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Paunang Salita 

 

Ang Self-Learning Module o SLM ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa 

kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa 

kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang 

itinakda ng kurikulum. 

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/ Tagapagdaloy na naglalaman ng 

mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung 

simumang gagabay at tutulong sa pag-aaral at mag-aaral sa kani-kanilang tahanan. 

Ito ay may kalakip na paunang salita upang masukat ang nalalaman ng mag-aaral 

na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ang 

ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat 

pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan. May susi ng 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang sagot sa bawat Gawain at 

pagsusulit. Inaasahan naming na maging matapat ang bawat isa sa paggamit nito. 

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang magamit 

pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang 

bahagi ng modyul. Gumagamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga 

pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung 

sila ay makaranas ng suliranin pag-unawa sa mga aralin at sa paggamit ng SLM na 

ito. 
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Alamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ang modyul na ito ay maghahatid sa iyo ng 

kaalaman sa paggamit ng uri ng pang-abay na panlunan, 

pamaraan at pamanahon sa pakikipag-usap sa ibat-ibang 

sitwasyon.  

Pagkatapos ng iyong pag-aaral, ikaw ay inaasahang: 

 

 nagagamit ang uri ng pang-abay (panlunan, 

pamaraan, pamanahon) sa pakikipag-usap 

sa iba’t ibang sitwasyon. (F6L-IIF-j-5) 

 

Kumusta ka na kaibigan? Naaalala mo pa ba ako?  Ako ang 

iyong kaibigang si Kokoy na makasasama  mo sa iyong 

paglalakbay. Binabati kita dahil natapos mo ang ikasiyam 

na modyul. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa 

ikasampung modyul. 

         Nakahanda ka na ba sa panibagong paglalakbay? 

Sigurado ako na mas magiging masaya ka dahil mag-uusap 

tayo patungkol sa paggamit ng uri ng pang-abay na 

panlunan, pamaraan at pamanahon sa pakikipag-usap sa 

ibat-ibang sitwasyon. Batid kong kayang-kaya mong gawin 

ito. 

 

Paalala lang kaibigan na bawat bahagi ng modyul na ito ay 

nagtataglay ng mga gawain na susubok sa iyong kakayahan. 

Huwag kang mag-alala dahil naririto naman ako na 

nakahandang gumabay sa iyo. Sundin mo lang ang aking 

mga panuto at gawain ang ipagagawa.  Handa ka na ba? 

Tayo na! 
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Subukin 

 

 

 
Magandang buhay!  

Handa ka na ba sa panibagong hamon? Halina’t pag-aralan natin ang paggamit ng 

pang-abay (panlunan, pamaraan, pamanahon) sa pakikipag-usap sa iba’t ibang 

sitwasyon. 

 

Ang mga uri ng pang-abay ay ginamit sa pahayag sa ibaba. Kilalanin ang uri ng 

pang-abay at isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. 

  

1. “Sanay ang anak ko na nakahiga nang patagilid,” sambit ni Aling Minda. 

Anong uri ng pang-abay ang makikita sa pangungusap? 

A. Pang-abay na Panlunan 

B. Pang-abay na Pamaraan 

C. Pang-abay na Pamanahon 

D. Pang-abay na Pamilang  

 

2.  “Halina kayo, maraming masasarap na pagkain sa kantina,” yaya ni Ana sa 

kaniyang mga kaklase. Anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap? 

A. Pang-abay na Panlunan 

B. Pang-abay na Pamaraan 

C. Pang-abay na Pamanahon 

D. Pang-abay na Pang-agam 

 

3. “Inay, bakit gabi-gabi, ikaw ay nakikita kong umiiyak?”, tanong ni Nene sa 

ina. Anong uri ng pang-abay ang may salungguhit? 

A. Pang-abay na Pamanahon 

B. Pang-abay na Panlunan 

C. Pang-abay na Pamaraan 

D. Pang-abay na Pamilang 

 

4. “Sa Lunes ka na magsisimula sa iyong bagong trabaho,” sabi ng manedyer 

kay Roland. Anong uri ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap? 

