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Hingga tes CPNS 2020 Cpns Deddy untuk penerimaan CPNS 2019 dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Sesuai jadwal Tes SKD CPNS 2019 akan dilaksanakan mulai 27 Januari hingga 28 Februari 2020. Bagi yang lolos seleksi administrasi, dicetak kartu ujian dan sudah menemukan lokasi
dan jadwal tes CPNS 2019, sudah saatnya Anda mulai mempersiapkan diri dengan belajar dan mempraktikkan contoh masalah CPNS. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tes SKD selalu menjadi tolok ukur pemerintah dalam memilih putra-putri terbaik di Tanah Air untuk menjadi pegawai negeri sipil
(ASN). (Posting ini diperbarui per 14 Januari 2020) Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diujikan dalam tes SKD CPNS nantinya, disusun oleh BKN yang melibatkan lebih dari 18 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Demikian pula untuk persoalan SKB CPNS, disusun oleh BKN selaku kepala
panselnas karena melibatkan perguruan tinggi negeri. Selain itu, pada CPNS 2019 edisi kali ini, panitia penerimaan CPNS akan mengadopsi keterampilan hots atau order tinggi. Dengan demikian, soal SKD CPNS dalam database CAT BKN akan banyak berubah atau diganti dengan yang baru. Oleh
karena itu, tidak ada pengecualian, jika Anda ingin lulus dan menjadi pegawai negeri, satu-satunya cara adalah belajar.. pembelajaran dan pembelajaran. Belajar tentang CPNS sebenarnya bisa dikatakan sangat mudah. Namun, tentu saja jika menemukan materi diskusi atau modul diskusi CPNS kan.
Artinya, contoh materi diskusi atau modul pada cpns yang benar-benar memberikan pembahasan cpns yang lengkap dan sederhana, dan Anda dapat dengan mudah memahaminya. Dan itu saja, Anda hanya akan menemukan di situs ini awambicara.id Kami tidak berpikir kami perlu mengingatkan Anda
bagaimana Anda harus mempersiapkan diri untuk ujian ini, mengingat banyaknya peserta yang mengikuti seleksi penerimaan CPNS 2019 yang mencapai 5 juta peserta. Jadi jika Anda benar-benar ingin menjadi salah satu dari jutaan kandidat yang lulus dan diterima sebagai PNS, maka satu-satunya
cara adalah dengan benar-benar mempersiapkan diri sebanyak mungkin dan sesegera mungkin sehingga Anda dapat bersaing dengan jutaan peserta lainnya. Contoh masalah CPNS yang kami sajikan di sini bukan hanya contoh pertanyaan dan kunci jawabannya, tetapi lengkap dengan
pembahasannya. Tidak hanya itu, kami juga menemani Anda dengan tips dan trik untuk menjawab Anda, yaitu tips cara menjawab pertanyaan atau pertanyaan dari CPNS dengan benar dalam waktu singkat. Kami juga menemani Anda dengan trik untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang tidak
biasa dari cpns, yang tentunya sangat mudah dipahami dan tidak butuh waktu lama untuk bekerja. Nyatanya banyak website yang memberikan contoh cpns secara gratis di internet. Tapi anda tidak akan menemukan sesuatu seperti awambicara.id ini. Sebagian besar situs ini hanya menyediakan contoh
pertanyaan dan kunci hanya, tidak memberikan penjelasan bagaimana jawabannya bisa didapatkan. Ditambah lagi, memberikan tips dan trik menjawab pertanyaan CPNS dengan cepat dan akurat. Ingat, yang Anda butuhkan bukanlah contoh pertanyaan CPNS terbaru, diperbarui, atau diperbarui, tetapi
yang Anda butuhkan adalah memahami bagaimana jawaban pertanyaan CPNS diperoleh. Dan bagaimana mencari jawaban atau mengerjakan soal CPNS (terutama untuk soal tiu) dengan baik dan benar, namun dalam waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya awambicara.id di sini untuk membantu
kalian semua. Kami tidak hanya memberikan contoh soal dan jawaban kunci CPNS, tetapi juga diskusi, serta bagaimana menanggapi soal CPNS dengan cepat dan benar. Sebab, soal-soal yang akan diujikan pada SKD CPNS nantinya, tidak akan sama dengan contoh soal CPNS yang anda baca. Jadi
yang Anda butuhkan adalah memahami pertanyaan CPNS. Bagaimana jawaban atas pertanyaan CPNS bisa didapatkan dan bagaimana menjawabnya dengan cepat. Jadi anda ingin beberapa bentuk pertanyaan cpns yang akan keluar nanti, anda bisa melakukannya dengan mudah dan akhirnya lulus
tes dan diberi nama cpns. Banyak CPNS yang berlatih dan memahami bentuk persoalan SKD yang akan diujikan nantinya, akan membantu Anda lulus dan menjadi PNS. Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB memberikan kisi-kisi dan membocorkan bentuk pertanyaan yang akan diuji dalam seleksi
penerimaan CPNS 2019. Kisi-kisi CPNS 2019 disediakan dalam Peraturan Menteri Penggunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2019, simak: 1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), terdiri dari: a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), b. Tes Intelijen Umum (TIU) c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP). 2.
