
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paggamit ng Angkop na Pantukoy 

Isulat sa patlang ang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Gamitin ang 
pantukoy na ang o ang mga. 
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  1.  Narinig mo ba ___________ ingay ng trak ng mga bumbero? 

  2.  ___________ inahin ay laging sinusundan ng kanyang mga sisiw.  

  3.  Nakatutuwa __________ kuwento ni Lolo Tonio tungkol sa 
kanyang kabataan. 

  4.  Binilang ng bata ___________ sasakyang nakaparada.   

  5.  ___________ batas trapiko at babala sa lansangan ay dapat 
natin sundin. 

  6.  Nanlaki ___________ mata ng mga tagapanood nang ipinakita 
ang multo sa pelikula.  

  7.  Itinago mo na ba ___________ aklat at kuwaderno mo sa bag? 

  8.  Nakita mo ba ___________ puting blusa ng aking uniporme? 

  9.  Palitan na natin ___________ punda sa lahat ng mga silid. 

10.  ___________ paborito kong mang-aawit ay Katy Perry. 

11.  Malapit lang dito ___________ opisina ng tatay ko.  

12.  ___________ Muslim sa Mindanao ay nagdiwang ng Eid ul-Fitr. 

13.  ___________ tilaok ng tandang ay gumigising kay Mario tuwing 
madaling-araw. 

14.  Si Mang Ramon __________ may-ari at tsuper ng dyip na ito. 

15.  Inanyayahan ng punong guro __________ magulang ng mga 
mag-aaral na dumalo sa pagdiriwang. 

Kakayahan: Nagagamit ang angkop na pantukoy upang mabuo ang pangungusap 
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12.  ___________ Muslim sa Mindanao ay nagdiwang ng Eid ul-Fitr. 
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Isulat sa patlang ang pantukoy na bubuo sa pangungusap. Gamitin ang 
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