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01. Di akhir pekan keluarga Anwar selalu
berwisata.
Tidak semua tempat wisata yang dikunjungi
oleh keluarga Anwar ada di luar kota.
(A) Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu
berwisata di luar kota
(B) Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu
berwisata di dalam kota
(C) Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu
berwisata di luar kota atau di dalam kota
(D) Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu
berwisata berwisata tidak di luar kota,
tetapi di dalam kota
(E) Di akhir pekan, keluarga Anwar selalu
berwisata tidak di dalam kota, tetapi di
luar kota
02. Semua limbah adalah cair dan berwarna.
Materi B berwarna, tetapi tidak cair
(A) Materi B adalah limbah berwarna
(B) Materi B adalah limbah yang tidak cair
(C) Materi B adalah limbah berwarna tidak
cair
(D) Materi B adalah limah tidak berwarna,
tetapi limbah cair
(E) Materi B adalah bukan limbah baik
limbah berwarna maupun limbah cair
03. Semua radio memakai baterai.
Sebagian radio tidak memakai antena
panjang.
(A) Ada radio yang tidak memakai baterai,
memakai antena panjang
(B) Ada radio yang tidak memakai antena
panjang, tidak memakai baterai
(C) Ada radio yang memakai antena panjang
tidak memakai baterai
(D) Ada radio yang tidak memakai baterai,
tidak memakai antena panjang
(E) Ada radio yang tidak memakai panjang
memakai baterai
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04. Semua pesawat berkabin dan berjendela.
Anda berada di tempat yang tidak berkabin
dan tidak berjendela.
(A) Anda berada di pesawat berkabin
(B) Anda berada di pesawat berjendela
(C) Anda berada di bukan pesawat
(D) Anda berada di pesawat tidak berkabin
(E) Anda berada di pesawat tidak berkabin
dan tidak berjendela
05. Semua karyawan yang disiplin, masuk kerja
jam 7.00 pagi.
Sebagian karyawan masuk kerja lebih dari
jam 7.00 pagi.
(A) Sebagian karyawan disiplin dalam
bekerja
(B) Semua karyawan tidak disiplin dalam
bekerja
(C) Semua karyawan disiplin dalam bekerja
(D) Sebagai karyawan tidak bekerja
(E) Semua karyawan masuk kerja jam 7.00
pagi
06. Semua buah memiliki kulit dan memiliki biji.
Ahmad makan makanan yang tidak memiliki
kulit dan tidak memiliki biji.
(A) Ahmad makan buah yang tidak memiliki
kulit dan tidak memiliki biji
(B) Ahmad makan buah yang memiliki kulit
dan tidak memiliki biji
(C) Ahmad makan buah yang tidak memiliki
kulit dan tidak memiliki biji
(D) Ahmad makan buah yang memiliki kulit
dan memiliki biji
(E) Ahmad makan buah yang tidak memiliki
kulit tetapi biji

Kunci dan pembahasan soal ini bisa dilihat di www.zenius.net dengan memasukkan kode 2977 ke menu search.

