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Panuto:  Isulat ang T kung tama ang sinasabi ng pangungusap.  Isulat ang M kung ang pangungusap ay mali. 
Isulat sa patlang. 
 

 
_____ 1.  Ang likas yaman na ito ay makikita sa mga tubigan. 
 
_____ 2.  Dahil sa likas yaman na ito kaya ang Pilipinas ay isang agrikultural na 

bansa. 
 
_____ 3.  Mahalaga ang likas yaman na to dahil pinipiggilan nito ang pagbaha 

at pagguho ng lupa. 
 
_____ 4.  Ito ay ginagamit na pastulan at lugar na maaring pag-alagaan ng 

mga hayop. 
 
_____ 5.  Ang likas yaman na ito ay makikita sa mg bundok at burol. 
 
_____ 6.  Maalagaan natin ang likas yaman na ito kung tayo ay huwag gagamit 

ng dinamita o lason sa paghuli ng mga isda. 
 
_____ 7. Ang pinakahamalagang produkto na makukuha sa likas yaman na ito 

ay ang tabla. 
 
_____ 8.  Ang heotermal ay isang uri ng likas yaman na ito. 
 
_____ 9.  Ang mga hayop tulad ng agila, baboy-ramo at mago ay 

matatagpuan sa likas yaman na ito. 
 
_____ 10.  Makakgawa tayo ng mga hikaw, medalya, krudo, lapida sa likas 

yaman na ito. 
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_____ 1.  Ang yamang mineral ay  matatgpuan sa pangisdaan. 
 
_____ 2.  Ang mago o tarsier ay ang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo. 
 
_____ 3.  Ang pera ay gawa sa pilak na isa sa mga yamang-enerhiya. 
 
_____ 4.  Ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa. 
 
_____ 5.  Makakagawa tayo ng mga hikaw at singsing sa mga perlas. 
 
_____ 6. Ang pagtipid sa tubig ay isang paraan ng pag-alaga natin sa ating 

mga pangisdaan 
 
_____ 7.  Sa pansakahan natin makikita ang mga halaman tulad ng kawayan, 

goma at mga orkidyas tulad ng waling-waling. 
 
_____ 8.  Ang pilandok ang pinakamalaking usa sa buong mundo. 
 
_____ 9.  Kailangan tayong gumamit ng mga organikong pataba tulad ng 

tuyong dahon at dum ng hayop upang mapalagaan ang mga 
yamang mula sa pangisdaan. 

 
_____ 10.  Ang lakas-hangin aytumutulong sa pagpapaandar ng mga windmills 

na nagpapatakbo sa mga deep well. 
 


