
Evaluasi Semester 1 99

1. Kelelawar mengetahui arah terbang, 

makanan, dan keadaan lingkungannya 

menggunakan ....

a.  bau c. cahaya

b. bunyi d. suhu

2. Berikut ini merupakan pernyataan 

yang benar mengenai cecak ialah ....

a. cecak mengetahui arah makan 

dengan menggunakan bunyi

b. cecak memiliki kaki yang pendek dan 

memiliki selaput pada kakinya

c. cecak memiliki telapak kaki yang 

menonjol dan bergaris sehingga 

dapat melekat

d. cecak memiliki lidah yang me-

nonjol dan bergaris

3. Tumbuhan yang memakan serangga 

untuk memenuhi kebutuhan nitrogen 

ialah ....

a. kaktus 

b. kantong semar

c. jati

d. pisang

4. Perhatikan gambar berikut.
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 Implantasi terjadi pada nomor ....

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

5. Ciri-ciri perempuan ketika masa remaja 

atau pubertas ialah ....

a. tumbuhnya rambut di ketiak dan 

alat kelamin

b. dada akan lebih membidang

c. tumbuhnya jakun

d. tidak mengalami menstruasi

6. Berikut ini merupakan pernyataan 

yang benar mengenai hewan yang 

berkembang biak dengan bertelur ....

a. pertumbuhan dan perkembangan 

embrio terjadi di luar tubuh 

induknya

b. pertumbuhan dan perkembangan 

embrio terjadi di dalam tubuh 

induknya

c. telur menetas di dalam tubuh 

induknya

d. embrio akan berada di dalam 

tubuh induknya sampai waktunya 

dilahirkan.

7.  Tumbuhan yang berkembang biak 

dengan umbi batang ialah ....

a.  kentang

b. bawang merah

c. bawang putih

d. wortel

Kerjakanlah di buku latihanmu.  

A. Pilihlah jawaban yang paling benar. 
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8. Akibat yang akan terjadi bagi ling-

kungan dari penebangan dan per-

buruan liar ialah ....

a. tempat tinggal hewan hilang

b. pohon di tempat tinggi dibabat

c. tercapainya kebutuhan kayu

d. semakin luasnya lahan untuk 

pertanian

9. Bagian dari buaya yang sering diman-

faatkan ialah ....

a. kulit

b. ekor

c. taring

d. daging

10. Kayu yang sering digunakan untuk 

bahan bangunan dan alat rumah 

tangga ialah ....

a. mahoni

b. mangga

c. jati

d. cendana

11. Tumbuhan yang terancam punah 

karena sering digunakan sebagai rem-

pah-rempah dan aroma terapi ialah 

....

a. cendana  c. gaharu

b. meranti d. jati

12. Kawasan yang melindungi tumbuhan 

di tempat asalnya ialah ….

a. hutan lindung

b. kebun botani

c. kebun binatang

d. suaka margasatwa

13. Hewan yang berasal dari Sulawesi 

dan terancam punah ialah ….

a. komodo

b. harimau sumatra

c. badak 

d. anoa

14. Perhatikan gambar   

di samping.

 Bagian yang ber-

fungsi  memantul-

kan kembali panas 

adalah ….

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

15. Perpindahan panas dari suatu benda 

ke benda lainnya disebut ….

a. konduksi

b.   konveksi

c.   radiasi

d.    isolasi

16. Perhatikan gambar berikut.

Benda yang bersifat isolator ditunjuk-

kan oleh nomor ….

a. 1 c. 3

b. 2 d. 4

17. Perhatikan gambar berikut.
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 Gambar tersebut menunjukkan bahwa 

pada mur besi telah terjadi ….

a. pembusukan

b. pelapukan

c. perkaratan

d. pengapuran

18. Berikut ini pernyataan yang benar 

mengenai perkaratan ialah ….

a. penghancuran bahan yang disebab-

kan oleh organisme

b. pembentukan lapisan merah 

kekuningan akibat proses kimia

c. contoh perkaratan adalah hancur-

nya kayu di hutan

d. contoh perkaratan adalah mem-

busuknya sayuran

19. Ban sepeda sebaiknya terbuat dari ….

a. kayu

b. plastik

c. karet

d. logam

20. Berikut ini pernyataan yang benar 

mengenai sifat logam ialah ….

a. mudah pecah

b. elastis

c. penghantar listrik

d. mudah lapuk

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

1. Cecak memiliki alat pelekat yang terletak di ….

2. Pada kaktus, daun berubah bentuk menjadi ....

3. Untuk menangkap cacing di balik lumpur, bebek memiliki paruh yang berbentuk ….

4. Perkembangbiakan pada manusia terjadi secara ….

5. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara ….

6. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah ….

7. Bagian tumbuhan yang sering dimanfaatkan manusia adalah ….

8. Contoh limbah rumah tangga adalah ….

9. Kulit harimau sering dimanfaatkan manusia karena ….

10. Hewan yang terancam punah dan hidup di Ujung Kulon adalah ….

11. Bunga yang terancam punah dan secara alami berasal dari Sumatra adalah ….

12. Termos merupakan benda yang memanfaatkan sifat ….

13. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut ….

14. Pelapukan yang terjadi karena bukan aktivitas organisme disebut ….

15. Pisang agar tidak busuk biasanya diawetkan dengan cara ….


