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1. Itinupad ko ang lahat na ipinangako ko sa inyo. 

     Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

2. Nauunawaan nila ang kanilang mga tungkulin sa tahanan.  

      Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

3. Magbisikleta kata papunta sa parke sa Sabado. 

     Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

4. Narinig mo ba ang balita tungkol sa mga rebeldeng sumuko? 

      Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

5. Inyo ba ang mga laruang nakakalat sa sala? 

     Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

6. Ang liham sa ibabaw ng mesa ay kanya. 

      Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

7. Tayo ay maghahandog ng isang awit sa ating mga panauhin. 

     Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

8. Ikaw at si Tony ang inatasang magplano ng proyektong ito. 

      Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

9. Kailangan natin magtulung-tulungan kung nais natin umunlad. 

     Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

10. Ako ang magiging guro ninyo ngayon dahil may sakit si G. Sy. 

        Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan   

Kakayahan: Naitutukoy ang panauhan at kailanan ng panghalip na panao 
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11. Kanita ang meryendang inihanda ni Inay sa kusina. 

       Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

12. Ang munting regalo na ito ay para sa iyo.  

        Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

13. Siya ang hinirang na maging pangulo ng samahan nila. 

       Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

14. Atin ang mga uniporme na itinahi ni Ate Tracy. 

        Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

15. Kayo ang dapat magsabi ng katotohanan. 

       Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

16. Nais niya na matutong maghabi ng makulay na tela. 

        Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

17. Tikman ninyo ang pagkaing iniluto ni Tatay para sa okasyong ito. 

       Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

18. Sila ay nag-eensayo para sa dula-dulaan sa klase. 

        Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

19. Kanila ang puting van na nakaparada sa labas. 

       Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan 

20. Ang kahon na may mga alahas ay akin. 

         Panauhan:   una   ikalawa   ikatlo   /  Kailanan:   isahan    dalawahan    maramihan   

Panauhan at Kailanan ng Panghalip na Panao 
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1. ko - una, isahan 

2. nila – ikatlo, maramihan 

3. kata – una, dalawahan 

4. mo – ikalawa, isahan  

5. Inyo – ikalawa, maramihan 

6. kanya -  ikatlo, isahan   

7. Tayo – una, maramihan 

8. Ikaw – ikalawa, isahan 

9. natin – una, maramihan 

10. Ako – una, isahan 

11. Kanita – una, dalawahan   

12. iyo – ikalawa, isahan  

13. Siya – ikatlo, isahan 

14. Atin – una, maramihan 

15. Kayo – ikalawa, maramihan 

16. niya – ikatlo, isahan 

17. ninyo – ikalawa, maramihan 

18. Sila – ikatlo, maramihan 

19. Kanila – ikatlo, maramihan 

20. akin – una, isahan 

Panauhan at Kailanan ng Panghalip na Panao (Mga Sagot) 
Kakayahan: Naitutukoy ang panauhan at kailanan ng panghalip na panao 


