
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagkilala sa Pang-angkop 

Bilugan ang lahat ng pang-angkop sa bawat pangungusap. 
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1. Bagong bili ni Ate Nadia ang itim na sapatos. 
2. Isa siya sa pangkat na piniling kumanta sa konsiyerto. 
3. Sila ay naghanda at nag-ensayo sa loob ng tatlong linggo. 
4. Nais ko na marinig ang mala-anghel na boses ng mga mang-

aawit. 
5. Ang konsiyerto ay itatanghal sa isang malaking bulwagan. 
6. Lahat ay inaanyayaang manood ng itatanghal na konsiyerto. 
7. Sumabay tayo sa kotseng sasakyan ni Nadia para hindi tayo 

mahuli. 
8. Mayroon daw dadalong espesyal na panauhin. 
9. Napakagara ng mga barong Tagalog na suot ng mga lalaking 

mang-aawit! 
10. Nakasulat sa programang ito na ang pangkat ni Nadia ay ika-apat 

na aawit. 
11. Malakas na palakpakan ang sumalubong sa bawat pangkat na 

aawit. 
12. Ang magagaling na musikero ay tumugtog ng byolin, piyano, at 

plawta. 
13. Si Regine Velasquez pala ang sorpresang panauhin na kasali sa 

konsiyerto. 
14. Nasiyahan ang lahat sa kahanga-hangang talento ng mga mang-

aawit. 
15. Natuwa ang mga opisyal at guro ng mga paaralang lumahok sa 

konsiyerto. 
16. Ang konsiyerto ay tunay na tagumpay! 
17. Labis-labis ang kasiyahan ng mga mag-aaral at mga gurong 

kasama nila. 
18. Ihandog mo kay Nadia ang mga puting rosas. 
19. Nais mo rin ba na matutong umawit tulad ni Ate Nadia? 
20. Ito ay di-malilimutang karanasan para kay Nadia. 

Kakayahan: Naitutukoy ang mga pang-angkop na gamit sa pangungusap 
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Bilugan ang lahat ng pang-angkop sa bawat pangungusap. 
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1. Bagong bili ni Ate Nadia ang itim na sapatos. 
2. Isa siya sa pangkat na piniling kumanta sa konsiyerto. 
3. Sila ay naghanda at nag-ensayo sa loob ng tatlong linggo. 
4. Nais ko na marinig ang mala-anghel na boses ng mga mang-

aawit. 
5. Ang konsiyerto ay itatanghal sa isang malaking bulwagan. 
6. Lahat ay inaanyayaang manood ng itatanghal na konsiyerto. 
7. Sumabay tayo sa kotseng sasakyan ni Nadia para hindi tayo 

mahuli. 
8. Mayroon daw dadalong espesyal na panauhin. 
9. Napakagara ng mga barong Tagalog na suot ng mga lalaking 

mang-aawit! 
10. Nakasulat sa programang ito na ang pangkat ni Nadia ay ika-apat 

na aawit. 
11. Malakas na palakpakan ang sumalubong sa bawat pangkat na 

aawit. 
12. Ang magagaling na musikero ay tumugtog ng byolin, piyano, at 

plawta. 
13. Si Regine Velasquez pala ang sorpresang panauhin na kasali sa 

konsiyerto. 
14. Nasiyahan ang lahat sa kahanga-hangang talento ng mga mang-

aawit. 
15. Natuwa ang mga opisyal at guro ng mga paaralang lumahok sa 

konsiyerto. 
16. Ang konsiyerto ay tunay na tagumpay! 
17. Labis-labis ang kasiyahan ng mga mag-aaral at mga gurong 

kasama nila. 
18. Ihandog mo kay Nadia ang mga puting rosas. 
19. Nais mo rin ba na matutong umawit tulad ni Ate Nadia? 
20. Ito ay di-malilimutang karanasan para kay Nadia. 

Kakayahan: Naitutukoy ang mga pang-angkop na gamit sa pangungusap 


