Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Pangungusap o Hindi Pangungusap
Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi

Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay
pangungusap. Kung hindi ito pangungusap, magsulat ng ekis ().
___ 1. Nasira ang laruan.

___ 2. Tulad ng mga alon.
___ 3. Luto na ang kanin.
___ 4. Wala siyang sinabi.
___ 5. Mantika, toyo, at suka.
___ 6. Sa lumang simbahan.
___ 7. Tutulungan ka namin.
___ 8. Harapan ng mataas na gusali.
___ 9. Panoorin mo sila.
___ 10. Makinig tayo nang mabuti.
___ 11. Upang matapos ang gawain.
___ 12. Mga tuntunin sa paaralan.
___ 13. Paliwanag ng guro namin.
___ 14. Tuwang-tuwa ang mga bata.

___ 15. Bumalik sa bahay si Jose.
___ 16. Kaya natulog agad.
___ 17. May sakit ang kanyang lola.
___ 18. Kumakanta habang sumasayaw.
___ 19. Napakaraming tao ang dumalo.
___ 20. Iba’t ibang hayop at halaman.
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Pagsasanay sa Filipino
Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______

Pangungusap o Hindi Pangungusap (Mga Sagot)
Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi

Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay
pangungusap. Kung hindi ito pangungusap, magsulat ng ekis ().
___
 1. Nasira ang laruan.

___
 2. Tulad ng mga alon.
___
 3. Luto na ang kanin.
___
 4. Wala siyang sinabi.
___
 5. Mantika, toyo, at suka.
___
 6. Sa lumang simbahan.
___
 7. Tutulungan ka namin.
___
 8. Harapan ng mataas na gusali.
___
 9. Panoorin mo sila.
___
 10. Makinig tayo nang mabuti.
___
 11. Upang matapos ang gawain.
___
 12. Mga tuntunin sa paaralan.
___
 13. Paliwanag ng guro namin.
___
 14. Tuwang-tuwa ang mga bata.

___
 15. Bumalik sa bahay si Jose.
___
 16. Kaya natulog agad.
___
 17. May sakit ang kanyang lola.
___
 18. Kumakanta habang sumasayaw.
___
 19. Napakaraming tao ang dumalo.
___
 20. Iba’t ibang hayop at halaman.
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