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Baca: 200 Contoh Soal CPNS - Sinonim Melalui 100 Contoh Seleksi Keterampilan Dasar (SKD) CPNS, serta diskusi dan tips dan trik tentang cara menjawab pertanyaan cpns ini, kami harap Anda dapat dengan mudah memahami dan menguasai segala bentuk
pertanyaan cpns - SKD 2019. Sehingga Anda bisa lulus dengan nilai tertinggi yang pada akhirnya meloloskan Anda ke Sipi (Pegawai Negeri Sipil/ASN). 100 Pertanyaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dan Diskusi dipilih kita terpilih dalam berbagai bagian pertanyaan, sebagaimana tersanya
dalam soal seleksi kompetensi dasar. Untuk contoh lebih lanjut soal dan tips CPNS dalam lulus tes CPNS 2019, anda bisa melihat dalam tips super pass pada tes CPNS 2019, misalnya soal, kunci jawaban, dan diskusi. Menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai
4 (empat) Pilar Indonesia Nasional. A. Contoh Pancasila 1. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai... J. Negara dasar b. Kebijakan Negara c. Motif keagamaan d. Negara Stritude 2. Rumus resmi Pancasila terkandung. J. Pidato B. Proklamasi 17 Agustus 1945 c. Pembukaan UndangUndang Dasar DKI Jakarta 3 Tahun 1945. Pada sumber hukum di Indonesia, Pancasila J. Sumber dari seluruh sumber hukum b. Hukum tertinggi Indonesia c. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia d. Setara dengan Uud 4 Tahun 1945. Pancasila bagi masyarakat Indonesia adalah: a. Visi hidup b. Filsafat
dan politik Negara c. Sumber daya hukum d. Baiklah, lima. Hubungan sosial yang harmonis, harmonis, dan seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai dengan nilai-nilai pancake, yaitu. J. Silakan, kedua b. Silakan, ketiga c. Silakan, kamar d. Kelima, silakan, enam. Berdasarkan pengalaman
sejarah, Pancasila sebagai basis negara akhirnya tetap tegak meskipun ada beberapa cobaan. Adapun kekuatannya ada di: a. Posisi negara terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut B. Keyakinan bangsa Indonesia dalam kebenaran Pancasila c. PNS yang merawatnya d. TNI Angkatan 7.
Pancasila yang benar dan perlu dianimasikan dan dihitung adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam: a. Pembukaan UUD B Tahun 1945. Uud RIS c. TAP MPR RI No. ll/ MPR/ 1978 d. Buku Sutasoma 8. Dasar dari imajiner pancasila dan praktek adalah... J. Keamanan dan kemampuan untuk
menjaga tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern b. Akan dan kemampuan mengembangkan perkelahian antar umat beragama c. Akan dan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengendalikan diri d. Akankah manusia Indonesia dan kemampuan mengembangkan budaya asing 9. Menyembah
dan menganut agama atau agama adalah manusia. a. Staf B. Pengobatan dan perlindungan c. Politik d. Sosiokultural 10. Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar NKRI pada: a. 1 Juni 1945 sampai dengan 17 Agustus 1945 c. 18 Agustus 1945 sampai dengan 20 Agustus 1945 B. Contoh UUD
1945 ke-11. Berapa kali UUD 1945 diamandemen... A. 1 kali B. 2 kali C. 3 kali D. 4 kali 12. Pasal UUD 1945 diamandemen untuk pertama kalinya... A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20 dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15,
17, 20 dan 24. 13. Ketika Amandemen Keempat dibuat... A. Agustus 11, 2002 A. Agustus 11, 2003 C. Agustus 11, 2004 D. Semua jawaban yang salah 14. Pasal yang merupakan Undang-Undang Dasar 1945 empat kali diamandemen ... A. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35. B. Pasal
2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 36. C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 37. D. Semua jawaban yang salah Jawaban: C. Pasal 2, 6, 8, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34 dan 37. 15. Di mana bagian dari UUD 1945, disebutkan tata cara pembuatan Mahkamah Konstitusi... A.
