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Mohon diperhatikan cara mempelajari latihan soal: 

1. Para peserta Cpns 2013 sebaiknya mencoba terlebih dahulu mengerjakan latihan soal. Lupakan 
dulu pembahasan yang kami buat. 

2. Selanjutnya untuk membantu menjawabnya buka buku-buku panduan mata pelajaran yang 
bersangkutan atau anda bisa pesan seabreg panduan Cpns 2013 di ujiancpns.com. 

3. Cocokkan jawaban saudara dengan pembahasan yang kami buat. 

4. Hitung perolehan skor hasil uji coba yang anda lakukan. 

5. Team ujiancpns.com mengucapkan selamat berlatih dan semoga sukses! Amin Ya Allah Ya Rabbal 
Alamin! 

 

1 Jawab: A 
Sudah sangat jelas dari keseluruhan isi wacana bahwa informasi utama dari wacana tentang the 
interest in alternative energy sources.  

 
2 Jawab: C  

Pernyataan yag paling tepat berdasarkan isi wacana pada soal adalah energy form the sun seems to 
be potentially the best alternative dari kalimat ..’which the use the sun radiation as a source of 
energy, are a promising alternative energy source’.  
 

3 Jawab: B 
Penggunaan jasa internet, mialnya untuk membaca surat kabar, membeli komputer atau bahkan 
melakukan transaksi perbankan memberikan gambaran jelas bahwa (jasa) internet telah sangat 
mempengaruhi gaya hidup dalam satu dekade terakhir.  

4 Jawab: C 
Kalimat yang tidak sesuai dengan isi wacana terdapat pada kalimat keempat ‘namun begitu, anda 
juga bisa membeli surat kabar di hotel internasional manapun’.  
 

5 Jawab: A 
Dari keseluruhan paragraph dapat disimpulkan  bahwa wacana berkisar tentang ‘pendidikan begi 
orang dewasa di Negara India’. Informasi tersebut dijelaskan di seluruh paragraph.  
 

6 Jawab: E 
Pandangan penulis menyatakan tentang bahwa India tidak memiliki pemerintahan yang baik dengan 
cara menghubungkan keadaan orang-orang tua di India yang kebanyakan buta huruf dan 
keikutsertaan mereka dalam pemilu. (paragraph kedua dan terakhir).  

Pembahasan Latihan Soal Cpns 2013 

Bahasa Inggris 

Team ujiancpns.com memberikan pelatihan intensif Cpns, 
untuk yang serius belajar Cpns Jalur Honorer K2 dan Umum 
secara profesional: 

Kunjungi www. ujiancpns.com(sms 082317973538) 

Selain produk utama berupa prediksi soal, latihan soal per 
bidang, pembahasan, panduan teori, tips jitu menjawab 
soal TIU dan TWK, koleksi soal, simulasi, try out, juga 
menerbitkan produk tambahan berupa latihan soal Cpnsd 
untuk 34 Provinsi, 410 Kabupaten, 98 Kota dilengkapi 
dengan Pembahasan! 



 

2 Copyright© ujiancpns.com all rights reserved 

 

 
7 Jawab: D 

Pernyataan yang bukan merupakan keuntungan dari pendidikan orang dewasa di India adalah balas 
dendam kepada para pedagang yang telah berlaku curang.  

 
8 Jawab: C 

Dengan kebijakan ‘adult education’  pemerintah India berharap bahwa banyak masalah nasional 
yang dapat dipecahkan, seperti yang terungkap pada paragraph pertama dan kelima.  
 

9 Jawab: B 
Sistem ‘adult education’ diberikan melalui sistem tertentu seperti serial TV, film dokumenter dan kelas 
regular (Paragraph kedua).  

 


