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Talasalitaan – Isulat ang salitang naangkop upang mabuo ang pangungusap. 

 

 
a.   tugon             b.   salbahe                c.   huminahon              d.   umutang           e.   kalokohan 
 
f.   dinukot            g.   asal                      h.   pagalit                    i.    igaganti             j.   bastos 
       
 

Si Pot ay isang ____________________ na bata.   Marami siyang _________________________ 

gaya ng pagtago ng gamit o pera ng kanyang mga kaklase.  Isang araw _____________________ 

niya ang pera ng kanyang kaklase.  Nakita ito ni Pet at sinumbong sa guro.  "Hindi ako ang 

kumuha!" ___________________ na __________________ ni Pot sabay itinulak ng mariin si Pet.  

"Gusto ko lang naman ____________________ ng pera kaya ko kinuha iyon.  Ibabalik ko rin 

bukas!" pasigaw na sagot ni Pot.  

" ________________________ ka Pot"   sabi ng guro.  "Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay 

_____________________ at nagpapakita ng pagka-walang galang sa akin at kay Pet.    Humarap 

ang guro sa klase at sinabing huwag tularan ang ______________________ ni Pot na mainitin 

ang ulo.  Lalong nagalit si Pot at pinangako sa sarili na _________________________ niya ang 

sarili laban kay Pet.   
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Pillin ang kahulugan ng salitang may salungguhit. 

1. Ang magandang asal ay nag-uumpisal matutunan sa ating pamilya. 

 a.   grado  b.   ugali   c.   leksyon 

2. Wala akong pera pambili ng kuwaderno.  Pwede ba akong umutang sa iyo?  Babayaran ko 
 bukas. 

 a.   kumuha  b.   humingi   c.   humiram ng pera 

3. Lahat ng tao, mabait man o salbahe ay anak pa rin ng Diyos. 

 a.    masama  b.   bastos   c.   maramot 

4. Igaganti ko ang aking pagkapahiya sa klase. 

 a.     ipagsasabi b.    isusumbong  c.   gagawa ng masama bilang kapalit 

Piliin ang kasalungat ng may salungguhit na salita. 

1. "Ginawa mo na ba ang iyong takda?"  magiliw na tanong ng Nanay. 

 a.    mabilis  b.   pasigaw   c.   pagalit 

2. Walang may gustong makipag-kaibigan sa isang batang walang galang. 

 a.    bastos  b.   mabait   c.   magalang 

3. Mag-aral ka nga ng mabuti!  Puro ka kalokohan. 

 a.    paglalaro b.   seryoso   c.    katatawanan 

Pilliin ang kasingkahulugan ng may salungguhit na salita. 

1. Huminahon lamang si Pot ng pinagsabihan ng kanyang paboritong guro. 

 a.    nakining  b.   kumalma   c.    bumait 

2. Ano ang tugon ni Gng. Altares sa iyong pakiusap? 

 a.    bigay  b.   salita   c.    sagot 

3. Dinukot ng magnanakaw ang wallet ng babae. 

 a.     hiniram  b.    tinignan   c.    kinuha  

	  


