
Pagsasanay sa Filipino 

Pangalan _________________________ Petsa ___________ Marka ______  

Pagpili ng Tamang Pang-ukol 

Salungguhitan ang tamang pang-ukol sa loob ng panaklong upang 
mabuo ang pangungusap. 

© 2014 Pia Noche  samutsamot.com 

1. Ang mga opisyal ng PHIVOLCS ay may ulat (laban sa, para sa, 
tungkol sa) pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. 

2. (Alinsunod sa, Ayon sa, Labag sa) PHIVOLCS, may posibilidad na 
pumutok ang Bulkang Mayon anumang oras. 

3. Ipinaalis ang mga residente (sa mga, para sa, nang may) lugar na 
mapapanganib kung sakaling pumutok ang bulkan. 

4. Ang paglikas ng mga mamamayan ay (laban sa, hinggil sa, 
alinsunod sa) utos ng lokal na pamahalaan. 

5. Ginawang pansamantalang tirahan (ng mga, nina, sa mga) 
evacuees ang mga pampublikong paaralan. 

6. (Tungkol sa, Ayon sa, Para sa) kanilang kaligtasan ang pagpapaalis 
sa mga residente ng Albay. 

7. Lumipad ang helicopter (tungo sa, mula sa, sa mga) bunganga ng 
bulkan upang maobserbahan ang nangyayari roon. 

8. Ang bahay (ng, ni, nina) Mang Tonio at Manang Linda ay 
matatagpuan sa paanan (sa, ng, ni) bulkan. 

9. Kararating lang ng mga sundalo (mula sa, tungo sa, ayon sa) mga 
lugar sa Permanent Danger Zone ng bulkan. 

10. May mga mamamayan na tumitira (nang walang, sa mga, ng mga) 
takot sa mga lugar na malapit sa bulkan. 

Kakayahan: Naitutukoy ang tamang pang-ukol na bubuo sa diwa ng pangugusap 
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