A. Pang-abay na Pamaraan 

B. Pang-abay na Panang-ayon 

C. Pang-abay na Panlunan 

D. Pang-abay na Pamanahon 
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5. “Doon tayo mamamasyal sa plasa ng Panay dahil balita ko nagagandahan ang 

mga parol doon,” sabi ni Robert. Anong uri ng pang-abay ang ginamit sa 

pangungusap? 

A. Pang-abay na Pamanahon 

B. Pang-abay na Panlunan 

C. Pang-abay na Pamaraan 

D. Pang-abay na Pananggi 

6. “Nakita kong mahigpit na hinawakan niya ang kamay ng aking kapatid,” 

kuwento ni Rose. Anong uri ng pang-abay ang ginamit? 

A. Pang-abay na Pamaraan 

B. Pang-abay na Panang-ayon 

C. Pang-abay na Pamanahon 

D. Pang-abay na Panlunan 
 

7. “Mag-eehersisyo tayo tuwing umaga para lalo pa tayong lalakas!” yaya ni 

Nida sa kaibigang si Liza. Anong uri ng pang-abay ang ginamit? 

A. Pang-abay na Pamanahon 

B. Pang-abay na Panlunan 

C. Pang-abay na Pamaraan 

D. Pang-abay na Pang-agam 
 

8. “Inay, bakit patayo kang nagdarasal?”, tanong ni Lynlyn sa ina. Ang salitang 

patayo sa pangungusap ay halimbawa ng: 

A. Pang-abay na Panlunan 

B. Pang-abay na Pamanahon 

C. Pang-abay na Pang-agam 

D. Pang-abay  na Pamaraan 
 

9. “Narinig kong sa bagong resort idaraos ang kaarawan ni Kristine.” Anong uri 

ng pang-abay ang ginamit sa pangungusap? 

A. Pang-abay na Panlunan 

B. Pang-abay na Pamanahon 

C. Pang-abay na Pamaraan 

D. Pang-abay na Pananggi 
 

10.  “Kailangan, araw-araw ay nagsisipilyo ka ng ngipin mo anak,” paalaala ni 

Aling Martha sa bunsong anak. Anong uri ng pang-abay ang ginamit sa 

pangungusap? 

A. Pang-abay na Panlunan 

B. Pang-abay na Pamaraan 

C. Pang-abay na Pang-agam 

D. Pang-abay na Pamanahon 
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Aralin 

2 

Paggamit ng mga Uri ng Pang-
abay (Panlunan, Pamaraan, 

Pamanahon) sa Pakikipag-
usap sa Iba’t ibang Sitwasyon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Balikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahusay kaibigan! Nagawa 
mong sagutin ang paunang 

pagtataya upang malaman ang 
iyong kaalaman hinggil sa ating 
paksang tatalakayin. Huwag kang 
mag-alala kung mababa man ang 
iskor na iyong nakuha dahil 
nakatitiyak ako na pagkatapos ng 
araling ito ay mapauunlad mo pa 
ang iyong kaalaman. Dagdagan mo 
lang ang iyong pagsisikap habang 
tayo’y naglalakbay. 

 

 

Kumusta ka kaibigan? Nasasabik 

ka na ba sa bagong araling ating 

tatalakayin?  Sana ay maging 

handa ka sa mga pagsubok na 

darating sa modyul na ito. 

Galingan mo ha! 

 Kaibigan! Bago tayo tuluyang 

maglayag, magbalik-tanaw ka 

muna kaugnay sa paksang 

ating pinag- aralan noong 

nakaraang talakayan. Naalala 

mo pa ba ang Aspekto at Pokus 

ng Pandiwa?  Magaling!  

Halina’t muli nating balikan. 

Ngayon, batid kong kayang-

kaya mong gawin ang susunod 

na gawain. Gawin mo na! 

