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.
aminin

diligan

magpakilala

kulungin

magbayad

tumahimik

umutang

umibig

itago

magpaalam

magtahi

kalimutan

magsaing

pansinin

ihulog

_____________ 1. magmahal ng taong nagugustuhan mo
_____________ 2. buhusan ng tubig ang halaman o tanim
_____________ 3. magbigay ng pera kapalit ang isang bagay o
serbisyo
_____________ 4. huwag gumawa ng kahit na anong ingay
_____________ 5. bigyan ng atensiyon ang isang bagay o tao
_____________ 6. humiram ng pera mula sa ibang tao
_____________ 7. sabihin ang katotohanan o sariling pagkakamali
_____________ 8. humingi ng permiso o pahintulot; magbigayalam sa iba na ikaw ay aalis na
_____________ 9. gumawa ng damit gamit ang tela, sinulid, at
karayom
_____________ 10. ilagay ang bagay sa isang lugar kung saan hindi
ito makikita ng ibang tao

_____________ 11. alisin sa isipan; huwag tandaan
_____________ 12. ipasok sa isang kulungan
_____________ 13. bitiwan ang isang bagay upang mapunta ito sa
sahig
_____________ 14. sabihin ang iyong pangalan sa ibang tao
_____________ 15. magluto ng kanin
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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.
aminin

diligan

magpakilala

kulungin

magbayad

tumahimik

umutang

umibig

itago

magpaalam

magtahi

kalimutan

magsaing

pansinin

ihulog

umibig
_____________
1. magmahal ng taong nagugustuhan mo
diligan
_____________
2. buhusan ng tubig ang halaman o tanim
magbayad
_____________
3. magbigay ng pera kapalit ang isang bagay o
serbisyo
tumahimik
_____________
4. huwag gumawa ng kahit na anong ingay
pansinin
_____________
5. bigyan ng atensiyon ang isang bagay o tao
umutang
_____________
6. humiram ng pera mula sa ibang tao
aminin
_____________
7. sabihin ang katotohanan o sariling pagkakamali
magpaalam
_____________
8. humingi ng permiso o pahintulot; magbigayalam sa iba na ikaw ay aalis na
magtahi
_____________
9. gumawa ng damit gamit ang tela, sinulid, at
karayom
itago
_____________
10. ilagay ang bagay sa isang lugar kung saan hindi
ito makikita ng ibang tao
kalimutan
_____________
11. alisin sa isipan; huwag tandaan
kulungin
_____________
12. ipasok sa isang kulungan
ihulog
_____________
13. bitiwan ang isang bagay upang mapunta ito sa
sahig
magpakilala 14. sabihin ang iyong pangalan sa ibang tao
_____________
magsaing
_____________
15. magluto ng kanin
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