
                 Panghalip Panao -Isahan at Maramihan A

Time Started:
Time Finished:

Bilugan ang MGA PANGHALIP na panaong ginamit sa pangungusap.

 

1. Mark, lumapit ka dito.

2. Nilaro nila Gerald at Lance ang aso ni Brian.

3. Luis, kinain mo ba ang iyong baon?

4. Aaralin namin ng mga ka klase ko ang buhay ni Jose Rizal.

5. Tayo ay mag tipid.  Huwag natin aksayahin ang tubig.

6. Brian nagkita kayo ni Lance?  Binalik ba niya ang bola mo?

7. Nadapa ako sa court.  Ang sakit ng tuhod ko.

8. Matalik na kaibigan ko si Fons.  Siya ay mabait na kaibigan.

9. Tatay at Nanay sabi ni Lola dalhin mo ang camera.

10. Si Sam at Alex ay magkakaibigan.  Mahilig sila maglaro

ng luto-lutoan.
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                 Panghalip Panao -Isahan at Maramihan B

Time Started:
Time Finished:

Palitan ng panghalip na panao ang pangngalang tao/ mga taong nakakahon 
sa pangungusap.  Isulat ang sagot sa patlang.

1. Bibisita ako at ang aking kapatid kay lolo at lola.

2. Kukunin ni Nanay ang aking mga libro.

3. Naglaro si Sam sa park.

4. Naghabulan ang magkakaibigan sa court.

5. Adrian, punta Adrian dito.

6. Ang pangalan ko ay Sam.

7. Kakainin ng mga bata ang saging mamaya.

8. Si Asia, ikaw at ako ang napiling kakanta bukas.

9. Ralph, dinala mo ba ang iyong bola?

10. Ako si Lance.  Binigkas ni Lance ang storyang

si Laon at pitong dragon.

11. Inayos ko at ni Sophia ang mga laruan kanina.

12. Joaquin,  napanood Joaquin ang Karate Kid?

13. Ikaw at si Erica ang magdadala ng bulaklak 

bukas.

14. Brian, Basti gusto ba Brian, Basti maglaro?

15. Dapat ikaw at ako ayusin ang mga laruan.

 Copyright 2010

www.thegomom.com



Panghalip Panao -Isahan / Maramihan C

Time Started:
Time Finished:

Punan ang patlang ng wastong panghalip na panao.

1. Sabi nila magaling ka daw sumayaw.  ___________ ,   ang sasayaw

sa darating na Appreciation Day.

2. Nag-basketball si Lance at Adrian.  Nauhaw _________ kaya umuwi muna.

3. Tawag kayo ng guro.  Tutulungan ___________ siya mag ayos ng mga aklat.

4. "Tatawag _________ sa iyo mamaya," sabi ni Vince kay Fons.

5. Ikaw at ako ang kakanta.  Dapat _____________ mag ensayo. 

6. Joaquin, ___________ pala ang magsasalita bukas.

7. Ako si Sophia.  Niluto ____________ ang cupcake na iyan.  

8. Gabe at Brian,  dinala ba ____________ ang inyong DS?  

9. Ikaw at ________ ay maglalaro.  Tayo rin ang magliligpit.  

10. Si Ate Joy ang aking yaya.  __________ ang sumusundo sa akin.

11. Niyaya ni Sam si Erica at Sophia lumabas.  Halika,  Erica  

at Sophia,  panoorin ____________ ang Ice Age 3.

12. Mahilig kumain sa labas ang pamilya ni Lance.  Paborito  

 _____________ ang Mien San.

13. Ralph, inom ___________ ng tubig.

14. Ako at ang aking pamilya ay magbabakasyon.  Pupunta __________ sa Baguio.

15. Pupunta si Joash sa inyo.  Dala ___________ ang bola mo.

16. Maganda ba ang aming presentasyon?  Pinaghirapan ____________ yan.

17. ____________ ng kapatid mo ang mag-aalay ng bulaklak sa misa.  Sabi

ni Mrs. Alvarez sa magkapatid na Pat at Pot.

18. "Kaya _______ ba magluto ng katsudon?" tanong ni Nanay kay Ate Myrna.
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Panghalip Panao -Isahan/Maramihan 

Time Started:
Time Finished:

Answer Key:

Set B

1. kami 9. ikaw
2. niya  10. ko
3. siya 11. namin
4. sila  12. mo
5. ka 13. kayo
6. ako  14. ninyo
7. nila  15. natin
8. tayo   

 
 

Set C

1. ikaw 10. siya
2. sila  11. natin
3. ninyo 12. nila
4. ako  13. ka
5. tayo 14. kami
6. ikaw  15. niya
7. ko  16. namin
8. ninyo  17. kayo
9. ako 12. mo
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