
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paghahambing na Palamang o Pasahol  

Isulat ang titik L sa patlang kung ang paghahambing sa pangungusap 
ay palamang.  Isulat ang titik S kung ito ay pasahol.  

© 2014 Pia Noche  samutsamot.com 

____   1. Ang panahon sa Mayo ay higit na mainit kaysa panahon sa 
Disyembre. 

____   2. Di-gaanong mahal ang bawang ngayon na tulad ng presyo 
nito noong isang buwan. 

____   3. Ang biyahe sa eroplano ay di-hamak na maikli kaysa biyahe 
sa barko. 

____   4. Ang pelikulang napanood ko ay mas nakatatakot sa 
pelikulang Insidious. 

____   5. Ang pagdiriwang ay di-masyadong masaya na gaya ng 
pagdiriwang kung saan ay buo ang pamilya. 

____   6. Di-gasinong mapagbigay si Lilia na tulad ni Rose. 

____   7. Ang pook na ito ay lubhang mapanganib kaysa bayan ng Sto. 
Tomas. 

____   8. Para kay Perry, di-gaanong mahirap ang asignaturang Filipino 
kung ihahambing ito sa Matematika. 

____   9. Mas marami ang kinakain ko sa ahagan kaysa hapunan. 

____ 10. Ang dagat ay di-lubhang maalon ngayong umaga na tulad 
kagabi. 

Kakayahan: Naisasabi kung ang paghahambing sa pangungusap ay palamang o pasahol 



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paghahambing na Palamang o Pasahol  

Isulat ang titik L sa patlang kung ang paghahambing sa pangungusap 
ay palamang.  Isulat ang titik S kung ito ay pasahol.  

© 2014 Pia Noche  samutsamot.com 

____   1. Ang panahon sa Mayo ay higit na mainit kaysa panahon sa 
Disyembre. 

____   2. Di-gaanong mahal ang bawang ngayon na tulad ng presyo 
nito noong isang buwan. 

____   3. Ang biyahe sa eroplano ay di-hamak na maikli kaysa biyahe 
sa barko. 

____   4. Ang pelikulang napanood ko ay mas nakatatakot sa 
pelikulang Insidious. 

____   5. Ang pagdiriwang ay di-masyadong masaya na gaya ng 
pagdiriwang kung saan ay buo ang pamilya. 

____   6. Di-gasinong mapagbigay si Lilia na tulad ni Rose. 

____   7. Ang pook na ito ay lubhang mapanganib kaysa bayan ng Sto. 
Tomas. 

____   8. Para kay Perry, di-gaanong mahirap ang asignaturang Filipino 
kung ihahambing ito sa Matematika. 

____   9. Mas marami ang kinakain ko sa ahagan kaysa hapunan. 

____ 10. Ang dagat ay di-lubhang maalon ngayong umaga na tulad 
kagabi. 

Kakayahan: Naisasabi kung ang paghahambing sa pangungusap ay palamang o pasahol 

L 

L 

L 

L 

L 

S 

S 

S 

S 

S 


