
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pangungusap o Hindi Pangungusap 

Magsulat ng tsek () sa patlang kung ang lipon ng mga salita ay 
pangungusap.  Kung hindi ito pangungusap, magsulat ng ekis ().  
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___   1.  Matamis na ngiti.   

___   2.  Sa labas ng bahay. 

___   3.  Tapos na ako. 

___   4.  Ang aso namin. 

___   5.  Ay walang dumi. 

___   6.  Mag-ingat kayo. 

___   7.  Nagulat siya. 

___   8.  May dalang regalo. 

___   9.  Ngunit kung mayroong. 

___ 10.  Sina Tito Nestor at Tita Elsie. 

___ 11.  Kumain ka ng mangga. 

___ 12.  Nasugatan ang bata. 

___ 13.  Ang mga sasakyan. 

___ 14.  Ang pusa ay tulog. 

___ 15.  Kapag dumating ang. 

___ 16.  Malamig ang tubig. 

___ 17.  Si Vilma ay pagod. 

___ 18.  Kakain kami rito. 

___ 19.  Laging nakatawa. 

___ 20.  Huwag kang umalis.     

Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi 
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Kakayahan: Naisasabi kung ang lipon ng mga salita ay bumubuo ng pangungusap o hindi 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 


