Pagsusulit sa Filipino (Mga Sagot)
Pangalan _________________________________________________ Petsa ___________________ Marka ________
I. Parirala, sugnay, at pangungusap
A. Isulat sa patlang kung parirala, sugnay, o pangungusap ang lipon ng mga salita.
1.
2.
3.
4.
5.

sugnay
pangungusap
parirala
pangungusap
sugnay

6. parirala
7. parirala
8. pangungusap
9. pangungusap
10. sugnay

11.
12.
13.
14.
15.

sugnay
pangungusap
parirala
pangungusap
parirala

B. Magsulat ng tsek sa patlang kung ang sugnay ay makapag-iisa. Magsulat ng ekis
kung ang sugnay ay di-makapag-iisa.
1.
2.
3.
4.
5.







6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

II. Mga bahagi ng pangungusap
A. Salungguhitan ang buong simuno at bilugan ang payak na simuno ng bawat
pangungusap.
1. Ang mga buto na natuklasan sa Argentina ay dating bahagi ng pinakamalaking
hayop na lumakad sa ating daigdig—ang dinosauro na titanosaur.
2. Apatnapung metro at walumpung tonelada ang haba at bigat ng titanosaur.
3. Maraming mga siyentipiko ay naniniwala na ang ating daigdig ay apat at
kalahating bilyong taon na ang tanda.
4. Ang mga dinosauro ay nabuhay sa ating daigdig dalawang daan at apatnapung
milyong taon na ang nakalipas.
5. Tumama sa Mexico ang isang malatala o asteroid na siyang naging dahilan ng
malaking pagbabago sa klima ng mundo.
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6. Ang malaking pagbabago sa klima ng daigdig ay nagdulot ng pagkamatay ng mga
dinosauro.

B. Salungguhitan ang buong panaguri at bilugan ang payak na panaguri ng bawat
pangungusap.
1. Ang daigdig ay mukhang napakalaki at napakagandang bola na lumulutang sa
madilim na kalawakan.
2. Makikita na ng mga karaniwang tao ang hitsura ng daigdig mula sa kalawakan.
3. Ang mga nakakikita ng buong daigdig dati-rati ay ang mga astronawta lamang.
4. Ang mga kamera sa International Space Station ay nagpapadala ng video ng
hitsura ng ating mundo sa kasalukayan.
5. Madali na ngayon ang mangarap nang gising na maging isang astronawta.
6. Ang space station ng NASA ay nakatapat sa madilim na panig ng mundo kapag
madilim o itim ang video na ipinakikita.

III. Ayos ng pangungusap
A. Isulat sa patlang ang titik K kung karaniwan ang ayos ng pangungusap. Isulat sa
patlang ang mga titik DK kung di-karaniwan ang ayos ng pangungusap.
Para sa mga pangungusap na karaniwan ang ayos, gawing di-karaniwan ang ayos ng
mga ito at isulat ang bagong pangungusap sa ibaba ng ibinigay na pangungusap. Para
sa mga pangungusap na di-karaniwan ang ayos, gawing karaniwan ang ayos ng mga
ito.
K

1. Dumadaing ang karamihan sa mga mamamayan sa patuloy na pagtaas ng
mga bilihin.

Ang karamihan sa mga mamamayan ay dumadaing sa patuloy na pagtaas ng
mga bilihin.
K

2. Magiliw na ibinati at tinanggap ni Ginang Roldan ang mga panauhin mula sa
iba’t ibang rehiyon ng bansa.

Ang mga panauhin mula sa iba’t ibang rehiyon ng bansa ay magiliw na ibinati
at tinanggap ni Ginang Roldan.
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DK 3. Sina Rene at Rica ay makikilahok sa gaganaping paligsahan sa pagsulat ng
balita.
Makikilahok sa gaganaping paligsahan sa pagsulat ng balita sina Rene at Rica.
DK 4. Ang mga magulang ng mga batang nalunod ay matagal nang nagluluksa.
Matagal nang nagluluksa ang mga magulang ng mga batang nalunod.
K

5. Kailanman ay hindi niya makakalimutan ang mga natutuhan niya sa ibang
bansa.

Ang mga natutuhan niya sa ibang bansa ay hindi niya makakalimutan
kailanman.
DK 6. Ang abogadong hinirang na mamahala sa kasong ito ay masipag at mausisa.
Masipag at mausisa ang abogadong hinirang na mamahala sa kasong ito.
DK 7. Siya ay nakatanggap ng malaking gantimpala mula sa pangulo ng kumpanya.
Nakatanggap siya ng malaking gantimpala mula sa pangulo ng kumpanya.
K

8. Hindi nakabubuti sa kalusugan ang kakulangan sa tulog.

Ang kakulangan sa tulog ay hindi nakabubuti sa kalusugan.

IV. Tayutay
Isulat sa patlang ang titik S kung simili, titik M kung metapora, o titik P kung
personipikasyon ang isinasaad sa pangungusap.
1.
2.
3.
4.
5.

M
P
S
P
M
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6. S
7. S
8. M
9. S
10. M

11.
12.
13.
14.
15.

P
M
P
S
P
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16.
17.
18.
19.
20.

M
P
S
M
P
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