 

 



 

CO_Q2_Filipino6_Module10 
 
5 
 

 

 

 

 

 

Pakinggan ang usapan ng maglolo. Isulat ang mga pandiwang ginamit sa usapan at 

tukuyin kung ano ang aspekto at ang pokus ng pandiwa. Isulat ang sagot sa iyong 

sagutang papel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apo :     Lolo, natatakot po ako sa mga nangyayari ngayon. 

Lolo:     Huwag kang mag-aalala apo. Magdasal at manalig lamang tayo sa 

             Panginoon.  

Apo:      Opo lolo. Ay! Maiba po ako. Akin na lang po itong bagong lapis at 

             ipangguguhit ko para malibang po ako. 

Lolo:     Sige apo. May tinapay pala diyan. Ipinagbalot ka ng lola Ana mo. Dumaan 

             ako sa kanila kanina. 

Apo :     Wow! Hindi talaga hindi nakalilimot si Lola Ana. Ang bait niya talaga! 

Lolo:     Aba! Oo naman. Talagang mabait ang kapatid kong iyon kaya palagi kong 

              binibisita. 

Apo :     Sige po lolo, sasama po ako sa iyo sa susunod na dumalaw po kayo sa 

              kaniya. 
  

Sariling katha ni Catherine D. Diaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magaling! Upang lalo mo pang mapagyaman 

ang iyong kaalaman kaugnay sa paksang 

tatalakayin, maghanda ka at tuklasin ang 

tungkol sa paggamit ng uri ng pang-abay na 

panlunan, pamaraan at pamanahon sa 

pakikipag-usap sa iba’t ibang sitwasyon.  

Sige, simulan mo na! 

 

Ang larawan na ito ay iginuhit ni Leo Gali 
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Tuklasin 

 

Bagong aralin na naman ang ating matututuhan sa araw na ito. Ito ay ang paggamit 

ng pang-abay na panlunan, pamaraan, at pamanahon sa pakikipag-usap sa iba’t 

ibang sitwasyon. 

 

          

 Isang araw, habang naglalakad ang mag-ama papuntang plasa,                                  

napag- usapan nila ang Nanay Beng na nagbabakasyon sa Maynila. 
 

Ted   :   Tatay, bakit po pumunta ang nanay sa Maynila? 

Tatay:   Ted, maghahanap ng trabaho ang nanay. 

Ted   :   Sa panaderya po ba magtatrabaho ang nanay doon?  

Tatay:   Oo, anak!  

Ted   :   Wow, tiyak kong may pasalubong sa akin ang nanay. Boomer, narinig  

            mo iyon?  Itay, tingnan mo matangkad na ang ating alagang asong si  

             Boomer. 

Tatay:   Halika Ted, dalhin natin ang aso mo sa plasa. Balita ko, may  

             palatuntunan doon. Manonood tayo. 

Ted   :   Itay, Kailan po ba uuwi ang nanay? 

Tatay:   Sa susunod na linggo, uuwi na ang nanay mo anak. 

Ted   :    Talaga ba itay? Sasalubungin ko po ang nanay nang mahigpit na yakap. 

Tatay:   Sige anak, halika ka na. Pupunta na tayo sa plasa kasama si Boomer. 
 

       

Sariling Katha ni Catherine D. Diaz 

 
   

  

Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. Ano ang paksa ng usapan ng mag-ama? 

 

2. Saan pupunta ang mag-ama? 

 

3. Kailan uuwi ang Nanay Beng? 

 

4. Saan magtatrabaho ang nanay? Paano sasalubungin ni Ted ang kaniyang 

nanay? 

 

5. Ano ang napapansin mo sa mga tanong 2 hanggang 4? 
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Suriin 

Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na nagpapalinaw sa isang usapan, diyalogo 

o pangungusap. 
 

Ano ang pang-abay? 

Ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na nagbibigay-turing sa isang pandiwa, 

pang-uri, at kapwa pang-abay.  
 

Halimbawa: Sasalubungin ko po ang nanay nang mahigpit na yakap. 
 

Ang pariralang nang mahigpit sa pangungusap ay nagbibigay-turing sa pandiwang 

sasalubungin. 

