Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Paggamit ng Malalaking Titik
Kakayahan: Natutukoy ang mga salitang dapat isulat gamit ang malaking titik

Bilugan ang mga titik na dapat isulat sa malaking titik.
1. ang pangalan ng aking alagang aso ay coconut.
2. darating sa lunes si g. juan martin.
3. pupuntahan namin si dr. malvar sa st. john hospital.
4. karamihan sa mga pilipino ay katoliko.
5. sina jay, jason, at jessica ay magkakapatid.
6. magbabakasyon kami sa tagaytay sa buwan ng mayo.

7. magkikita kami ni melissa sa darating na biyernes.
8. nais kang makausap nina gng. ramirez at bb. domingo.
9. marumi pa rin ba hanggang ngayon ang ilog pasig?
10. galing korea ang mga darating na bisita sa huwebes.
11. sasayaw kami sa darating na pagdiriwang ng linggo ng wika.
12. nag-aaral sa unibersidad ng pilipinas si kuya gabriel.
13. aling sabong panlaba ang ginagamit mo, surf o ariel?
14. kitang-kita ang bundok apo mula sa bahay ni mang juan.
15. ang laguna de bay ang pinakamalaking lawa sa pilipinas.
16. hindi si tatay kundi si ate carla ang susundo sa inyo mamaya.
17. namasyal ang buong pamilya sa manila zoo noong sabado.

18. si pam ay isang empleyado ng philippine national bank.
19. nakapunta na si tito homer sa australya, new zealand, at japan.
20. ang lungsod ng quezon sa metro manila ay ang lungsod na may
pinakamalaking populasyon.
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Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Paggamit ng Malalaking Titik (Mga Sagot)
Kakayahan: Natutukoy ang mga salitang dapat isulat gamit ang malaking titik

Bilugan ang mga titik na dapat isulat sa malaking titik.
1. Ang, Coconut
2. Darating, Lunes, G. Juan Martin
3. Pupuntahan, Dr. Malvar, St. John Hospital
4. Karamihan, Pilipino, Katoliko
5. Sina, Jay, Jason, Jessica
6. Magbabakasyon, Tagaytay , Mayo
7. Magkikita, Melissa, Biyernes
8. Nais, Gng. Ramirez, Bb. Domingo
9. Marumi, Ilog Pasig
10. Galing, Korea, Huwebes
11. Sasayaw, Linggo, Wika
12. Nag-aaral, Unibersidad, Pilipinas, Kuya Gabriel
13. Aling, Surf, Ariel
14. Kitang-kita, Bundok Apo, Mang Juan
15. Ang, Laguna, Bay, Pilipinas
16. Hindi, Tatay, Ate Carla
17. Namasyal, Manila Zoo, Sabado
18. Si, Pam, Philippine National Bank
19. Nakapunta, Tito Homer, Australya, New Zealand, Japan
20. Ang, Lungsod, Quezon, Metro Manila
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