
 

 
 

Pangalan:____________________________________________________________ 

 
Petsa: ______________        

 

 

I. Kahunan ang panghalip sa bawat pangungusap. (10 puntos) 

 

1. Kayo ba ang mga bagong miyembro? 

2. Bukas na ako papasok sa paaralan. 

3. Pumunta ang tatay ko sa bahay ni Tito Bong. 

4. Silang dalawa ay magaling sumayaw. 

5. Kailangan mong uminom ng gamot upang gumaling. 

6. Tayo na ang sumama kay nanay sa palengke. 

7. Kami ang naatasang maglinis ng kuwarto. 

8. Ikaw ba ang nagtanim ng halaman sa hardin? 

9. Paano siya nakapunta sa Tagaytay? 

10. Mamaya ka na magluto ng agahan. 

 

 

 

 

 

 

_______ 
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Marka: 



 

II. Bilugan ang wastong panghalip at isulat sa patlang kung ito ay ginamit na 

isahan, dalawahan o maramihan. (20 puntos) 

 

_______________ 1. Ang mga bata ay naglalaro sa labas. (Tayo, Sila) ay 

nagtatakbuhan. 

_______________ 2. Si Bea ay mahusay sa pagguhit. (Siya, Ikaw) ay nakakuha ng 

mataas na marka sa kanyang proyekto. 

_______________ 3. Magaling kumanta sina Pia at Kim. (Kami, Sila) ay sasali sa 

Singing Contest. 

_______________ 4. Si Matthew ay naghuhugas ng pinggan. (Kami, Siya) ay 

tumutulong sa gawaing bahay. 

_______________ 5. Ngayon ang graduation nila ate at kuya. (Sila, Kami) ang unang 

nakapagtapos ng pag-aaral sa pamilya namin. 

_______________ 6. Inutasan ako ni tatay bumili sa tindahan. (Ako, Ikaw) na ang 

bahalang magbantay sa bahay. 

_______________ 7. Mapagmahal na magulang sina Tiyo Juan at Tiya Conching. (Sila, 

Ikaw) ay may mabuting kalooban. 

_______________ 8. Si Gail at Andrei ay mabuting magkaibigan. (Tayo, Sila) ay nasa 

iisang klase. 

_______________ 9. Bibisita ang pamilya namin bukas sa probinsya. Kasama din 

(namin, niya) ang pusa kong si Kitty. 

_______________ 10. Masakit ang ulo ni Marie. Pinapunta (siya, tayo) ng aming guro 

sa Clinic. 

 

 

 



 

 

III. 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. (pinag-

uusapan) 

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) 

 

IV. 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   

 

 

 



 

V. Isulat ang ito, iyan o iyon sa ilalim ng larawan. (10 puntos) 

 

1.        2.             3. 

 

 

 

       __________________      __________________     __________________ 

 

4.  5. 6. 

 

 

 

       __________________      __________________     __________________ 

 

 

7.  8. 9. 

 

 

 

       __________________        __________________     __________________ 

 

  

 10. 

 

 

            

            __________________ 