Perubahan Aturan Pasal I B. Aturan Transisi Pasal II C. Aturan Transisi Pasal III D. Aturan Transisi Pasal IV 16. Apa dasar hukum untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi... A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2003 D. no. 24, 2003 17. Di bawah ini adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi, kecuali... A. Menguji hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; B. Putuskan sambungan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; C. Memutus
pembubaran partai politik; dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. D. Menyelesaikan sengketa pidana dan peradilan perdata 18. Apa yang dipahami oleh alat bukti dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah... A. Surat atau esai B. Keterangan saksi C. Keterangan
spesialis D. Semua jawaban sudah benar 19. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Hal ini tercantum dalam pasal UUD 1945... A. 31 ayat 1 B. 31 ayat 2 C. 31 ayat 3 D. 31 ayat 4 20. Berkenaan dengan perubahan isi UUD 1945, hal itu diatur secara efektif oleh TAP MPR Nomor
IV/MPR/1983 dalam ... A. Lnterpelasi B. Anggaran C. Mosi tidak percaya pada D. Referendum C. Contoh NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Keterampilan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar 21. Kata peringatan ditulis dengan benar dalam .... a. bersembunyi di balik pintu b. menjilat

sampai c. datang ke sini d. meninggalkan negara 22. Tanda hubung yang digunakan dengan benar terletak di... J. Mode biasa b. Merah dengan wajah punah c. Muda d. 23 tahun 2014 di Tahun Baru. Cigola yang digunakan tepatnya terletak di... J. Terdakwa, menurut hakiM, bersalah. B. Perusahaan
bangkrut karena direktur utamanya. C. Dia tidak bisa, meskipun dia bekerja keras. D. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. 24. Huruf kapital yang digunakan dengan benar ditemukan di... a. RUU tersebut sedang dibahas. B. Beberapa sekolah dasar di daerah
terpencil kekurangan guru. c. Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Bahasa Negara dalam Konstitusi kita. D. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela. 25. Kata-kata yang tidak cocok untuk digunakan dalam komunikasi tertulis resmi ditemukan di .... J. Ubah arah b.
Mengkonfirmasi posisi c. Menetapkan identitas d. Jelajahi opini publik 26. Kata sarapan cocok untuk digunakan dalam komunikasi penulisan resmi ... J. Azas bagian b. Sikap emosional c. Kegiatan anak-anak d. Aspek kognitif 27. Waktu... Peralatan militer kita sedang dalam perjalanan. Kalimat yang tepat
untuk menyelesaikan kalimat di atas adalah .... a. Peralatan b. Kelengkapan c. Komplementaritas d. Kelengkapan Bidang Pemerintahan 28. Pengakuan De Jure terhadap satu negara terhadap negara lain ditandai dengan... J. Bantu diplomasi b. Kerjasama militer c. Hubungan diplomatik d. 29 kepala
kunjungan kenegaraan. Dilihat dari tujuannya, negara polisi berniat untuk... J. Meningkatkan kesejahteraan b. Menyadari urutan c. Menjaga daya D. Memastikan keamanan 30. Karakteristik status unit adalah... J. Kepala negaranya adalah presiden B. Kekuasaan asli ada di pemerintah pusat c. Warga
dengan mudah memindahkan domisili d. Ada konstitusi tertulis 31. Jika berdasarkan ajaran Trias Politika, yang dikenal sebagai teori kekuasaan negara, sehingga penetapan APBN yang ditetapkan UUD 1945 adalah intervensi... J. Presiden di Gedung DPR B. DPR dalam kekuasaan presiden c. Presiden
yang berkuasa di Mahkamah Agung dalam kekuasaan Presiden 32. Jika dibandingkan dengan kantor parlemen kelebihan kabinet presiden adalah dalam hal ... J. Pembentukan kabinet sangat demokratis b. Jalannya pemerintahan lebih seperti c. Menteri secara kolektif bertanggung jawab d. Eri dapat
diganti kapan saja dalam Sejarah 33. Untuk mempertahankan kedaulatan NKRI pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan tiga abad baru, yaitu ... a. KNPI b. KNIP c. KNI d. KPIR 34. Setelah Indonesia merdeka dan mendapatkan pengakuan internasional, diketahui bahwa
permasalahan yang dihadapi belum berakhir, terutama persoalan konstitusional. Pada tahun 1950, setelah pembentukan Negara kesatuan, Konstitusi Sementara sebenarnya digunakan oleh Konstitusi ... a. Hindia Belanda dengan beberapa perubahan b. Negara Indonesia Timur dengan berapa
perubahan c. 1945 ditingkatkan d. RIS dengan beberapa perubahan 35. India adalah anggota negara-negara yang tidak mencoblos karena ingin netral dalam pemerintahan dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara setelah Perang Dunia II terlibat dalam .... J. Perang ideologis b.
Perlombaan senjata c. Persaingan ekonomi global d. Kebijakan pemerintah yang menyinggung politik Area 36. Sesuai UU Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Apa itu jalur pendidikan adalah jalur pendidikan ... J. Sekolah dan keluar
dari sekolah B. Formal dan informal c. Umum dan kejuruan D. Dasar, sedang dan tinggi 37. GBHN 1999-2004 memerintahkan pemilihan yang lebih demokratis diadakan pada tahun 2004 yang dilakukan oleh badan penyelenggara pemilu yang independen dan non-partisan, yaitu. J. Komisi Umum B.
