Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Panghalip na Paari o Panuring
Kakayahan: Naisasabi kung ang salita ay panghalip na paari o panuring.

Isulat sa patlang ang PH kung ang salitang may salungguhit ay
panghalip na paari at PN kung ito ay panuring.
____ 1. Hindi nagbago ang kanyang hitsura.
____ 2. Akin ang maong na may punit sa tuhod.
____ 3. Mainam kung sumali ka sa kanilang organisasyon.
____ 4. Makikinig kami sa iyong paliwanag.
____ 5. Ang malinis na silid-aralan ay amin.
____ 6. Atin ang tropeong hawak ng punong guro.
____ 7. Hindi nakinig ang guwardiya sa katwiran nila.
____ 8. Ang aming tagumpay ay bunga ng pagsisikap.
____ 9. Kanita ang bagong kompyuter sa opisina.
____ 10. Ang tatlong pisong sukli ng tindera ay iyo.
____ 11. Ang inyong kinabukasan ay ang pinakamahalaga sa amin.

____ 12. Inyo ba itong mga magasin sa mesa?
____ 13. Tama ang aking hinala!
____ 14. Kanya ba ang pitakang napulot mo kanina?
____ 15. Ang pasaporte namin ay nasa bulsa ko.
____ 16. Malambot na ang gulong ng bisikleta mo.
____ 17. Ang asul na sipilyo ay kanya.
____ 18. Hiniram ni Andy ang lapis at pambura niya.
____ 19. Kanila ang pinakamagandang mungkahi.
____ 20. Lalong sumakit ang ulo ko.
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Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Panghalip na Paari o Panuring (Mga Sagot)
Kakayahan: Naisasabi kung ang salita ay panghalip na paari o panuring.

Isulat sa patlang ang PH kung ang salitang may salungguhit ay
panghalip na paari at PN kung ito ay panuring.
____
PN 1. Hindi nagbago ang kanyang hitsura.

PH 2. Akin ang maong na may punit sa tuhod.
____
____
PN 3. Mainam kung sumali ka sa kanilang organisasyon.
____
PN 4. Makikinig kami sa iyong paliwanag.
PH 5. Ang malinis na silid-aralan ay amin.
____
PH 6. Atin ang tropeong hawak ng punong guro.
____
____
PN 7. Hindi nakinig ang guwardiya sa katwiran nila.
PN 8. Ang aming tagumpay ay bunga ng pagsisikap.
____
____
PH 9. Kanita ang bagong kompyuter sa opisina.
____
PH 10. Ang tatlong pisong sukli ng tindera ay iyo.
PN 11. Ang inyong kinabukasan ay ang pinakamahalaga sa amin.
____
____
PH 12. Inyo ba itong mga magasin sa mesa?
PN 13. Tama ang aking hinala!
____
PH 14. Kanya ba ang pitakang napulot mo kanina?
____
PN 15. Ang pasaporte namin ay nasa bulsa ko.
____
PN 16. Malambot na ang gulong ng bisikleta mo.
____
PH 17. Ang asul na sipilyo ay kanya.
____
PN 18. Hiniram ni Andy ang lapis at pambura niya.
____
PH 19. Kanila ang pinakamagandang mungkahi.
____
PN 20. Lalong sumakit ang ulo ko.
____
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