Ang nang mahigpit ay halimbawa ng pang-abay sapagkat naglalarawan ito sa 

paraan ng pagsusulubong sa nanay.  
 

Ang pang-abay ay may iba’t ibang uri tulad ng pang-abay na panlunan, pang-abay 

na pamanahon, at pang-abay na pamaraan.  
 

Isa-isahin natin ang tatlong ito. 
 

Ano ang pang-abay na panlunan? 

Pang-abay na panlunan ang tawag sa pang-abay na nagsasaad ng lugar na 

pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. 
  

Halimbawa: Sa panaderya po ba magtatrabaho ang nanay doon? 
 

Tanong: Saan magtatrabaho ang nanay doon? 

Sagot: Sa panaderya magtatrabaho ang nanay. 
 

Ang sa panaderya ay halimbawa ng pang-abay na panlunan.  
 

Ano ang pang-abay na pamanahon? 

Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan nangyari ang kilos. 

Sumasagot ito sa tanong na kailan? 
 

Halimbawa: Sa susunod na Linggo, uuwi na ang nanay mo anak.  
 

Tanong: Kailan uuwi ang nanay niya? 

Sagot: Sa susunod na Linggo uuwi na ang nanay niya. 
 

Ang sa susunod na Linggo ay halimbawa ng pang-abay na pamanahon. 
 

Ano ang pang-abay na pamaraan? 

Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano isinagawa ang kilos. 

Sumasagot ito sa tanong na paano.  
 

Halimbawa: Sasalubungin ko po ang nanay nang mahigpit na yakap. 
 

Tanong: Paano niya sasalubungin ang kaniyang nanay? 
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Sagot: Sasalubungin niya nang mahigpit na yakap ang kaniyang nanay. 
 

Kaya ang nang mahigpit ay nasa pang-abay na pamaraan. 

 

Pagyamanin 

Handa ka na ba sa susunod na gawain? Kung handa ka na, gawin natin ang mga 

nasa gawain 1 hanggang 3. Basahin ang panuto sa bawat Gawain at sagutin sa iyong 

sagutang papel. 

Gawain 1 

Iguhit ang     kung ang salitang may salungguhit ay pang-abay na pamaraan,    

kung pang-abay na panlunan,     kung pang-abay na pamanahon. 

1. Mabagal na sumunod si Mary sa kaniyang kapatid.  

2. Nagkita sa simbahan ang magkakaibigan. 

3. Si Marie ay umuwi na sa kanilang lugar kahapon. 

4. Sa susunod na buwan ay babalik na sa trabaho niya ang tatay. 

5. Pabulong na nag-uusap ang magkakapatid upang hindi magising ang ina. 

Gawain 2 

Basahin ang usapan. Isulat sa sagutang papel ang ginamit na mga pang-abay na 

pamaraan, panlunan, at pamanahon. 

 

Maagang nagising si Aling Tess para maghanda ng mga lulutuin niya nang 

pumasok sa kusina ang kaniyang anak na si Heaven. 

Heaven    : Magandang umaga po Nanay! 

Aling Tess: Magandang umaga rin anak. Mamayang hapon ay may kaunting salo- 

                   salo tayo bilang pasasalamat sa pagkapanalo mo. 

Heaven    : Wow! Salamat po nanay. 

Aling Tess: Walang anoman anak. Talagang pinaghandaan namin ng itay mo ito.  

                   Kunin mo muna sa kuwarto ang aking pitaka at may ipabibili ako sa 

                   iyo.  

Heaven     : Sige po nanay. 

Aling Tess: Dahan-dahan sa pagpasok sa kuwarto anak, natutulog pa nang   

                    mahimbing ang iyong kapatid. 

Heaven     : Gabi na po ba dumating ang kuya? 

Aling Tess: Oo anak. Nahirapan daw siyang mag-abang ng sasakyan. 

Heaven     : A, kaya pala. Heto na po ang iyong pitaka inay.  

Aling Tess: Salamat anak. Heto ang pera. Bumili ka ng isang kilong asukal sa   

                  tindahan ni Aling Merly. Mag-ingat ka sa pagtawid sa kalye. 

