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Exam Words English - Eksaminasyon salita TAGALOG 

Analyse give the main ideas, 

connections and 

importance 

Suriin Ibigay ang 

pangunahing ideya, 

mga kaugnayan at 

kahalagahan 

Assess Give the weak and strong 

points 

Tayahin Ibigay ang mahina at 

malakas na mga 

puntos 

Comment 

on 

Say what you think Palagay sa Sabihin kung ano ang 

sa tingin mo 

criticize Say what you think for 

and against something 

Pulaan Sabihin kung ano ang 

sa tingin mo para sa at 

laban sa isang bagay 

define Give the meaning of Pakahulugan Ibigay ang kahulugan 

ng 

describe Give a detailed account Ilarawan Ibigay ang masusing 

salaysay 

differentiate Give precise differences Pagbukud- 

bukurin 

Ibigay ang tumpak na 

mga pagkakaiba 

discuss Write in detail Talakayin Isulat ang detalye 

distinguish Give the differences 

between 

Kilalanin Ibigay ang mga 

pagkakaiba sa pagitan 

Enumerate List Isa-isahin Itala 

evaluate Give the good & bad 

points about a subject 

Pahalagahan Ibigay ang mabuti at 

masamang mga 

puntos tungkol sa isang 

paksa 

examine Investigate the pros and 

cons 

Siyasatin Imbestigahan ang mga 

ayon at ang  mga 

laban 

explain Give clear answers Ipaliwanag Ibigay ang maliwanag 

na mga sagot 

illustrate Use examples to make a 

point 

Lagyan ng 

larawan 

Gumamit ng mga 

halimbawa upang 

gumawa ng punto 

interpret Show what something 

means 

Ipakahulugan Ipakita kung ano ang 

kahulugan ng isang 

bagay 

Justify Explain your answer- 

giving examples 

Ipangatwiran Ipaliwag ang iyong 

sagot - magbigay ng 

mga halimbawa 
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Outline Give the general idea Balangkas Ibigay ang 

pangkalahatang ideya 

Relate Make connections Iugnay Gumawa ng mga 

koneksiyon 

state Write in brief Ipahayag Isulat ng maigsi 

 
 

Typical exam questions Karaniwang pagsusulit na mga 

katanungan 

 

English- Tagalog- 

Write down the name of……… Write 

down its name 

Write down the name given……….. 
 

Write down the scientific 

name……….. 
 

Write about why….. 

 

Read the information about……… 

Suggest…x... reasons for ……. 

Suggest how….why 

 

Look at the pictures/diagram 

Which object is/has ………… 

Which diagrams………….. 

Choose from………….. 

Explain why/how  

Describe how…... 

Isulat ang pangalan ng ............ 

Isulat ang pangalan nito 

Isulat ang pangalan na ibinigay....... 
 

Isulat ang siyentipikong 

pangalan............ 
 

Isulat tungkol sa anong dahilan........ 

 

Basahin ang impormasyon tungkol sa 

....... 

Magmungkahi....x.... mga dahilan 

para.... 

Magmungkahi kung paano ....kung 

bakit 

Tingnan ang mga 

larawan/dayagram 

Aling bagay ay/ mayroong.......... 

Aling mga diyagram.................. 

Pumili mula sa...................... 

 Ipaliwanag kung bakit/ kung paano 

Ilarawan kung paano.... 
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Calculate the……….. 

 

The difference between…. 

How many? 

How much? 

Kalkulahin ang ................... 

 

Ang pagkakaiba sa pagitan ........ 

Gaano karami? 

Magkano? 


