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1. Ang ______________________ ang pinakamataas na anyo ng lupa. 

2.  Malawak na lupain ang __________________________. Play, mais, prutas o gulay ang 

madalas na taniman dito. 

3. Ang _______________________ ang pinakamalaking anyo ng tubig. 

4. Ang isang bundok na nagsasabog ng kumukulong putik, bato at iba ay tinatawag na 

____________________________. 

5. Ang ______________ ay ang anyo ng tubig na pumapangalawa sa karagatan. 

6. Ang ____________________ ay anyong-tubig na nasa ibaba ng talon. 

7. Ang anyong lupa na mataas ngunit mas mababa kaysa sa mga bundok ay tinatawg 

na ___________________________. 

8. Ang _______________________ ay isang batis o ilog na dumadaloy paibaba mula sa 

isang mataas na pook o matarik na gilid ng bundok. 

 
 

ilog   dagat   bundok  bulkan 
 
 karagatan  burol  kapatagan  talon 
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1. Ang _____________ ay maliit na bahagi ng karagatan. Ang South China Sea ay isang halimbawa nito. 
2.  Ang _________________ ay anyo ng tubig na bumabagsak nang diretso mula sa bundok patungo sa 

mababang lugar.  Ang Maria Cristina Falls at Pagsanjan Falls ay ilang mga halimbawa nito. 
3. Ang tawag sa magkakarugtong na bundok ay _____________________. Halimbawa nito ay ang Sierra 

Madre at Cordillera. 
4. Ang tawag sa magkakapangkat na pulo ay ___________________________. Ang Pilipinas ay isang 

halimbawa ng ito. 
5. Ang ____________________ ay isang bundok na may butos at maaring magsabog ng mainit at 

kumukulong putik at bato. Ang Mt. Pinatubo ay isang halimbawa nito. 
6. Ang _________________ ay ang tawag sa malapad, malawak at pantay na lupa na nasa mataas na 

lugar o bundok katulad ng Baguio at Bukidnon. 
7. Ang bahagi ng dagat na may kalupaan sa gilid ay tinatawag na ________________.  Ang Manila Bay ay 

isang halimbawa nito. 
8. Ang ________________ ay anyo ng lupa na napaliligiran ng tubig.  Isang halimbawa nito ay ang Luzon 

Island. 
9. Napapaligran ng lupa ang ______________________.  Ang Taal lake ay isang halimbawa nito. 
10. Ang ________________ ay isang mataas na anyo ng lupa ngunit masmababa ito sa bundok.  Isa sa mga 

sikat na halimbawa nito ay ang Chocolate Hills sa Bohol. 
11. Ang _______________ ay anyo ng tubig na umaagos.  Ang tubig dito ay karaniwang galling sa dagat o 

bundok. Isang halimbawa ay ang Pasig River. 
12. Ang pantay na lupa sa pagitan ng dalawang bundok ay tinatawag na _____________________. 

Trinidada Valley at Cagayan Valley ay ilan sa mga halimbawa nito. 
13. Ang Gitnang Luzon ay isang halimbawa ng _________________________ na kung saan ang lupa ay 

pantay at mababa. 
14. Ang ____________________ ang pinakamataas na anyo ng lupa. Ang Mt. Makiling ay isa sa mga 

halimabwa nito. 
15. Ang pinakamalaking anyo ng tubig ay ang _________________________. Ang Pacific Ocean ay isang 

halimbawa nito. 

arkipelago   dagat   bundok  bulkan pulo 
 
 karagatan  ilog  kapatagan  talon  lawa 
 
talampas  lambak  look  bulubundukin  burol
  