Lembaga Pemilihan c. Sadan d. pemilihan umum Lembaga pemilihan 38. Tujuan perbaikan struktur politik yang demokratis adalah keseimbangan, meningkatkan kinerja lembaga negara, dan ... J. Pemisahan kekuasaan secara tegas b. Pengawasan berikutnya c. Kebebasan pers d. Akan kepemimpinan
nasional 39. Untuk menangani banyaknya pengangguran dan setengah pekerja pengangguran, salah satu jalan keluarnya adalah .... J. Meningkatkan sektor industri b. Perluasan kesempatan kerja c. Memperluas pendidikan d. Menggunakan 40 sumber daya alam. Pendidikan dasar berbeda dengan SD
karena pendidikan dasar meliputi... J. TK dan SD b. SD dan SMA c. SD, SMA, ML dan MTS d. SD, SD dan SMA GBHN 41 Field. Berdasarkan peraturan MPR Nomor IV/MPR/1999, Kontur Direktorat Negara menerima pengertian tersebut .... J. Perwujudan aspirasi masyarakat Indonesia menyangkut
masa depan mereka b. Pernyataan komprehensif dan terpadu tentang menuju Negara c. Arah negara yang dirumuskan sebagai kebijaksanaan pembangunan pembangunan D. Dasar pengembangan kontur untuk jangka waktu 5 tahun 42. Visi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam GBHN
adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, adil, kompetitif, maju dan sejahtera yang memiliki karakter sebagal berlk, KECUALI ..... J. Berakhlak mulia b. Saya suka tanah air c. Legalitas d. Ikhtisar 43. Program pembangunan nasional berisi... J. Keterangan rinci dan terukur dalam
pelaksanaan GBHN b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN c. Deskripsi kegiatan pembangunan di berbagai departemen d. Program kerja Office untuk periode tertentu yaitu 44. Program pelatihan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama ditujukan untuk ....
J. Menjaga keamanan busur B. Mewujudkan ketertiban di masyarakat c. Sederhanakan resolusi beberapa [Kasus d. Mencegah onscings 45. Untuk mengembangkan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah yang mendapat perhatian khusus pada amanat GBHN
adalah a. lrian Jaya, Maluku Utara dan Maluku b. Daerah khusus Aceh, Lrian Jaya, dan Maluku c. Nusa Tenggara Timur, Maluku, Dani Lrian Jaya d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah Kemampuan verbal adalah kemampuan untuk menularkan informasi secara lisan atau tertulis. SINONIM Persamaan Word 46. Aku tidak akan melakukan itu. Mati rasa rasa b. Evaluasi c. Perubahan d. Perubahan d. Izin Tinggal 47. BAKU a. Perkiraan b. Standar c. Umum d. Normal 48. PROTESIS a. Hipotesis b. Anggapan c. Tesis d. Buatan Jangan memilih kata yang memiliki suara mirip dengan pertanyaan,
karena kita mengamati bahwa jawaban seperti itu adalah 95% salah! Ini berarti bahwa probabilitas menjadi benar hanya sekitar 5%, dan kami menyebut jawaban itu konyol. Jika Anda memilih jawaban seperti itu, maka Anda bisa menjadi orang yang cukup konyol
49. SEBUAH DIKOTOMI. Dibagi
menjadi dua b. Fungsi Dwi c. Gemini d. Dua Angkatan 50. SINE QUA NON a. Selalu Negatif b. Tidak Ada Air c. Air mineral d. Air mineral d. Harus ada ANTONIM - Kata-kata ➤ perhatikan pilihan jawaban, cari dua jawaban yang berlawanan! Seringkali jawaban atas pertanyaan ANTONIM ada di salah
satu dari 2 kata yang berlawanan.
51. PEMBATASAN a. Kekerasan b. Pendukung c. Demonstrasi d. Orientasi 52. EXTRINSIC A. Individu b. Konsensus c. Harmonia d. Interna 53. PROMINEN a. Menonjol b. Pendukung c. Biasa d. Saya setuju ➤-kata Latin / ilmiah, pilih jawaban yang mirip dengan
pertanyaan. 54. PENGURANGAN A. Induksi b. Mengemudi c. Pengurangan d. Intuisi 55. IMIGRASI a. Migrasi b. Transmigrasi c. Emigrasi d. Cairanasi ➤ Hati-hati! Saat mengerjakan ANTONIM, jangan berpikir Anda mencari sinonim. Ini sering terjadi pada penguji. Di mana di tengah ujian, dia tidak tahu
dia mencari jawaban yang sinonimnya, bukan lawannya. Selain itu, biasanya identik dan Anthonimo mendekati waktu PERMAINAN WORD ➤ Yang Yang Penting untuk menangani jenis pertanyaan ini adalah menemukan kata kunci atau hubungan khusus / unik dari dua kata atau lebih yang diberikan. ➤
Semakin SPESIFIK atau SPESIFIK, semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling tepat. Jika hubungan sangat umum, maka alat penjawab biasanya masih sulit untuk menentukan yang paling tepat. Contoh: KAKA TUA : MERPATI Jika kita menentukan bahwa hubungannya sama-sama
ANIMAL, maka itu masih sangat UMUM. Artinya, jika ada pilihan jawaban: gajah: semut, elang: kupu-kupu, kulit: kakap, dll maka semuanya bisa benar karena keduanya adalah hewan. Tapi cobalah untuk memilih hubungan yang lebih ISTIMEWA. Misalnya: kaka tua: merpati adalah kedua burung, jadi
jawaban yang tepat adalah gurame: kakap yang keduanya adalah ikan. ➤ Jika Anda telah menemukan hubungan kata-kata tetapi masih bingung, maka ubahlah menjadi frasa menggunakan hubungan analogi yang ada. 56. SEMINAR : SARJANA a. Akademi : Taruna b. Rumah Sakit : Pasien c.
