
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Patulad o Di-patulad na Paghahambing  

Gumuhit ng tsek () sa patlang kung ang paghahambing sa 
pangungusap ay patulad.  Gumuhit ng ekis () kung ang paghahambing 
ay di-patulad. 
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____   1. Higit na maraming mag-aaral ang nakilahok sa paligsahan 
ngayon kaysa nakalipas na taon.  

____   2. Si Rene ay di-gasinong masipag na gaya ni Ramil. 

____   3. Si Chester ay kasinggaling ni Danilo sa pagsayaw. 

____   4. Ang nakita naming buwaya sa lawa ay kasinlaki ng bangka. 

____   5. Ang pagsusulit natin ay di-lubhang mahirap na tulad ng 
nakaraang pagsusulit. 

____   6. Kasimbata ng anak mo ang pamangkin ko. 

____   7. Ang ani ng mga magsasaka ay mas masagana ngayon kaysa 
nakaraang taon. 

____   8. Di-hamak na malawak ang lupain niya kaysa bukid ni Mang 
Dionisio. 

____   9. Ang magkaibigan ay magkasintangkad. 

____ 10. Gabutil ang yelong umulan sa Iloilo. 

____ 11. Ang koponan namin ay di-masyadong handa na gaya ng 
koponan ni Coach Alex. 

____ 12. Pakiramdam ko ay sinlakas ko na si Herkules! 

____ 13. Ang daloy ng trapiko ngayon sa NLEX ay di-gaanong mabigat 
na tulad ng daloy ng trapiko kahapon. 

____ 14. Lalong mahirap ang pamumuhay namin dito kung ihahambing 
ito sa buhay namin sa probinsiya. 

____ 15. Ang halik niya ay kasintamis ng tsokolate. 

Kakayahan: Naisasabi kung patulad o di-patulad ang paghahambing sa pangungusap 



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Patulad o Di-patulad na Paghahambing (Mga Sagot)  

Gumuhit ng tsek () sa patlang kung ang paghahambing sa 
pangungusap ay patulad.  Gumuhit ng ekis () kung ang paghahambing 
ay di-patulad. 
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____   1. Higit na maraming mag-aaral ang nakilahok sa paligsahan 
ngayon kaysa nakalipas na taon.  

____   2. Si Rene ay di-gasinong masipag na gaya ni Ramil. 

____   3. Si Chester ay kasinggaling ni Danilo sa pagsayaw. 

____   4. Ang nakita naming buwaya sa lawa ay kasinlaki ng bangka. 

____   5. Ang pagsusulit natin ay di-lubhang mahirap na tulad ng 
nakaraang pagsusulit. 

____   6. Kasimbata ng anak mo ang pamangkin ko. 

____   7. Ang ani ng mga magsasaka ay mas masagana ngayon kaysa 
nakaraang taon. 

____   8. Di-hamak na malawak ang lupain niya kaysa bukid ni Mang 
Dionisio. 

____   9. Ang magkaibigan ay magkasintangkad. 

____ 10. Gabutil ang yelong umulan sa Iloilo. 

____ 11. Ang koponan namin ay di-masyadong handa na gaya ng 
koponan ni Coach Alex. 

____ 12. Pakiramdam ko ay sinlakas ko na si Herkules! 

____ 13. Ang daloy ng trapiko ngayon sa NLEX ay di-gaanong mabigat 
na tulad ng daloy ng trapiko kahapon. 

____ 14. Lalong mahirap ang pamumuhay namin dito kung ihahambing 
ito sa buhay namin sa probinsiya. 

____ 15. Ang halik niya ay kasintamis ng tsokolate. 

Kakayahan: Naisasabi kung patulad o di-patulad ang paghahambing sa pangungusap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


