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Lupang Hinirang 
 

Bayang magiliw,  

Perlas ng Silanganan,  

_________________ ng puso,  

Sa ________________________ mo'y buhay.  

Lupang HInirang,  

Duyan ka ng ____________________,  

Sa manlulupig,  Di ka pasisiil.  

Sa _____________________ at bundok,  

Sa simoy at sa langit mong _______________,  

May dilag ang tula  

At ______________ sa paglayang minamahal.  

Ang kislap ng ______________________ mo'y  

_______________________ na nagniningning;  

Ang bituin at araw niya,  

Kailan pa ma'y di _______________________.  

Lupa ng ___________, ng Luwalhati't pagsinta,  

____________________ ay langit sa piling mo;  

Aming _____________, na pag may mang-aapi,  

Ang mamatay nang dahil sa ______________ 

 
___________________________ Makabayan 
 
Iniibig ko ang Pilipinas, aking Lupang 

_______________________________. 

Tahanan ng aking _____________________, 

kinukupkop ako at tinutulungan 

upang maging malakas, masipag, at 

________________________________. 

Dahil ____________________ ko ang Pilipinas, 

diringgin ko ang _____________________ ng 

aking mga ___________________________. 

Susundin ko ang _____________________ ng 

paaralan, 

tutuparin ko ang ________________________ 

ng mamamayan_________________________; 

naglilingkod, nag-aaral, at 

______________________________ ng buong 

_________________________________. 

Iaalay ko ang aking _____________________, 

pangarap at ____________________________ 

sa bansang Pilipinas 
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Answer Key:  

Philippine National Anthem 
 

Bayang magiliw,  

Perlas ng Silanganan,  

Alab ng puso,  

Sa dibdib mo'y buhay.  

Lupang HInirang,  

Duyan ka ng magiting,  

San mamlulupig,  

Di ka pasisiil.  

Sa dagat at bundok,  

Sa simoy at sa langit mong bughaw,  

May dilag ang tula  

At awit sa paglayang minamahal.  

Ang kislap ng watawat mo'y  

Tagumpay na nagniningning;  

Ang bituin at araw niya,  

Kailan pa ma'y di magdidilim.  

Lupa ng araw, ng Luwalhati't pagsinta,  

Buhay ay langit sa piling mo;  

Aming ligaya, na pag may mang-aapi,  

Ang mamatay nang dahil sa iyo. 

 

Panatang Makabayan 
 

Iniibig ko ang Pilipinas, aking Lupang 

Sinilangan. 

Tahanan ng aking lahi, kinukupkop ako at 

tinutulungan 

upang maging malakas, masipag, at marangal. 

Dahil mahal ko ang Pilipinas, 

diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. 

Susundin ko ang tuntunin ng paaralan, 

tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang 

makabayan; 

naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal ng buong 

katapatan. 

Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at 

pagsisikap 

sa bansang Pilipinas." 

 
 

 

 