Konservator : Artis d. Perpustakaan : Peneliti 57. FIKSI : FAKTA a. Dagelan : Teka-teki b. Dugaan : Desain c. Tanggal : Perkiraan d. Dongeng : Peristiwa 58. MATA : Telinga a. Tonton : Tangan b. Lidah : Hidung c. Kaki : Paha d. Lutut : Siku ➤ Rasio kata harus memiliki urutan pada garis / ke arah
masalah. Misalnya: KAKI : SEPATU a. Lukisan: Sikat b. Meja: Kamar c. Telinga : Anting-anting d. Cincin : Jari ➤ sepatu yang digunakan pada kaki (urutan sepatu dulu kaki baru). Jika Anda mencari jawaban, maka urutannya juga harus dari belakang. Anda tidak boleh memilih cincin yang digunakan pada
jari, karena urutan dibalik. Jadi kenyataannya adalah bahwa anting-anting dikenakan di telinga. 59. UANG: PUNDI-PUNDI ke. Hubungan : jambangan b. Kaca : baki c. Air : Crock d. Buku : Mencetak 60. PEDATI : KUDA - PESAWAT : ... a. Wing b. Baling-baling c. Pramugari d. Pilot B. Kemampuan
numerik adalah kemampuan untuk melakukan operasi penghitungan angka dan melihat hubungan antara angka-angka. ANGKA - JUMLAH REGULER (ARITMETIC) 61. 2.20 x 0.75 + 3/5 : 1/8 = ... a. 1.89 b. 10.5 c. 15.5 d. 5.9 Berpikir mudah, jangan terlalu sulit! Ingat, Anda tidak harus menyelesaikan
dengan hasil yang teliti! Cari nilai perkiraan, 2 x 0,75 = 1,5 Ingatlah bahwa pembagian dengan pecahan sama dengan perkalian dengan pembilang dan penyebut terbalik, sehingga menjadi 3/5 x 8/1 = 24/5 = 4, ... Kemudian 1,5 + 4, ... = 5,5 lebih. Jadi jawaban terdekat adalah 5,9. D 62. 7.5 : 2.5 - (2/4 x
3/4) = ... a. 5.050 a. 4.252 c. 3.605 d. 2.625 dan. 1.850 63. 4/5 + 3/5 + 3/8 + 6/8 + 1 1/2 = ... a. 4.20 b. 1480 c. 22.00 d. 16.20 64. (1/4 x 164) x 1/2 = ... a. 20.50 b. 08.48 c. 14.09 d. 34.59 164:4 = 40 lebih (160:4=40) 40 lebih : 2 = 20 lebih Jadi jawaban yang benar adalah 20,50. [a] Perhatian: Anda tentu
saja dapat menemukan hasil dengan cara sederhana yang biasa, sebagai berikut: Misalnya 164:4 = 41 dan 41:2 = 20,5. Tapi di sini kami mengundang Anda untuk berpikir bahwa itu sederhana sehingga nanti kami Anda tidak memiliki beban dalam bekerja di airitretics. Ketika Anda ditanya apa yang
paling mudah antara menghitung 160:4 dan 164:4 ? Jadi tentu saja secara refleks, otak Anda akan lebih mudah untuk menghitung 160:4. Jika Anda akrab, maka otak Anda akan membentuk pola pikir sederhana dalam menganalisis setiap pertanyaan yang diberikan. Dan jika terbentuk, maka kedua
masalah anarkistis hanya perlu diselesaikan dalam hitungan detik! Hanya berpikir sederhana, maka semuanya akan sederhana!
65. 2 1/4 x 7,5 - 7,5 : 1 1/2 = ... a. 51,87 b. 23,69 c. 21,48 d. 11,875 66. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ....... +29 = a. 435 b. 280 c. 465 d. 300 Ada 2 cara sederhana, bertanya-tanya:
Cara pertama: Buat sepasang jumlah yang mudah dihitung sebagai berikut: (1+29)+(2+28)+(3+27)+... (14+16) = 30 x 14 = 420. Karena ini adalah angka ganjil, ada angka rata-rata yang belum dapat dipasangkan yaitu 15. Kemudian hasil akhirnya adalah 420 + 15 = 435 (Lain kali pertanyaan tentang
jumlah pasangan muncul, maka semua angka menerima sepasang jumlah). Cara kedua: Ini termasuk kategori pertanyaan jumlah asli. Nomor N pertama dari nomor asli memiliki rumus: 1/2N x (N+1). Dalam pertanyaan di atas N=29, maka (29/2) x (29+1) = 29/2 x 30 = 29 x 15 = 435 Dan seperti biasa,
Anda tidak perlu menghitung 15 x 29. Karena? Anda jelas pusing! Selain itu, apakah Anda sedikit malas menghitung rumit?!