 

                          Sariling katha ni Gemma Obsiana 
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Pang-abay na Panlunan Pang-abay na Pamaraan Pang-abay na Pamanahon 

   

   

   

   

   

 

 

Gawain 3 

Bumuo ka ng usapan na ginagamitan ng pang-abay na panlunan, pang-abay na 

pamaraan, at pang-abay na pamanahon batay sa larawan sa ibaba. Gawin ito sa 

iyong sagutang papel. (10 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaisip 

Magaling ka bata! Upang mabuod mo ang ating pinag-aralan, sagutin ang 

sumusunod na mga tanong sa iyong sagutang papel. 

Ano-ano ang dapat tandaan sa araling ito?  

Bakit mahalaga ang paggamit ng mga pang-abay na panlunan, pamanahon at 

pamaraan sa pakikipag-usap sa iba’t ibang situwasyon? 

Ang larawan na ito ay iginuhit ni Leo Gali 
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maaga    mabilis  malakas 

bukas    paluhod  sa bahay 

sa palengke               mahigpit  sa plasa 

    

 

 

 

Isagawa 

Punan ng tamang uri ng pang-abay ang sumusunod na mga sitwasyon. Isulat ang 

iyong sagot sa sagutang papel. 

 

 

1. Tuwing orasyon, umuupo si inay sa harapan ng altar at _________ siyang 

nagdarasal. 

2. Nanalo sa liga ng basketbol ang pangkat nina Ariel. Nagplano silang 

ipagdiwang ito sa _______________.  

3. Maaga pa, gumigising na si Lory para samahan ang kaniyang ina na 

pumupunta ________________ upang mamili. 

4. Mahal na mahal ni Marlon ang anak niya kay Liza. _____________ pa 

lamang sinusundo na niya ito sa bahay ng ina.  

5. Mahimbing ang tulog ni Aling Rita. Sinilip siya ng bunso sa kuwarto at 

_________ pumasok. 

 

 

 

Tayahin 

Bumuo ng usapan batay sa sitwasyon. Gamitin ang mga pang-abay na pamaraan, 

panlunan at pamanahon na nakatala sa kahon. Isulat sa iyong sagutang papel.             

(10 puntos) 

Sitwasyon: Naghanda ang mag-anak dahil darating ang kanilang ina mula sa limang 

taong pagtatrabaho sa Hongkong. 

 

 

 

 

pabulong  dahan-dahan  magaling 

sa resort  sa palengke   maaga 
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sa bukid      sa tindahan 

nang mahigpit    nang patihaya 

sa susunod na buwan   tuwing umaga 

 

Karagdagang Gawain 

Bumuo ng isang sitwasyon na kinapapalooban ng pang-abay na panlunan, 

pamanahon, at pamaraan gamit ang mga salita o parirala sa kahon. Isulat sa iyong 

sagutang papel. 

  

       Binabati kita kaibigan, sapagkat 

natapos at napagtagumpayan mo ang 

mga gawain sa modyul na ito. 

Nakatitiyak akong magagamit mo ang 

iyong napag-aralan sa pang – araw – 

araw na pamumuhay. Muli tayong 

magkita sa Modyul 11:   Pag-uugnay ng 

Sanhi at Bunga ng mga Pangyayari. 

        Sa muli, ito ang iyong kaibigang si 

Kokoy. Paalam! 
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PAGYAMANIN 

Gawain 3 (posibleng sagot) 

Tagpuan sa paaralan: 
Habang papasok si Ana sa paaralan, 
nakasalubong niya ang kaibigang si 
Mariz. 
Ana: Saan ka pupunta mahal kong 
kaibigan? 
Mariz: Pupunta ako sa tindahan. 
Ana: Mukhang matatagalan ka dahil 
medyo malayo pa mula rito. 
Mariz: Hindi naman, malapit lang, mga 
sampung minuto lamang at makararating 
ka na roon. 
Ana: O, siya na lumakad ka nang 
matulin para makarating ka agad. 
Mariz: Sige at nang makabalik ako at 
makapagkuwentuhan tayo. Bago ko pala 
makalimutan hinahanap ka ni ma’am 
kanina. 
 
