
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paggamit ng Ng o Nang 

Isulat sa patlang ang salitang ng o nang upang mabuo sa 
pangungusap. 

© 2014 Pia Noche  samutsamot.com 

1. Alin kaya ang gustong kainin _______ bata, ang kendi o 
tsokolate? 

2. Si Sharon ang maglilinis _______ sarili niyang kuwarto. 

3. Grabe _______ katiwalian sa pamahalaan natin! 

4. Gumising tayo _______ maaga _______ maumpisahan na natin 
agad ang labada. 

5. Ang damit na bagong bili ay isinuot _______ hindi pa 
nilalabhan. 

6. Unti-unti _______ nauubos ang pasensiya ko sa iyo. 

7. Pumasok sa madilim na kuwarto ang bata _______ walang 
takot. 

8. _______ iwan siya _______ kanyang ina, iyak _______ iyak ang 
bata. 

9. Ibasura mo _______ mga nakakalat na balot _______ kendi sa 
sahig. 

10. Sige, basahin mo _______ babala _______ malaman natin ang 
hindi dapat gawin. 

11. Kinausap niya _______ mahinahon ang asawa _______ biktima. 

12. Sobra _______ pagmamalupit _______ amo mo! 

13. Hulihin _______ suspek na iyan at baka makatakas siya muli. 

14. Matutulog ka _______ hindi pa tuyo ang buhok mo? 

15. Tatapusin ko agad ang trabaho ko _______ sabay na tayong 
makauwi. 

 

Kakayahan: Nagagamit ang salitang ng o nang upang mabuo ang pangungusap 



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Paggamit ng Ng o Nang (Mga Sagot) 

Isulat sa patlang ang salitang ng o nang upang mabuo sa 
pangungusap. 
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1. Alin kaya ang gustong kainin _______ bata, ang kendi o 
tsokolate? 

2. Si Sharon ang maglilinis _______ sarili niyang kuwarto. 

3. Grabe _______ katiwalian sa pamahalaan natin! 

4. Gumising tayo _______ maaga _______ maumpisahan na natin 
agad ang labada. 

5. Ang damit na bagong bili ay isinuot _______ hindi pa 
nilalabhan. 

6. Unti-unti _______ nauubos ang pasensiya ko sa iyo. 

7. Pumasok sa madilim na kuwarto ang bata _______ walang 
takot. 

8. _______ iwan siya _______ kanyang ina, iyak _______ iyak ang 
bata. 

9. Ibasura mo _______ mga nakakalat na balot _______ kendi sa 
sahig. 

10. Sige, basahin mo _______ babala _______ malaman natin ang 
hindi dapat gawin. 

11. Kinausap niya _______ mahinahon ang asawa _______ biktima. 

12. Sobra _______ pagmamalupit _______ amo mo! 

13. Hulihin _______ suspek na iyan at baka makatakas siya muli. 

14. Matutulog ka _______ hindi pa tuyo ang buhok mo? 

15. Tatapusin ko agad ang trabaho ko _______ sabay na tayong 
makauwi. 

 

Kakayahan: Nagagamit ang salitang ng o nang upang mabuo ang pangungusap 
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