benar! Pikirkan saja 15 x 30 = 450. Jadi jawaban terdekat, tentu saja, adalah 435. [a] Dengan cara kedua ini, Anda dapat menghitung untuk N. Misalnya, suatu hari Anda
diminta untuk menghitung berapa banyak: 1 + 2 + 3 + ... + 1000 ? Berikut nilainya N=1000, jadi dengan rumus: 500 x 1001 = 500.500 Mudah bukan?
67. 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + ....... + 9² = a. 275 b. 285 c. 385 d. 485 68. Jika a=5 dan b=2, maka nilai a³ - 3a²b + 3ab² - b³ = a. -81 b. -27 c. 27 d. 81 69.
(882 + 115)² = a. 994.003 b. 994.004 c. 994.009 d. 894.003 NOMOR DERET 70. a. 321 b. 342 c. 421 d. 241 71. a. 6 b. 5 c. 4 d. 3 POLA: jenis pola numedral 2 matriks (mulai rumit nih... ) Warna merah muda ditambah 2. Hijau ditambah 4. Jawaban: D. 3 72. 42 13 19 49 19 19 56 25 19 ... ... a. 18 24
b. 62 31 c. 63 31 d. 66 34 Respon: c. 63 31 POLA: matriks nomor tipe standar 3 (nih lebih sulit... ). Pink ditambah 7. Hijau ditambah enam. Merah tetap 19 berikutnya. 73. a. 15 19 b. 16 24 c. 14 18 d. 38 39 Respons: a. 15 19 STANDARD: matriks tipe standar nomor 2 (semakin rumit... ). Warna
merah muda ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dll warna hijau ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, dll C. Kemampuan berpikir logis adalah kemampuan untuk membuat penalaran dengan cara ritel dan sistematis; 74. Semua pejabat harus menghadiri pertemuan rutin. Sementara office boy adalah
karyawan. J. Setiap orang yang menghadiri pertemuan rutin adalah office boys. B. Sementara peserta rapat reguler bukan karyawan. C. Sedangkan peserta rapat rutin adalah office boys. D. Semua anak laki-laki kantor menghadiri pertemuan Dalam pertanyaan ISISM, sering ada kata-kata atau
semuanya. Jika Anda menemukan kata: Sementara / sebagian / beberapa / ada / dapat semua, maka maknanya TIDAK SEMUA atau SETIDAKNYA SATU ANGGOTA. (jika dalam gambar, gunakan 2 panah). Semua cara, semua anggota, tanpa kecuali. (jika ada di gambar, gunakan hanya 1 panah).
Semua karyawan harus menghadiri pertemuan rutin. (yaitu semua karyawan hadir dalam rapat, jadi diberikan 1 panah.) Sementara office boy adalah karyawan. (yaitu TIDAK SEMUA adalah karyawan, kemudian menerima 2 anak panah, yaitu karyawan dan non-karyawan). Lihat saja pilihan jawaban,
maka gambar yang sesuai adalah: Jawaban: Sementara peserta rapat reguler adalah anak kantor. [c] 75. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing memiliki seorang putra. Hermawan lahir tepat satu tahun setelah pernikahan, dan memiliki empat saudara kandung. J. Hermawan memiliki
dua adik b. Hermawan adalah anak tertua dalam keluarga. C. Hermawan tidak memiliki saudara tiri. D. Hermawan memiliki empat adik laki-laki. Tips: Gambar kesimpulan dari setiap kalimat. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing memiliki seorang putra. Artinya Hermawan memiliki dua
saudara tiri. Hermawan lahir tepat satu tahun setelah menikah, dan memiliki empat saudara kandung. Artinya Hermawan punya dua saudara lagi, dan mereka berdua bersaudara. Kesimpulan yang benar: Hermawan memiliki dua saudara laki-laki. [a] (bukan 4 . Perhatikan kalimatnya dengan hati-hati!
TIPS: Tektik pertanyaan Anda sebanyak mungkin, karena Anda akan membiasakan diri dengan berbagai jenis dan model pertanyaan. Analisis Anda tentang masalah ini juga akan meningkat saat Anda berlatih 76. Jika pernyataan Semua dokter adalah laki-laki salah, maka: a. Sementara dokter
adalah seorang pria. B. Sementara laki-laki bukan dokter. C. Sementara dokter bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter bukan laki-laki. Catatan: Kalimat: Semua A adalah Pengingkatan B-Nya adalah Beberapa A alih-alih B. Kalimat: Beberapa A adalah Ketidakpercayaan B-Nya adalah Semua A bukan B. Dia
bukan pria, tidak selalu feminin. Ini mungkin bukan seorang gadis, tapi...
