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Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang benar ! 

No Makhluk hidup Ciri Khusus 

1 Kelelawar  

2 Cecak  

3 Bunglon  

4 Bebek  

5 Semut  

6 Kucing  

7 Unta  

8 Landak  

9 Cumi-cumi  

10 Ular Cobra  

11 Trenggiling  

12 Burung hantu  

13 Mawar  

14 Kaktus  

15 Pohon jati  

16 Kantong semar  

17 Venus  

18 Putri malu  

19 Tanaman jagung  

20 Nangka  

21 Teratai  

22 Eceng gondok  

23 Raflesia   

24 Tumbuhan paku  

25 Keladi   

 

26. Adaptasi yang merupakan  penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap 

lingkungannya disebut …. 

27. Adaptasi yang merupakan penyesuaian fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap 

lingkungannya disebut …. 



SDN 1 BUMISARI WILDAN RAHMATULLAH KELASBARU.COM 

28. Adaptasi yang merupakan penyesuaian beruapa perubahan tingkah laku maklhuk 

hidup disebut …. 

29. Bertemunya sel kelamin jantan dan betina  disebut …. 

30. Matangnya alat reproduksi pada manusia disebut masa …. 

31. Tanda primer matangnya alat reproduksi pada laki-laki adalah …. 

32. Tanda primer matangnya alat reproduksi pada perempuan adalah …. 

33. Sebutkan 3 cara perkembangbiakan generative pada hewan …. 

34. Sebutkan 3 cara perkembangbiakan generative pada hewan …. 

35. Sebutkan alat perkembangbiakan generative pada tumbuhan …. 

36. Sebutkan 3 cara perkembangbiakan vegetative buatan pada tumbuhan …. 

37. Hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tidak hidup disebut …. 

38. Dua komponen ekosistem adalah …. 

39. Ekosistem yang rusak disebut juga …. 

40. Yang dimanfaatkan dari pohon kemenyan adalah …. 

41. Tumbuhan kayu yang mendapatkan julukan kayu besi karena kerasnya adalah …. 

42. Tempat perlindungan khusus bagi hewanyang terancam pundah adalah …. 

43. Perpindahan panas melalui aliran zat adalah …. 

44. Perpindahan panas melalui zat perantara tapi tida ikut berpindah disebut …. 

45. Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara disebut …. 

46. Bahan yang mudah menghantarkan panas disebut …. 

47. Bahan yang sulit menghantarkan panas disebut …. 

48. Benda yang menggunakan konduktor dan isolator sekaligu adalah …. 

49. Salah satu peristiwa perubahan benda yang disebabkan oleh pemanasan adalah …. 

50. Penyebab besi berkarat adalah …. 

51. Pengecatan pagar besi bertujuan mencegah …. 

52. Makanan yang dibiarkan terbuka akan cepat mengalami …. 

53. Penggabungan baja, crom, dan nikel adalah …. 

54. Pelapukan yang terjadi karena angin, air, udara disebut …. 

55. Pelapukan yang terjadi karena hujan asam disebut …. 

56. Pelapukan yang terjadi karena makhluk hidup disebut …. 

57. Bahan yang bersifat kuat, kedap air, dan elastis adalah …. 

58. Bahan yang bersifat kuat, keras dan konduktor adalah …. 

59. Untuk membuat jas hujan, bahan yang cocok adalah …. 

60. Ketika ditarik, karet gelang tidak putus. Hal ini menunjukkan karet bersifat ….  

 

 

 


