
Name: _____________________________________  
 
Basahin at unawaing mabuti ang tanong.  Piliin ang titik ng sagot at isulat sa patlang. 
 
_______1. Alin ang mas mahalaga sa tao upang higit na pakinabangan ang ating likas na 
yaman? 
 
 a. computer at cellphone   c. kalabaw at araro 
 b. bisig at isip 
 
_______ 2. Bakit tinatawag na makasaysayan ang isang pook? 
  

a. may namatay sa pook na ito 
b. mahalaga para sa bayan ang pangyayari ditto 
c. natapat sa kaarawan ng isang tao ang pangyayari 

 
_______ 3. Sa anong uri ng anyong lupa higit na mabuting magtanim ng palay? 
 
 a. burol  b. talampas  c. kapatagan 
 
_______ 4. Ano ang kailangan ng tao upang maalagaan ang kalusugan? 
  

a. masustansyang pagkain 
b. paglalaro ng dama o chess 
c. pamamasyal sa malayong lugar 

 
_______ 5. Paano nakatutulong ang bansa ang pagkakaroon ng ibat ibang pamayanan? 
 

a. Nagpaparamihan sila ng produkto 
b. Nagkakanya-kanya sila sa produkto 
c. Nagpapalitan sila ng produkto 

 
_______6. Kailan tinatawag na ang isang tao ay kabilang sa populasyong inaasahan? 
 

a. kung siya ay may hanapbuhay 
b. kung siya ay nasa wastong gulang 
c.   kung siya ay nakapag-aral 

 
_______ 7. Bakit mahalaga ang krus ni Magellan sa Cebu? 
 

a. Tanda ito na malakas si Magellan 
b. Tanda ito na nabinyagan ang unang Kristiyanong Pilipino 
c. Tanda ito ng pagdating ng mga Kastila 

 
 
 
 
 
 
 



_______ 8. Paano natin higit na pinakikinabangan ang ating mga anyong lupa at anyong tubig? 
 

a. Ginamit nating transportasyon ang mga ito 
b. Ito ay tirahan ng mga tao, hayop at halaman 
c. Dito nagmumula an gating ikinabubuhay at mga pangangailangan 

 
_______ 9. Saang pangkat ng populasyon kabilang ang mga guro, doktor, nars, at bumbero? 
 

a. nagbibigay produkto   c. nagbibigay ng trabaho 
b. nagbibigay serbisyo   

 
_______ 10. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng yamang tao? 
 
 a. pasyente  b. pulubi  c. imbentor 
 
_______ 11. Paano mo masasabi na ang isang pamayanan ay urban? 
 

a. Matao, mataas ang gusali at maraming sasakyan 
b. Magkalayo ang bahau at simple ang pamumuhay 
c. May mga pangkat ng taong naninirahan 

 
_______12. Bakit malaki ang populasyon sa mga pamayanang komersyal at industriyal? 
 

a. maraming tirahan dito 
b. maraming sasakyan dito 
c. maraming opisina at tindahan dito 

 
_______ 13. Paano pinahahalagahan ang mga makasaysayang pook? 
 

a. Dito inililibing ang nagging bayani 
b. Nagpapatayo ng isang bantayog o monumento 
c. Pinababantayan ito sa gwardiya 

 
_______ 14.  Bakit magkakaiba ang mga pamayanan sa ating bansa? 
 

a. Dahil naaayon ito sa kaugalian ng mga tao 
b. Dahil naaayon ito sa kapaligiran 
c. Dahil naaayon ito sa hanapbuhay 

 
_______15. Gaano karami ang kabuuang bilang ng mga pulo sa Pilipinas? 
  
 a. 7,170  b. 7, 701  c. 7,107 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alin ang tamang kategorya sa bawat pangkat? Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat 
sa patlang. 
 
_______ 16. Panay           Negros  Cebu  Bohol 
 

a. Mga Pulo sa Luzon 
b. Mga Pulo sa Visayas 
c. Mga Pulo sa Mindanao 

 
_______ 17. Mindoro  Panay  Palawan Tawi-Tawi 
 

a. Pamayanang Sakahan 
b. Pamayanang Industriyal 
c. Pamayanang Pangisdaan 

 
_______ 18. Tagalog  Ilocano  Bicolano Pangasinense 
 

a. Pangkat ng Pilipino sa Luzon 
b. Pangkat ng Pilipino sa Visayas 
c. Pangkat ng Pilipino sa Mindanao 

 
_______ 19. bata kabataan matatanda may kapansanan 
 

a. Populasyong Umaasa 
b. Populasyong Inaasahan 
c. Populasyong Nagbibigay-Serbisyo 

 
_______ 20. mangingisda magsasaka minero  sapatero 
 

a. Populasyong Umaasa 
b. Populasyong Produkto 
c. Nagbibigay ng Serbisyo 

 
_______ 21. Dr. Jose Rizal Andres Bonifacio Lapu-lapu Apolinario Mabini 
 
 a. Mga matataas na tao   c. Mga matatapang na Pilipino 
 b. Mga bayaning Pilipino 
 
_______ 22. Sierra Madre Caraballo Cordillera 
 
 a. lambak  b. bundok  c. bulubundukin 
 
_______ 23. Rizal Park Fort Santiago  Corregidor EDSA Shrine 
 

a. Makasaysayang Pook 
b. Pinagmamalaking lugar 
c. Magagandang Tanawin 

 
 
 



 
 
_______ 24. Cotobato  Davao  Bukidnon Maguindanao 
 

a. Mga Pulo sa Mindanao 
b. Mga lalawigan sa Mindanao 
c. Mga katutubong Pilipino sa Mindanao 

 
_______ 25. Sakahan   Pangisdaan Pangkomersyo  Industriyal 
 

a. Uri ng kapaligiran   c. Uri ng Pamayanan 
b. Uri ng kabuhayan  

 
Pag-ugnayin ang dahilan sa Hanay A at ang ibubunga nito sa Hanay B.  Piliin ang titik ng 
tamang sagot at isualat sa patlang. 
 
  Hanay A     Hanay B 
 
_______26. Nagtatapon ng bsura sa   a. darami ang mga taong 
  paligid ang mga tao      mabibigyan ng hanapbuhay rito 
 
_______27. Maraming pabrika o pagawaan  b. magkakaroon ng malaking  

ang ipinatayo sa Marikina     pagbaha at guguho ang lupa  
 

_______ 28. Patuloy na pinuputol ng mga   c. dudumi ang paligid at  
tao ang mga puno sa kagubatan      magkakasakit ang mga tao 
 

_______29. Sinusunod ng mga mag-aaral ang  d. maraming turista o dayuhan 
  lahat ng batas na ipinatutupad      ang papasyal sa ating bansa 
  sa paaralan    
_______ 30. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino  e. Magkakaroon ng kaayusan at  
  aa mga dayuhan ang bansang      katahimikan sa kanilang lugar 
  Pilipinas 
 
 
 
 
 