77. Merpati terbang ke utara. Merpati adalah burung. J. Beberapa burung terbang ke utara. B. Semua burung adalah merpati. C. Tidak setiap merpati yang terbang ke utara adalah burung. D. Burung bukan merpati. D.
Kemampuan berpikir analitis adalah kemampuan untuk menguraikan masalah sistem. 78. 79. 80. 81. Saya mempersiapkan diri dengan baik sebelum saya memberikan presentasi di kantor besok pagi. A. Di tengah kesibukan, saya masih ingin membantu seorang teman menyelesaikan pekerjaan mereka
yang tertunda B. Saya akan membantu teman-teman saya yang lain jika diminta. C. Saya ingin belajar sesuatu selain deskripsi posisi saya. D. Aku hanya akan melakukan pekerjaan di luar sana diminta oleh atasan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang dilakukan saat ini. 82. Dalam setiap
pekerjaan pasti memiliki deskripsi pekerjaan sendiri, dan saya telah melakukan sesuai dengan deskripsi pekerjaan. A. Di tengah kesibukan, saya masih ingin membantu seorang teman menyelesaikan pekerjaan mereka yang tertunda B. Saya akan membantu teman-teman saya yang lain jika diminta. C.
Saya ingin belajar sesuatu selain deskripsi posisi saya. D. Saya hanya akan bekerja di luar deskripsi pekerjaan jika diminta oleh majikan. E. Enggan berkontribusi lebih dari apa yang dilakukan saat ini. 83. Saya dikirim untuk menghadiri seminar menggantikan bos saya. Pada saat yang sama, saya
sedang mengerjakan laporan yang kurang mendesak. A. Saya akan terlebih dahulu melengkapi laporan karena dapat diminta oleh atasan kapan saja. (skor 5) B. Laporan akan bermasalah jika Anda terlambat. (skor 3) C. Saya akan menghadiri seminar untuk menghindari tugas pelaporan. (skor 4) D.
Saya akan mengikuti seminar karena laporan tidak perlu segera disampaikan kepada atasan. (skor 1) E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporan nanti. (skor 2) 84. Andi adalah karyawan yang kagum. Namun apa yang akan terjadi ke depan tidak ada yang tahu bahwa A. Andi masih akan
terkena PHK jika perekonomian nasional lesu B. Mustahil karyawan Andi Serajin terkena PHK C. Karakter Andi sebagai karyawan yang rajin dapat membantu kariernya naik nanti D. Pemecatan banyak karyawan tidak terlalu berpengaruh terhadap citra perusahaan E. Jika rajin karyawan tidak boleh
dikenakan PHK 85. Setelah matang rencana, A. Saya masih khawatir jika rencana itu bisa berhasil B. Dia tidak lepas dari sisi lain, sama seperti C. Manusia mencoba yang terbaik dan Tuhan menentukan D. Tidak peduli bagaimana rencana itu harus bekerja E. Saya meminta pendapat orang lain terlebih
dahulu, karena pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat seseorang 86. Jika rencana kerja tampak rumit, maka A. Saya tidak ingin khawatir mencoba B. Saya khawatir jika saya mencoba dan gagal C. Saya berani mencoba setelah mempertimbangkan risiko D. Saya bertanya pendapat istri
saya mencoba Terlebih dahulu E. Hal penting yang saya coba pertama kali 87. Sikap saya tentang perubahan, ide, dan cara kerja baru A. Perubahan bukanlah jaminan keberhasilan di tempat kerja. B. Perubahan adalah hal yang pasti. C. Keberhasilan pekerjaan tergantung pada jenis perubahan, ide,
dan bentuk baru D. Stabilitas di tempat kerja lebih penting. E. Dengan perubahan tersebut, kondisi kerja pasti lebih baik. 88. Mengubah pekerjaan adalah hal yang masuk akal A. Saya tidak berpikir karyawan harus setia kepada perusahaan mereka B. Saya percaya pada nilai-nilai yang mengatakan
kesetiaan untuk bekerja adalah sikap terpuji. C. Pekerjaan saya saat ini tidak dapat menjamin masa depan saya. D. I. bahwa kesetiaan itu penting, jadi saya merasa pentingnya tanggung jawab moral karyawan. E. Saya suka pekerjaan saya, tetapi jika ada pekerjaan yang lebih baik saya tidak ragu untuk
pindah 89. Kerja keras dan teliti merupakan bentuk upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Saya senang tentang itu. A. Pekerjaan yang menantang. B. Pekerjaan rutin. C. Pekerjaan yang mempromosikan kreativitas baru. D. Bekerja dengan standar tinggi. E. Bekerja tanpa lelah dan tanpa pamrih.
Saya memiliki buku favorit dan itu dihilangkan oleh teman dekat saya. A. Saya marah dengan teman saya B. Saya memintanya untuk mengubah buku karena itu adalah favorit saya. C. Saya sangat menyukai buku itu, tetapi hilang. D. Aku memusuhinya dan melarangnya untuk meminjam bukuku lagi. E.
