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1. Perkembangbiakan pada manusia ter-

jadi karena ....

a.  penggabungan sel sperma dan 

zigot

b. penggabungan serbuk sari dan sel 

telur

c. penggabungan sel sperma dan sel 

telur

d. penggabungan zigot dan sel telur

2. Tujuan makhluk hidup berkembang 

biak adalah ....

a. melestarikan jenisnya

b. melestarikan lingkungannya

c. memperoleh nutrisi

d. memperoleh pasangan

3. Perhatikan gambar berikut.

 Gambar menunjukkan pertumbuhan 

dan perkembangan manusia pada ta-

hap ....

a. orok

b. anak-anak

c. remaja

d. bayi

4. Bergabungnya sel sperma dan sel te-

lur disebut ....

a. embrio

b. zigot

c. janin

d. pembuahan
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5. Berikut ini yang merupakan ciri pubertas 

pada perempuan adalah ....

a. tumbuhnya jakun

b. dada lebih membidang

c. tumbuh kumis

d. mengalami menstruasi

6. Contoh hewan yang pembuahannya 

di luar tubuh adalah ....

a. ikan mujair

b. singa

c. ikan hiu

d. penyu

7.  Hewan yang bertelur dan melahirkan 

disebut juga ....

a.  vivipar

b. ovovivipar

c. ovipar

d. ovarium

8. Perkembangbiakan pada hewan da-

pat terjadi secara kawin maupun 

tidak kawin. Perkembangbiakan se-

cara tidak kawin pada hewan dapat 

dilakukan dengan ....

a. bertelur

b. melahirkan

c. bertelur-melahirkan

d. tunas

9. Pembuahan di dalam tubuh adalah ....

a. penggabungan sel sperma dan 

serbuk sari terjadi di dalam 

tubuh

b. penggabungan sel sperma dan 

serbuk sari terjadi di luar tubuh

c. penggabungan sel sperma dan sel 

telur terjadi di dalam tubuh

d. penggabungan sel sperma dan sel 

telur terjadi di luar tubuh

Kerjakanlah di buku latihanmu.  

A. Pilihlah jawaban yang benar. 
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B.  Isilah titik-titik pada soal berikut dengan jawaban yang tepat.

1. Perkembangbiakan secara kawin disebut juga ....

2. Zigot akan berkembang menjadi ....

 3. Perubahan  sik manusia paling banyak terjadi pada masa ....

4. Mulai aktifnya alat perkembangabiakan perempuan ditandai dengan ....

5. Pembuahan di luar tubuh terjadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu di ....

6. Vivipar merupakan hewan yang berkembang biak dengan ....

7. Cikal bakal dari tumbuhan baru adalah ....

8. Bertemunya serbuk sari dan kepala putik disebut ....

9. Cocor bebek berkembang biak dengan ....

10. Akar yang kurang kuat merupakan kekurangan tumbuhan hasil ....

10. Pada hewan yang bertelur, embrio men-

dapatkan makanan dari ....

a. kuning telur

b. induknya

c. cangkang telur

d. putih telur

11. Alat kelamin betina pada bunga 

adalah ....

a. mahkota

b. benang sari

c. putik

d. kelopak

12.  Penyerbukan terjadi karena ....

a.  bertemunya serbuk sari dan bakal 

buah

b. bertemunya sel kelamin jantan 

dan sel kelamin betina

c. bertemunya benang sari dan 

kepala putik

d. bertemunya serbuk sari dan 

kepala putik

13. Penyerbukan pada bunga yang ber-

bunga mencolok dan mengeluarkan 

nektar dibantu oleh ....

a. hewan c. air

b. manusia d. angin

14. Perhatikan gambar berikut.

 Bagian tumbuhan yang tampak pada 

gambar adalah ....

a. akar

b. batang

c. tangkai

d. daun

15. Perkembangbiakkan yang memerlu-

kan tempat dan media yang khusus 

adalah ....

a. setek

b. cangkok

c. geragih

d. kultur jaringan


