SOAL TIK UNTUK SMA

Dapatkan tutorial-tutorial komputer, soal-soal matematika, soal-soal TIK, modul TIK, modul
matematika di http://istiyanto.com. Kini Anda dapat berlangganan dan menerima berita-berita
terbaru dengan e-mail Anda secara gratis. Jangan sampai ketinggalan !!!

Materi: DESAIN GRAFIS – COREL DAN PHOTOSHOP

Petunjuk:
a Kerjakan soal-soal berikut ini dengan jelas !
b Jawablah pada lembar yang telah disediakan !
1.

Sebutkan 3 jenis aplikasi desktop publishing ! Jelaskan perbedaan antara ketiga
jenis aplikasi tersebut dan berikan pula contoh-contoh softwarenya !

2.

Berikut ini adalah tool-tool yang terdapat dalam CorelDraw 11:

a

b

c

d

e

f

g

h

Disebut apakah tool-tool tersebut ? Kemudian berikan penjelasan fungsi dari
tool-tool tersebut !
3.

Agar image yang dihasilkan lebih menarik dan interaktif, maka di dalam
Corel Draw 11 terdapat fitur-fitur yang dapat digunakan untuk memberikan
efek-efek pada suatu objek, seperti pada gambar di bawah ini:
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Sebutkan jenis tool-tool tersebut, kemudian berikan penjelasan secara singkat
fungsi dari masing-masing tool !
4.

Jelaskan istilah-istilah berikut ini:
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5.

a. History

c. Layer

b. Snapshot

d. Blending Mode

e.Opacity

Jelaskan model-model warna yang terdapat program aplikasi Adobe
Photoshop 7.0 !

6.

Hal-hal apa sajakah yang perlu dilakukan untuk persiapan desain dalam
program aplikasi Adobe Photoshop 7.0 ? Jelaskan !

7.

Sebutkan dan jelaskan tool-tool yang digunakan untuk menyeleksi suatu image
yang terdapat dalam program aplikasi Adobe Photoshop 7.0 !

8.

Sebutkan manfaat/kegunaan dari program aplikasi CorelDraw dan Adobe
Photoshop !

9.

Pilihlah jawaban dalam kotak di bawah dari konsep-konsep di bawah ini:
a. Digunakan untuk menghaluskan sisi-sisi sebuah gambar.
b. Tool yang digunakan untuk menampilkan grid-grid yang berkaitan pada
sebuah objek.
c. Menyediakan media Brush, Sprayer, Calligraphic dan Pressure tool.
d. Digunakan untuk membuat kurva.
e. Tool yang digunakan untuk mengedit objek.
f. Untuk membuat bentuk bintang dan ledakan.
g. Fasilitas untuk proses penduplikasian sebuah image.
h. Digunakan untuk membuat bentuk kotak dialog dan label.

Stamp, Callout Shapes, Pen Tool, Artistic Media Tool, Star Saphes, Feather,
Interactive Mesh Fill Tool, Shape Tool

SELAMAT MENGERJAKAN
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