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I. Isulat sa linya ang PB kung pambabae, PL kung panlalaki, DT kung di-tiyak, at
WK kung walang kasarian ang pangngalang nakalarawan. (10 puntos)

_________ 1.

_________ 6.

__________ 2.

__________ 7.

__________ 3.

__________ 8.

__________ 4.

__________ 9.

__________ 5.

__________ 10.

II. Isulat sa bilog ang PB kung pambabae, PL kung panlalaki, DT kung di-tiyak, at
WK kung walang kasarian ang mga salitang nakasalangguhit. (10 puntos)

1. Maaga kaming ginising ng nanay ko.

2. Kasama ko si Ben umalis kanina.

3. Bagong bili ang bag niya.

4. Tumitilaok ang tandang tuwing umaga.

5. Mahimbing na natutulog ang pusa namin.

6. Malakas niyang ibinagsak ang pinto.

7. Umaawit siya habang naglalaba ng mga damit.

8. Magaling sumayaw si Clara.

9. Si Mang Tony ang naglilinis ng bakuran namin.

10. Nagtatalo ang dalawang magkapatid.

III. Bilugan ang tamang pantukoy para sa bawat larawan. (10 puntos)

1.

2.

3.

( si, sina)

4.

( ang, ang mga)

5.

6.

( si, sina)

7.

( ang, ang mga)

( si, sina)

8.

( ang, ang mga )

( ang, ang mga )

9.

( si, sina)

10.

( si, sina)

( ang, ang mga)

IV. Isulat ang “si” o “sina” sa patlang upang mabuo ang pangungusap. (5 puntos)

1. _______________ Brian ay magaling magluto.
2. Magkasabay _______________ Lea at Manny pumasok sa paaralan.
3. Nagpasa ba ng proyekto ______________ Luis?
4. Matalik kong kaibigan _______________ Gab at JP.
5. ______________ Carla at John ang sasali sa paligsahan.

V. Isulat ang “ang” o “ang mga” sa patlang upang mabuo ang pangungusap. (5
puntos)

6. Mabilis tumakbo _______________ aso namin.
7. _______________ magsasaka ay tulong tulong na nagtatanim ng palay.
8. Si Jenny _______________ nanalo sa Beauty Pageant.
9. Bagong bili _______________ kotse naming pula.
10. Sila _______________ maglalaro ng basketball sa ibang bansa.

VI. Piliin at bilugan ang tamang panghalip panao na bubuo sa pangungusap. (10
puntos)

1. ( A k o , I k a w ) ang sasama kay nanay sa mall. (nagsasalita)
2. ( S i l a , K a y o ) ba ang maglilinis ng silid-aralan? (kinakausap)
3. Kaibigan ( s i y a , i k a w ) ng kuya ko. (pinag-uusapan)
4. ( S i y a , I k a w ) na ang magsara ng pinto. (kinakausap)
5. ( T a y o , S i l a ) ang inatasang magbantay sa ating klase. (nagsasalita)
6. Mamaya pa ( s i y a , a k o ) magluluto ng hapunan. (nagsasalita)

7. ( S i l a , K a y o ) Marie at Jason ang sasali sa Mister at Miss Philippines. (pinaguusapan)
8. Mauna na ( k a y o , t a y o ) sa palaruan. (kinakausap)
9. ( I k a w , S i y a ) ay isang mabait at magalang na bata. (pinag-uusapan)
10. ( A k o , I k a w ) ang napiling sumali sa Spelling Contest. (kinakausap)

VII. Bilugan ang titik ng tamang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap.
(10 puntos)

1. _________ ang paborito mong pagkain?
a. Ano

b. Sino

c. Alin

2. _________ ang pwedeng sumama sa akin sa labas?
a. Alin

b. Ano

c. Sino

3. _________ ang pupunta sa kaarawan ko mamaya?
a. Ilan

b. Alin

c. Ano

4. _________ ang mas magandang bilhin sa dalawa?
a. Sino

b. Alin

c. Ilan

5. _________ ang koleksyon mong libro?
a. Sino

b. Ilan

c. Alin

6. _________ ang nakikita mo sa larawan?
a. Ano

b.Alin

c. Ilan

7. _________ ang matalik mong kaibigan?
a. Alin

b. Ano

c. Sino

8. _________ ang gustong sumama sa akin sa parke?
a. Sino

b. Alin

c. Ano

9. _________ ang nabili mong itlog?
a. Alin

b. Ilan

c. Sino

10. _________ dito ang mas mabilis na kotse?
a. Sino

b. Ilan

c. Alin

