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Pagpili ng tamang panghalip na pamatlig

Panuto: Salungguhitan ang panghalip na pamatlig na bubuo sa pangungusap. Pumili sa
tatlong panghalip sa loob ng panaklong.

1. Ang haba na ng buhok mo? Kailan mo ipapagupit (ito, iyan, iyon)?

2. Pudpod na ang tsinelas na suot ko. Kailangan palitan ko na ang mga (ito, iyan, iyon).

3. Tingnan mo ang aso ng kapitbahay natin. Mukhang matapang (ito, iyan, iyon).

4. Halika (rito, riyan, roon). May sasabihin akong sikreto sa iyo.

5. Huwag kang dumaan (dito, diyan, doon) dahil basa ang sahig na iyan.

6. May upuan sa likod mo. (Dito, Diyan, Doon) ka umupo.

7. (Dito, Diyan, Doon) sa malayo nakaparada ang kotse.

8. May nakita akong kalapati sa bubong. Nasaan kaya ang bahay (nito, niyan, niyon)?

9. Sino ang may-ari (nitong, niyang, niyong) basketbol na hawak mo?

10. Ito ang bisikleta ni Joseph. May butas raw ang gulong (nito, niyan, niyon).

11. Ipinagbawal ni Itay ay maglangoy na walang kasama kaya huwag kang pumunta (rito,
riyan, roon) sa dagat na hindi kasama ang kuya mo.

12. (Dito, Diyan, Doon) mo ilagay sa tabi ko ang malambot na unan.

13. Nakita mo ba sa labas si Jeremy? Papasukin mo na (ito, iyan, iyon) dahil malapit na
tayong maghapunan.

14. Maganda ang relos na suot mo. Saan mo nabili (ito, iyan, iyon)?

15. Kailangan kong makausap si Diane. Hanapin mo siya at sabihin mo na pumunta siya
kaagad (dito, diyan, doon).

16. Sandali na lang ako. Tatapusin ko lang (itong, iyang, iyong) ginagawa ko.

17. Kanina ka pa diyan sa kotse. Ano ba ang sira ng makina (nito, niyan, niyon)?

18. Nakita mo ba ang kapares (nitong, niyang, niyong) medyas na hawak ko?

19. , 20. Tumawag sa bahay si Nico at sumagot si Ate Laura. “Hello, Ate Laura. Si Nico
po ito. Dumaan po ba (rito, riyan, roon) si Allan? Sabi niya po may iiwan siya para
sa akin (dito, diyan, doon).”


