Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Pagtukoy sa Pandiwang Inilalarawan
Kakayahan: Naitutukoy ang inilalarawan na salitang pandiwa

Isulat sa patlang ang pandiwa na inilalarawan sa bawat bilang. Pumili
sa mga pandiwa sa kahon.
ibalik

umakyat

umiyak

maligo

labhan

sumigaw

magsipilyo

tumawid

magsulat

kumain

habulin

tumulong

matulog

magbihis

nakawin

_____________ 1. linisan ang sariling mga ngipin upang hindi
masira ang mga ito
_____________ 2. bigyan ang sariling katawan ng sustansiya mula
sa iba’t ibang pagkain
_____________ 3. gawing malakas ang boses upang mas lalong
marinig ang sinasabi
_____________ 4. ipahinga ang katawan nang buong gabi
_____________ 5. lumuha dahil sa lungkot o sakit
_____________ 6. sumaklolo sa tao na may kailangan
_____________ 7. maglakad papunta sa kabila ng kalye
_____________ 8. kunin nang pasikreto ang bagay na hindi sa iyo
_____________ 9. magpalit ng suot na damit
_____________ 10. gumamit ng lapis o bolpen
_____________ 11. pumunta sa mas mataas na lugar
_____________ 12. linisan ang buong katawan gamit ang tubig at
sabon
_____________ 13. tumakbo upang masundan at maabot ang isang
tao o bagay
_____________ 14. dalhin muli ang isang bagay sa lugar kung saan
mo ito ikinuha
_____________ 15. gumamit ng sabon at tubig upang gawing
malinis ang mga damit
© 2014 Pia Noche

samutsamot.com

Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Pagtukoy sa Pandiwang Inilalarawan (Mga Sagot)
Kakayahan: Naitutukoy ang inilalarawan na salitang pandiwa

Isulat sa patlang ang pandiwa na inilalarawan sa bawat bilang. Pumili
sa mga pandiwa sa kahon.
ibalik

umakyat

umiyak

maligo

labhan

sumigaw

magsipilyo

tumawid

magsulat

kumain

habulin

tumulong

matulog

magbihis

nakawin

magsipilyo
_____________
1. linisan ang sariling mga ngipin upang hindi
masira ang mga ito
kumain
_____________
2. bigyan ang sariling katawan ng sustansiya mula
sa iba’t ibang pagkain
sumigaw
_____________
3. gawing malakas ang boses upang mas lalong
marinig ang sinasabi
matulog
_____________
4. ipahinga ang katawan nang buong gabi
umiyak
_____________
5. lumuha dahil sa lungkot o sakit
tumulong
_____________
6. sumaklolo sa tao na may kailangan
tumawid
_____________
7. maglakad papunta sa kabila ng kalye
nakawin
_____________
8. kunin nang pasikreto ang bagay na hindi sa iyo
magbihis
_____________
9. magpalit ng suot na damit
magsulat
_____________
10. gumamit ng lapis o bolpen
umakyat
_____________
11. pumunta sa mas mataas na lugar
maligo
_____________
12. linisan ang buong katawan gamit ang tubig at
sabon
habulin
_____________
13. tumakbo upang masundan at maabot ang isang
tao o bagay
ibalik
_____________
14. dalhin muli ang isang bagay sa lugar kung saan
mo ito ikinuha
labhan
_____________
15. gumamit ng sabon at tubig upang gawing
malinis ang mga damit
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