Pangalan:____________________________________________________________
Petsa: ______________

Marka:

_______
80

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 wastong kolum ng tsar tang mga pangngalang nasa kahon. (10
puntos)

Panlalaki

Ben

nanay

pinto

tandang

Gng. Cortez

pusa

magkapatid

Clara

Mang Tony

bag

Pambabae

Di-Tiyak

Walang Kasarian

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. 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.

VII. A. Punan ng ako, ikaw, o siya ang patlang. (5 puntos)

1. ___________ ang sasama kay nanay sa mall.
2. Kaibigan _________ ng kuya ko.
3. Binuksan ko ang telebisyon. Manunuod ___________ ng balita.
4. Nariyan na ang sundo mo sa labas, Ben. Naghihintay ___________ sa labas.
5. Ako na ang magluluto ng hapunan habang ___________ naman ang magwalis ng
bahay.

B. Punan ng kami, kayo, o sila ang patlang. (5 puntos)

1. Ako at ang kaklase ko ang naiwan sa silid-aralan. ___________ ang naatasang
maglinis ng kwarto.
2. Narito na ang kaibigan mo. Sabay na ___________ pumasok sa paaralan.
3. ___________ Jason at Mariel ang napiling lumahok sa Mr. and Ms. Philippines.
4. Maaga kaming nagising ni nanay. Pupunta ___________ sa palengke upang mamili.
5. Nakaupo sa sala ang mga bisita. Bigyan mo ___________ ng malamig na inumin.

VIII. Salungguhitan ang panghalip sa bawat pangungusap. Isulat sa patlang ang
tamang panauhan (una, ikalawa o ikatlo) nito. (20 puntos)

______________1. Sila ay sasali sa Singing Contest.

______________2. Tayo ang inaasahang maglinis ni nanay sa bakuran.

______________3. Ako ang maghuhugas ng mga pinggan.

______________4. Paborito niya ang kulay dilaw.

______________5. Nakasagot ka ba sa pagsusulit kanina?

______________6. Kami na ang maiiwan sa bahay.

______________7. Kasama siyang namalengke ni lola.

______________8. Sa kanya iniwan ng guro ang susi ng silid-aralan.

______________9. Kakayin mo ba ang pagsubok?

______________10. Sa akin pinatago ni nanay ang pera.

