
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagkilala sa Simili at Metapora 

Isulat sa patlang ang titik S kung simili o titik M kung metapora ang 
isinasaad sa pangungusap. 
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___    1.  Ang kalusugan ay kayamanan. 

___    2.  Ang mahabang buhok ni Kristina ay sinlambot at sindulas 
ng seda.  

___    3.  Kagat lang ng langgam ang turok ng iniksiyon. 

___    4.  Kawangis ng makahiya ang magugulating matanda. 

___    5.  Parang ulan sa tuyong lupa ang musika sa konsiyerto. 

___    6.  Lason sa iyong mga baga ang sigarilyo. 

___    7.  Ang mga palamuti sa mga bahay tuwing piyestang Pahiyas 
sa Lucban ay tulad ng mga kulay ng bahaghari. 

___    8.  Ang susi sa tagumpay ay tiyaga. 

___    9.  Ang sikat ng araw sa aking mukha ay halik ng bukang-
liwayway. 

___  10.  Tayo ay mga tupa at si Hesukristo ang ating pastol.  

___  11.  Wari’y hampas sa tambol ang tibok ng aking puso. 

___  12.  Isang masalimuot na makina ang utak ng tao. 

___  13.  Ang buhay ay parang laro—minsan talo, minsan panalo.  

___  14.  Kasing-init ng pugon ang mga lansangan ngayong tag-init. 

___  15.  Tambakan ng basura ang silid-tulugan ni Mike. 

Kakayahan: Natutukoy ang anyo ng tayutay (simili o metapora) na isinasaad sa 
pangungusap.  



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagkilala sa Simili at Metapora (Mga Sagot) 

Isulat sa patlang ang titik S kung simili o titik M kung metapora ang 
isinasaad sa pangungusap. 
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___    1.  Ang kalusugan ay kayamanan. 

___    2.  Ang mahabang buhok ni Kristina ay sinlambot at sindulas 
ng seda.  

___    3.  Kagat lang ng langgam ang turok ng iniksiyon. 

___    4.  Kawangis ng makahiya ang magugulating matanda. 

___    5.  Parang ulan sa tuyong lupa ang musika sa konsiyerto. 

___    6.  Lason sa iyong mga baga ang sigarilyo. 

___    7.  Ang mga palamuti sa mga bahay tuwing piyestang Pahiyas 
sa Lucban ay tulad ng mga kulay ng bahaghari. 

___    8.  Ang susi sa tagumpay ay tiyaga. 

___    9.  Ang sikat ng araw sa aking mukha ay halik ng bukang-
liwayway. 

___  10.  Tayo ay mga tupa at si Hesukristo ang ating pastol.  

___  11.  Wari’y hampas sa tambol ang tibok ng aking puso. 

___  12.  Isang masalimuot na makina ang utak ng tao. 

___  13.  Ang buhay ay parang laro—minsan talo, minsan panalo.  

___  14.  Kasing-init ng pugon ang mga lansangan ngayong tag-init. 

___  15.  Tambakan ng basura ang silid-tulugan ni Mike. 

Kakayahan: Natutukoy ang anyo ng tayutay (simili o metapora) na isinasaad sa 
pangungusap.  
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