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.
anyayahan

mag-utos

alagaan

magtanim

paglingkuran

umunawa

maglaro

banggitin

sumuko

linisan

magtipid

sumayaw

timplahin

tumungo

tawagan

_____________ 1. alisin ang dumi o alikabok sa isang bagay
_____________ 2. tiyakin na malusog at ligtas ang isang tao o hayop
_____________ 3. aliwin ang sarili sa paggamit ng laruan o sa
pakikisama sa mga kaibigan
_____________ 4. maglagay ng binhi sa ilalim lupa
_____________ 5. sabihin ang isang bagay habang may kinakausap
_____________ 6. imbitahin ang ibang tao na pumunta sa isang
pagdiriwang o pagtatanghal
_____________ 7. pagsilbihan ang ibang tao sa pamamagitan ng
pagtatrabaho
_____________ 8. pag-isipan at intindihin ang impormasyon o ang
kalagayan ng iba
_____________ 9. ipagawa sa ibang tao ang isang gawain
_____________ 10. pumunta sa isang lugar
_____________ 11. gamitin ang telepono upang makausap ang isang
tao
_____________ 12. huwag gumastos nang masyado o higit pa sa
kinakailangan
_____________ 13. igalaw ang buong katawan habang sumasabay sa
musika
_____________ 14. tumigil sa paglalaban at magpahuli sa kalaban
_____________ 15. ipaghalo-halo ang iba’t ibang sangkap
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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.
anyayahan

mag-utos

alagaan

magtanim

paglingkuran

umunawa

maglaro

banggitin

sumuko

linisan

magtipid

sumayaw

timplahin

tumungo

tawagan

linisan
_____________
1. alisin ang dumi o alikabok sa isang bagay
alagaan
_____________
2. tiyakin na malusog at ligtas ang isang tao o hayop
maglaro
_____________
3. aliwin ang sarili sa paggamit ng laruan o sa
pakikisama sa mga kaibigan
magtanim
_____________
4. maglagay ng binhi sa ilalim lupa
banggitin
_____________
5. sabihin ang isang bagay habang may kinakausap
anyayahan
_____________
6. imbitahin ang ibang tao na pumunta sa isang
pagdiriwang o pagtatanghal
paglingkuran
_____________
7. pagsilbihan ang ibang tao sa pamamagitan ng
pagtatrabaho
umunawa
_____________
8. pag-isipan at intindihin ang impormasyon o ang
kalagayan ng iba
mag-utos
_____________
9. ipagawa sa ibang tao ang isang gawain
tumungo
_____________
10. pumunta sa isang lugar
tawagan
_____________
11. gamitin ang telepono upang makausap ang isang
tao
magtipid
_____________
12. huwag gumastos nang masyado o higit pa sa
kinakailangan
sumayaw
_____________
13. igalaw ang buong katawan habang sumasabay sa
musika
sumuko
_____________
14. tumigil sa paglalaban at magpahuli sa kalaban
timplahin
_____________
15. ipaghalo-halo ang iba’t ibang sangkap
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