 

Pagyamanin 

 Gawain 1 

1. 

2. 

3.  

4.  

5. 

PAGYAMANIN 

Gawain 2 

1.Pang-abay na panlunan 
     sa kwarto 
     sa tindahan 

2.Pang-abay na pamaraan 
               dahan-dahan 

               nang mahimbing 

3.Pang-abay na pamanahon 
                mamayang hapon 

               gabi 

Subukin                                       

1.B 
2.A 
3.A 
4.D 
5.B 
6.A 
7.A 
8.D 
9.A 
10.D 

 

Balikan 

Pandiwa              Aspekto                     Pokus 

Natatakot              nagaganap              Pokus as aktor 

Nangyayari           nagaganap              Pokus sa aktor 

Mag-aalala           magaganap              Pokus sa aktor 

Ipangguguhit        magaganap              Pokus sa gamit 

Ipinagbalot           naganap                   Pokus sa tagatanggap 

Dumaan               naganap                   Pokus sa aktor 

Nakalilimot           nagaganap               Pokus sa aktor 

Binibisita              nagaganap               Pokus sa layon 

Sasama                magaganap             Pokus sa aktor 

Susunod               magaganap             Pokus sa aktor 

Dumalaw              naganap                   Pokus sa aktor 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

   

  

Tuklasin 

1.Ang paksa ay ang    pagbabakasyon ni 

Nanay Beng. 

2. Pupunta ang mag-ama sa plasa. 

3. Uuwi ang nanay Beng sa susunod na 

Linggo. 

4. Sa panaderya. Sasalubungin niTed ang 

kaniyang  

    Nanay Beng nang mahigpit na yakap. 

5. Ang sagot ay lugar, panahon, at paraan ng 

paggawa 
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Isagawa 

1.Pabulong 

2.Sa resort 

3.Sa palengke 

4.Maaga 

5.Dahan-dahan 

 

Tayahin (posibling sagot) 
Tatay: Mga anak bukas na uuwi ang inyong nanay 

galing sa Hongkong. 

Ana: Yeheeey!!! Bukas na uuwi ang nanay! 

Lorna: Halika Ana maglilinis tayo sa bahay. 

Lito: Sige, maglinis muna kayo at mamaya ay 

pupunta tayo sa palengke para mamili ng ihahanda 

natin. 

 Kinaumagahan… 

Tatay: Mga anak nandoon na pala ang inyong 

nanay sa airport. Halina kayo, puntahan na natin 

siya. Malakas na tawag ng tatay. 

Mahigpit na niyakap ng ina ang kaniyang mga 

anak at asawa nang nagkita-kita sila. 

 

Isaisip 

Dapat tandaan na ang pang-abay ay salitang nagbibigay-turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-

abay. 

Ang pang-abay ay may mga uri tulad ng:  
1.Pang-abay na Panlunan 

2.Pang-abay na Pamaraan 

3.Pang-abay na Pamanahon 

Ano ang ibig sabihin ng bawat isa? 

Ang pang-abay na panlunan ay pang-abay na tumutukoy sa lugar na pinangyarihan ng kilos. Sumasagot ito sa 

tanong na saan. 

Ang pang-abay na pamaraan ay pang-abay na tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. Sumasagot 

ito sa tanong na paano. 

Ang pang-abay na pamanahon ay pang-abay na tumutukoy sa panahon kung kailan nangyari ang kilos. Sumasagot 

ito sa tanong na kailan. 

Mahalaga ang paggamit ng mga pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan dahil sumasagot ito ng iba’t 

ibang kalagayan at kumukompleto ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa panahon o oras, lugar at 

pamamaraan ng pagsagawa ng aksiyon o kilos. 

 

Susi sa Pagwawasto 
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Sanggunian: 

 

 Most Essential Learning Competencies (MELCs) page 167 

 Mga Sariling Katha 
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 

 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
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