Copyright © 2012 Zenius Education

SNMPTN 2011 TPA, Kode Soal
doc. name: SNMPTN2011TPA994

doc. version : 2013-06 |

07. Jambu merah lebih manis dari pada jambu
hijau.
Jambu yang lebih manis harganya lebih
mahal dan lebih banyak dibeli orang.
(A) Ada jambu hijau yang lebih mahal dan
lebih banyak dibeli orang
(B) Jambu merah yang tidak lebih manis dari
jambu hijau harganya murah
(C) Jambu yang lebih banyak dibeli orang
belum tentu lebih manis
(D) Jambu merah lebih banyak dibeli orang
walaupun harganya lebih mahal
(E) Ada jambu merah yang harganya lebih
mahal tidak banyak dibeli orang
08. Semua wanita senang perhiasan dan
kosmetik.
A tidak senang kosmetik, tetapi senang
perhiasan.
(A) A wanita yang tidak senang kosmetik
(B) A wanita yang senang perhiasan
(C) A wanita yang tidak senang kosmetik
meskipun senang perhiasan
(D) A bukan wanita walaupun senang
perhiasan
(E) A bukan wanita, ia senang kosmetik
09. Jika Pak Jono rajin melakukan olah raga dan
diet maka ia sehat.
Jika Pak Jono sehat maka ia berangkat studi
lanjut S-2 ke Australia.
Pak Jono tidak berangkat studi S-2 ke
Australia.
(A) Pak Jono rajin olahraga tetapi tidak diet
(B) Pak Joko sehat
(C) Pak Joko diet tapi tidak rajin berolah
raga
(D) Pak Joko tidak sehat kerana tidak rajin
berolahraga, dan tidak diet
(E) Pak Joko sehat karena rajin olah raga
dan diet
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10. Semua delegasi dalam suatu pertemuan
internasional memiliki kemampuan
komunikasi yang baik.
Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan
internasional memiliki rasa percaya diri yang
tinggi.
(A) Semua delegasi dalam suatu pertemuan
internasional memiliki rasa percaya diri
yang tinggi
(B) Sebagian delegasi dalam suatu
pertemuan internasional yang memiliki
rasa percaya diri yang tinggi tidak
memiliki kemampuan komunikasi yang
baik
(C) Semua delegasi dalam suatu pertemuan
internasional yang memiliki rasa percaya
diri yang tinggi tidak memiliki
kemampuan komunikasi yang baik
(D) Sebagian delegasi dalam suatu
pertemuan internasional yang memiliki
rasa percaya diri yang tidak tinggi
memiliki kemampuan komunikasi yang
baik
(E) Sebagian delegasi dalam suatu
pertemuan internasional yang memiliki
kemampuan komunikasi yang baik
memiliki rasa percaya diri yang tinggi
11. Semua gerbong kereta api dilengkapi dengan
toilet.
Televisi hanya pada gerbong kereta api X.
(A) Gerbong kereta api X dilengkapi toilet
dan televisi
(B) Gerbong kereta api X tidak dilengkapi
toilet tanpa televisi
(C) Gerbang kereta api X dilengkapi televisi
tanpa televisi
(D) Gerbong kereta api X dilengkapi televisi
tanpa toilet
(E) Gerbong kereta api X dilengkapi sama
dengan semua gerbong
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12. Di sebuah pusat perawatan kesehatan, pasien
selalu dipijat refleksi dan diberi ramuan.
Jika diberi ramuan maka selalu disertai terapi
tusuk jarum.
(A) Jika tidak dipijat refleksi, maka tusuk
jarum pasti diberikan
(B) Jika diberi ramuan, maka pijay refleksi
pasti tidak diberikan
(C) Jika tusuk jarum tidak diberikan maka
pijat refleksi pasti tidak diberikan
(D) Jika diberikan tusuk jarum maka pijat
refleksi pasti tidak diberikan
(E) Jika tusuk jarum tidak diberikan, maka
pijat refleksi diberikan
13. Semua pemain sepak bola profesional
memperoleh gaji sangat tinggi.
Sebagian yang memperoleh gaji sangat tinggi
menikah dengan wanita selebriti
(A) Semua pemain sepak bola profesional
menikah dengan wanita selebriti
(B) Semua pemain sepak bola profesional
menikah dengan wanita bukan selebriti
(C) Sebagian pemain Sepak Bola profesional
menikah dengan wanita bukan selebriti
(D) Semua pemain sepak bola profesional
tidak menikah dengan wanita selebriti
(E) Sebagian pemain sepak bola profesional
tidak menikah dengan wanita selebriti
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15. Semua sekolah suka mengadakan
pertunjukan musik.
Sekolah yang suka mengadakan
pertunjukkan musik suka mengadakan
bakti sosial.
Sebagian sekolah yang suka mengadakan
bakti sosial tidak suka mengikuti kompetisi
olah raga antar sekolah.
(A) Sebagian sekolah suka mengikuti
kompetisi olahraga antar sekolah
(B) Semua sekolah tidak suka mengikuti
kompetisi olahraga, tetapi suka
mengadakan pertunjukkan musik
(C) Semua sekolah suka mengadakan
pertunjukkan musik, tetapi tidak suka
mengadakan bakti sosial
(D) Sebagian sekolah suka mengadakan
kerja bakti sosial dan tidak suka
mengadakan pertunjukkan musik
(E) Semua sekolah tidak suka mengikuti
kompetisi olahraga, tetapi suka
mengadakan pertunjukkan musik

14. Semua atlet pandai melompat, dan atlet yang
pandai melompat gemar berenang.
Atlet yang gemar berenang tidak pandai
memasak.
(A) Atlet yang tidak pandai memasak, tidak
pandai melompat
(B) Atlet yang tidak pandai memasak, gemar
berenang dan tidak pandai melompat
(C) Atlet yang tidak pandai memasak, pandai
melompat dan tidak gemar berenang
(D) Atlet yang tidak pandai memasak, tidak
pandai melompat dan tidak gemar
berenang
(E) Atlet yang tidak pandai memasak, pandai
melompat
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