk 
menggabungkan beberapa obyek 
gambar yang saling bertumpukan 
sehingga membentuk gabungan obyek 
baru adalah ….

30. Perhatikan gamber berikut ini :

                  A                      B

Shaping untuk memperoleh Obyek B 
pada gambar tersebut adalah ....

31. Perhatikan gamber berikut ini :

                A                        B

Shaping untuk memperoleh Obyek B
pada gambar tersebut adalah ....

32. Perhatikan gamber berikut ini :

Pembentukan irisan pada gambat 
tersebut  adalah ….

33. Perhatikan gamber berikut ini :

Pemotongan pada gambat tersebut  
adalah ….

34. Toolbar yang berisi banyak pilihan warna 
untuk obyek adalah …

35. Berikut ini yang merupakan icon Shape 
Tool adalah ….

a           b           c          d           e

36. Untuk memberikan warna garis pada 
obyek selain melalui color pallete dapat 
juga melalui ikon …

37. Kegunaan Freehand tool adalah …

38. Toolbox untuk mengubah garis lurus 
menjadi garis lengkung adalah ….

39. Perhatikan teks berikut ini !
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Teks yang melingkar pada ellipse dibuat 
menggunakan fasilitas …

40. Perintah shaping yang paling tepat untuk 
menghasilkan gambar A menjadi gambar 
B adalah ....

41. Berikut ini yang merupakan tool untuk 
melengkungkan garis adalah ….

  a         b          c          d           e

42. CorelDraw menyediakan dua cara 
penulisan teks, yaitu …

43. Teks yang terdiri dari beberapa kalimat 
dan biasanya digunakan pada bagian isi 
atau penjelasan didalamnya disebut ...

44. Jenis text yang terdiri dari beberapa text 
pendek, dengan jumlah karakter terbatas 
dan biasanya digunakan untuk membuat 
kalimat singkat disebut ...

45. Untuk mengatur jarak antar beberapa 
objek digunakan perintah …