Saya memintanya untuk berubah dan mengatakan kepadanya untuk lebih berhati-hati jika dia meminjam buku saya lagi. 91. Saya telah berusaha untuk waktu yang lama untuk memperbaiki kelemahan diri, tetapi itu belum menjadi hasil untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, saya: A. Ketika dipaksa
untuk menerimanya B. Menerimanya dengan sedikit kekecewaan C. Terima dengan ruang dada D. Membenci diri sendiri E. Membenci diri sendiri 92. Untuk mencapai tujuan kelompok: A. Tidak masalah jika orang lain ingin bekerja dengan baik atau tidak B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan
baik jika situasi memungkinkan C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika perlu D. Mendorong orang lain untuk ingin bekerja dengan baik E. Ajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik 93. Ketika seorang teman kantor berbicara tentang teman yang bermasalah, saya pergi; A.
Berdiskusi dengan teman-teman dekat sebaik mungkin B. Mengajak teman-teman untuk mempertimbangkan tindakan spesifik C. Meyakinkan teman-teman kebutuhan mereka diambil tindakan D. Ajukan proposal alternatif untuk tindakan yang tepat E. Cukup setujui apa itu keputusan 94. Saat
mengerjakan tugas bersama yang harus diselesaikan hari itu, seorang teman akan pergi terlebih dahulu, kemudian saya: A. Memaksanya untuk tetap B. Membujuknya untuk menyelesaikan tugas C. Silakan pergi D. Minta pertimbangan teman lain E. Minta dia untuk mempertimbangkan 95. Aku
melakukan misi koreksi laporan kantor yang harus diselesaikan besok pagi. Tiba-tiba seorang teman datang dengan wajah cemberut dan tampaknya ingin berbicara dengan saya. Untuk kejadian ini I: A. Menanggapi dan memberikan beberapa alternatif untuk kesimpulan B. Terus memperbaiki laporan
dan tidak merawat keinginan teman saya C. Mendengarkan cerita Anda dengan hati-hati D. Sayangnya tidak dapat mendengar keluhan Anda E. Terus memperbaiki laporan sambil sesekali mendengarkan cerita Anda 96. Ketika masalah muncul dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya,
maka saya: A. Akan bertanggung jawab B. Menunjuk orang lain sebagai penyebab Pertama-tama lihat apakah saya terlibat dalam D. Lihat pertama jika saya sumber masalah dan. Biarkan masalah berlanjut 97. Kerja keras dan teliti merupakan bentuk upaya menjadi orang yang bermanfaat bagi
organisasi. Sejauh yang saya tidak, saya senang ... A. Bekerja dengan standar pendapatan tinggi B. Pekerjaan yang mempromosikan kreativitas baru C. Pekerjaan rutin D. Pekerjaan yang menantang dan. Bekerja tanpa lelah dan tanpa pamrih 98. Ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang
lain hal yang terjadi adalah: A. Kebanyakan orang ingin penjelasan ini diulang B. Beberapa orang masih meminta penjelasan C. Orang-orang memahami penjelasan saya D. Orang-orang bersemangat tentang penjelasan saya E. Tidak ada yang memberikan jawaban 99. Pada pertemuan keluarga untuk
merayakan liburan, I:A. Mencoba mengeksplorasi peluang untuk mendapatkan peluang pengembangan masa depan saya B. Mengarahkan kuliah tentang hal-hal yang memungkinkan orang lain untuk mengetahui kekuatan saya C. Mencoba untuk memuaskan tamu dengan menjamu tamu terbaik D.
Menunggu kesempatan untuk menerima tawaran untuk pengembangan masa depan saya E. Menghibur dengan lembut sambil menunjukkan kelemahan saya 100. Dengan melakukan tugas yang dipercayakan padaku, aku... A. Selalu mencari alternatif lain untuk tidak membuat keputusan sendiri B.
Jangan berani mengambil keputusan sendiri C. Selalu tunggu presiden D. Berani mengambil keputusan karena tugas itu dipercayakan kepada saya E. Menyadari bahwa keputusan pimpinan diperlukan jika keputusan itu di luar kewenangan saya Jadi 100 contoh Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS
2019 berdasarkan kisi-kisi pertanyaan cpns yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan lupa dukung channel YouTube kami di kuliah umum 100 CPNS Contoh Soal Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), berikut tips dan trik diskusi yang kami berikan dengan harapan Anda bisa sukses dan lulus sebagai
Pegawai Negeri Sipil. Amiinn, apa yang terjadi? Untuk simulasi CAT CPNS, in look at Cat CPNS Online Simulation 2019. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan dari awambicara.id, di sini kami menyediakan link download ebook tentang cpns 2019 secara lengkap dan diskusi, di sini. Tentang CPNS
yang kami hadirkan di awambicara.id yang kami sediakan secara gratis, dan akan terus memperbarui diri, sesuai dengan informasi pemerintah terbaru. Semoga beruntung dan terima kasih! Terima kasih!
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