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1. Berikut ini, bagian yang berfungsi sebagai penyerap air dan mineral ialah .... 

a. batang           b. Akar   c. daun             d. Buah 

2. Pada pohon bakau, akar dapat berfungsi sebagai .... 

a. penyerap oksigen di udara   c. cadangan makanan 

b. tempat fotosintesis    d. calon tumbuhan baru 

3. Tumbuhan yang memiliki akar serabut ialah .... 

a. kacang-kacangan    c. pohon kelapa 

b. pohon mangga    d. pohon jeruk 

4. Daun merupakan tempat melakukan fotosintesis karena ... 

a. memiliki tulang daun   c. memiliki serbuk sari 

b. memiliki cadangan makanan  d. memiliki klorofil 

5. Bagian bunga yang dapat menarik perhatian serangga adalah .... 

a. tangkai bunga              c. Putik 

b. mahkota                      d. Kelopak 

6. Akar apakah yang tumbuh dari bagian batang tumbuhan di atas tanah ? 

a. akar gantung           c. akar pelekat 

b. akar napas              d.akar tunjang 

7. Bagian bunga yang memiliki fungsi sebagai alat kelamin jantan adalah .... 

a. putik                        b. Kelopak  c. benang sari              d. Mahkota 

8. Peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik disebut .... 

a. stomata     b. Penyerbukan  c. klorofil       d.perkembangbiakan 

9. Serangga dapat membantu penyerbukan karena .... 

a. benang sari yang menempel pada serangga dapat menempel ke putik bunga lain 

b. putik yang menempel pada serangga terbawa dan menempel ke bunga lain 

c. serbuk sari yang terbawa serangga menempel ke kepala putik 

d. kepala putik yang terbawa serangga menempel ke bunga lain 

10. Bagian tumbuhan yang terbentuk dari hasil penyerbukan dan pembuahan adalah .... 

a. bunga                       b. Daun   c. buah dan biji           d. Akar 

11. Bagian dari akar yang bertugas untuk menyerap air dari dalam tanah adalah …. 

a. tudung akar     c.   ujung akar 

b. akar rambut    d.   akar tunggang 

12. Air dan garam-garam mineral diserap dari dalam tanah dan dibawa menuju ke daun melalui …. 

a.  pembuluh kulit    c.   pembuluh akar 

b.  pembuluh kayu    d.   pembuluh daun 

13. Lubang-lubang halus yang berada di bagian bawah daun berguna untuk bernafas adalah … 

a. stomata     c.   Klorofil 

b. kloroplas     d.   Autothropy 

14. Proses pembuatan sari-sari makanan pada tumbuhan hijau dapat beelangsung dengan bantuan …. 

a. sinar     c.   sinar lampu 

b. sinar matahari    d.   sinar bulan 

15.  Yang direaksikan dalam fotosintesis tumbuhan hijau adalah …. 



a. air, oksigen, dan karbondioksida  c.   air, cahaya dan oksigen 

b. air, oksigen dan energi   d.   air dan karbondioksida 

16. Perhatikan table berikut ini! 

1 Tebu 4 jambu 

2 Pisang 5 sagu 

3 Mangga 6 kentang 

 Dari table di atas yang menyimpan cadangan makanan di batang adalah nomor …. 
 a. 1 dan 2     c.   4 dan 5 
 b. 4 dan 6     d.   1 dan 5 

17. Pil kina yang diperoleh dari pohon kina berguina untuk mencegah dan mengobati penyakit …. 

a. malaria     c.   Demam 

b. sakit perut     d.   Diare 

18. Tanaman obat-obatan disebut juga …. 

a. apotek hidup    c.   warung hidup 

b. daur hidup     d.   taman sehat 

19. Kain katun berasal dari pemintalan benang yang berasal dari serat …. 

a. kapuk randu    c.   Karet 

b.  kapas     d.   Rosella 

20. Kentang menyimpan cadangan makanannya di dalam …. 

a. umbi akar     c.   umbi batang 

b. daun     d.   buah 

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

1. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan adalah .... 
2. Bagian tubuh bunga yang mampu menraik perhatian serangga adalah.... 
3. Batang berfungsi untuk .... 
4. Berdasarkan susunan tulang daun, daun dapat dibedakan menjadi tiga  golongan, yaitu .... 
5. Manfaat kelapa salah satunya untuk.... 
6. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai perhiasan bunga adalah .... 
7. Bagian tumbuhan bunga yang menempel pada putik pada saat penyerbukan adalah .... 
8. Daging buah berfungsi untuk .... 
9. Pembuatan gula pasir adalah pemanfaatan bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimaksud adalah  

10. Pernafasan tumbuhan hijau terjadi pada waktu …. 

 
Jawablah soal-soal berikut dengan singkat dan jelas. 
 

1. Sebutkan  2 fungsi dari akar, batang dan daun! 
2. Bagaimana proses terjadinya pembuahan pada tumbuhan? 
3. Sebut dan jelaskan bagian-bagian bunga! 
4. Sebutkan tumbuhan yang diambil manfaatnya untuk  

a.Meubel 
b. Apotek hidup 

5. Apakah yang terjadi seandainya di dunia ini tidak ada tumbuhan hijau? Jelaskan alasanmu! 
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