
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pangungusap o Hindi Pangungusap 

Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay 
pangungusap.  Kung hindi ito pangungusap, magsulat ng ekis ().  
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___   1.  Akin ito.   

___   2.  Nawawalang lapis. 

___   3.  Bulaklak sa plorera. 

___   4.  Sa bayan namin. 

___   5.  Totoo ang sinasabi ko. 

___   6.  Maginaw pala rito. 

___   7.  Ang mabilis na kabayo. 

___   8.  Umaga na. 

___   9.  Medyas at sapatos. 

___ 10.  Ang mga pagkain diyan. 

___ 11.  Itago mo iyan. 

___ 12.  Sina James, Peter, at John. 

___ 13.  Magpahinga na tayo. 

___ 14.  Binuksan niya ang payong. 

___ 15.  Bunsong kapatid ni William.  

___ 16.  Nabasag ang baso. 

___ 17.  Si Ginoong Burgos at ang kanyang pamilya. 

___ 18.  Ay magdiriwang ng kaarawan. 

___ 19.  Si Tomas ay masaya. 

___ 20.  Bilog ang buwan ngayong gabi.     

Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi 
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Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pangungusap o Hindi Pangungusap (Mga Sagot) 

Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay 
pangungusap.  Kung hindi ito pangungusap, magsulat ng ekis ().  
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___   1.  Akin ito.   

___   2.  Nawawalang lapis. 

___   3.  Bulaklak sa plorera. 

___   4.  Sa bayan namin. 

___   5.  Totoo ang sinasabi ko. 

___   6.  Maginaw pala rito. 

___   7.  Ang mabilis na kabayo. 

___   8.  Umaga na. 

___   9.  Medyas at sapatos. 

___ 10.  Ang mga pagkain diyan. 

___ 11.  Itago mo iyan. 

___ 12.  Sina James, Peter, at John. 

___ 13.  Magpahinga na tayo. 

___ 14.  Binuksan niya ang payong. 

___ 15.  Bunsong kapatid ni William.  

___ 16.  Nabasag ang baso. 

___ 17.  Si Ginoong Burgos at ang kanyang pamilya. 

___ 18.  Ay magdiriwang ng kaarawan. 

___ 19.  Si Tomas ay masaya. 

___ 20.  Bilog ang buwan ngayong gabi.     

Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 


