
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagkilala sa Pang-angkop 

Salungguhitan ang lahat ng pang-angkop sa bawat pangungusap. 
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1. Sino kaya ang may-ari ng bakanteng lote? 

2. Nakatikim na ako ng hilaw na mangga at bagoong. 

3. Makinig tayo sa makabuluhang kuwento ni Marlon. 

4. Mga modernong kasangkapan ang binili para sa ating 
tanggapan. 

5. Maasahang kaibigan si Nora kaya mahalaga siya sa akin. 

6. Ang kagubatan ay luntiang paraiso para sa mga hayop. 

7. Isa sa mga paboritong pagkain ko ang pritong manok. 

8. Yari sa totoong ginto ang mga alahas ni Patricia. 

9. Kina Jasmin at Jaime ang malalambot na unan. 

10. Si Carmina ang may itim at mahabang buhok sa larawan. 

11. Taun-taong inuulit ang malakas na pagpapaputok tuwing 
Bagong Taon. 

12. Inakyat ng mga dayuhang turista ang matarik na bundok. 

13. Gamitin mo ang makapal na kumot sa kama ko. 

14. Nagdarasal kami sa makapangyarihang Diyos. 

15. Nasa karaniwang tao ang tunay na kapangyarihan sa 
demokrasya. 

16. Binigyan kami ng sapat na baon ni Tatay. 

17. Mabait at masunuring anak si Ramil.  

18. Ang binging pulubi ay nabunggo ng sasakyan. 

19. Nahimatay siya dahil sa napakainit na panahon. 

20. Gamit ni Juanita ang sangguniang aklat.  

Kakayahan: Naitutukoy ang mga pang-angkop na gamit sa pangungusap 



Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagkilala sa Pang-angkop (Mga Sagot) 

Salungguhitan ang lahat ng pang-angkop sa bawat pangungusap. 
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1. Sino kaya ang may-ari ng bakanteng lote? 

2. Nakatikim na ako ng hilaw na mangga at bagoong. 

3. Makinig tayo sa makabuluhang kuwento ni Marlon. 

4. Mga modernong kasangkapan ang binili para sa ating 
tanggapan. 

5. Maasahang kaibigan si Nora kaya mahalaga siya sa akin. 

6. Ang kagubatan ay luntiang paraiso para sa mga hayop. 

7. Isa sa mga paboritong pagkain ko ang pritong manok. 

8. Yari sa totoong ginto ang mga alahas ni Patricia. 

9. Kina Jasmin at Jaime ang malalambot na unan. 

10. Si Carmina ang may itim at mahabang buhok sa larawan. 

11. Taun-taong inuulit ang malakas na pagpapaputok tuwing 
Bagong Taon. 

12. Inakyat ng mga dayuhang turista ang matarik na bundok. 

13. Gamitin mo ang makapal na kumot sa kama ko. 

14. Nagdarasal kami sa makapangyarihang Diyos. 

15. Nasa karaniwang tao ang tunay na kapangyarihan sa 
demokrasya. 

16. Binigyan kami ng sapat na baon ni Tatay. 

17. Mabait at masunuring anak si Ramil.  

18. Ang binging pulubi ay nabunggo ng sasakyan. 

19. Nahimatay siya dahil sa napakainit na panahon. 

20. Gamit ni Juanita ang sangguniang aklat.  

Kakayahan: Naitutukoy ang mga pang-angkop na gamit sa pangungusap 


