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1. Setiap hewan memiliki ciri-ciri khusus 

yang berhubungan dengan ....

a. tingkah lakunya

b. warna tubuhnya

c. lingkungannya

d. cara bergerak

2. Perhatikan gambar berikut.

 Bagian kelelawar yang membantu untuk 

mendaki di bebatuan atau pohon, di-

tunjukkan oleh nomor ....

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

3. Pernyataan yang benar tentang kelelawar 

adalah ....

a. kelelawar mencari makan pada 

siang hari 

b. kelelawar dapat menentukan 

arah terbang hanya dengan meng-

gunakan indra penglihatan

c. selain indra penglihatan, kelelawar 

juga mengeluarkan bunyi untuk 

menentukan arah terbang

d. pantulan gelombang bunyi yang 

dikeluarkan kelelawar akan 

ditangkap kembali oleh indra 

penglihatan.

4. Ekolokasi adalah kemampuan yang 

dimiliki kelelawar untuk mengetahui 

Kerjakanlah di buku latihanmu. 

A. Pilihlah jawaban yang benar. 

Evaluasi Bab 1

arah terbang, makanan, dan keadaan 

lingkungannya dengan menggunakan 

....

a. mata

b. bunyi

c. mata dan bunyi

d. telinga

5. Posisi kelelawar pada saat tidur ialah 

....

a. bergantung dengan badan ter-

balik

b. bergantung sambil mendengkur

c. berdiri  dengan sayap yang 

menutupi tubuhnya

d. bergantung dengan sayap mem-

bentang

6. Cecak dapat menangkap serangga 

sebagai makanannya dengan meng- 

gunakan ....

a. kaki

b. mulut

c. lidah yang pendek

d. lidah yang panjang dan lengket

7. Bebek dapat berenang di air dengan 

menggunakan ....

a. kepakan sayap

b. selaput kulit pada sela-sela kaki

c. ekor

d. sayap dan ekor

8. Batang yang banyak mengandung air 

pada kaktus berguna untuk ....

a. melindungi diri dari pemangsa

b. menahan panas dari luar

c. mengurangi penguapan air

d. menyimpan cadangan air di 

musim kering
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B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

 1. Sayap kelelawar memiliki kulit yang ....

 2. Bagian menonjol, berbentuk garis pada telapak kaki cecak berfungsi sebagai ...

 3. Bentuk paruh yang pipih dan lebar pada bebek berguna untuk ....

 4. Kaktus merupakan tumbuhan yang hidup di daerah ....

 5. Tumbuhan yang termasuk pemakan serangga ialah ....

 6. Kelelawar mencari makan pada waktu ....

 7. Duri pada kaktus sebenarnya merupakan ....

 8. Kantong semar dan tumbuhan kejora menangkap serangga karena serangga 

mengandung banyak ....

 9. Makhluk hidup memiliki ciri khusus dengan tujuan ....

10. Untuk menangkap mangsa, cecak memiliki ....

C. Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas.

1. Mengapa kelelawar ketika terbang pada malam yang gelap tidak menabrak 

pepohonan?

2. Jelaskan mengapa cecak dapat berjalan di dinding.

3. Sebutkan ciri-ciri khusus bebek.

4. Jelaskan proses penangkapan serangga pada tumbuhan kantong semar.

5. Dapatkah kaktus hidup di daerah kita? Jelaskan.

9. Ciri-ciri tumbuhan kaktus ialah ....

a. berdaun tebal dan lebar

b. batang berongga dan daun tebal

c. batang berair dan daun kecil

d. batang besar dan daun tipis yang 

lebar

10. Tumbuhan yang memakan serangga ber-

tujuan memenuhi kebutuhan ....

a. oksigen c. hidrogen

b. nitrogen d. air


