
	   Panghalip Pamatlig – Panlunan at Pambagay 

Worksheet made by www.thegomom.com. All rights reserved. 

 
 
 
 
SET A: Isulat ang tamang panghalip na panlunan (dito, diyan, doon, rito, riyan, roon). 
 

1. __________ mo ilagay sa tabi ko ang aking salamin. 

2. Nakita mo ba iyong isla na hugis buwaya.  _________ tayo pupunta. 

3. __________ sa bulsa mo lang ang hinahanap mong pitaka. 

4. ___________ pala sa kabilang kanto nakatira ang ka-eskwela ko. 

5. Halika _________sa tabi ko.  Lambing ng nanay sa kanyang anak. 

6. ________ ka magbakasyon sa Pilipinas ngayong taon.”  imibita ni Lance sa kanyang 

pinsan taga America. 

7. Sa susunod na taon kami naman ang bibisita sa inyo ___________” wika pa ni Lance. 

8. Nakapunta na ako sa UP.  Masarap tumako ______________. 

9. Ang mga bisita ay papunta na ____________ sa bahay mo. 

10. Pumunta ____________  sa bahay namin ang aking guro. 

11. _____________ pala sa tabi mo natulog ang kapatid mo. 

12. Sira ang tulay ____________ sa kabilang baryo. 

13. Papunta kami _______________ sa bahay ninyo ngayon. 

14. Banda ____________ sa gilid ko itapat ang electic fan. 

15. Ang ganda ng  tanawin _____________ sa Bohol.   
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SET B: Isulat ang PANGHALIP PAMBAGAY (ito, iyan, iyon) na angkop sa pangungusap. 

 

1. Napanood mo ba ___________ palabas kahapon? 

2. Maganda ba ang suot ko?   Bigay _____________ ng nanay ko. 

3. Ano ___________ hawak mo? 

4. Malaro ang aking aso.  ___________ ay laging gusto makigpaghabulan. 

5. Manong, ____________ po bang Greenhills ay nasa San Juan? 

6. Paborito ko ang libro na _____________.  Gusto mo rin basahin? 

7. Hawakan mo mabuti ____________ aso mo.   Baka makakagat ng tao. 

8. Tignan mo ___________ ibon, napakataas ng lipad. 

9. Tignan mo ubos ni Sam ang mangga.  ____________ ang paborito niyang prutas. 

10. Hinog na ang mangga sa puno.  Sungkitin mo na ____________. 

11. Naiwan ko ang pencil case ko sa silid aralan.  Itatabi naman _________ ng dyanitor. 

12. Nasa tabi mo ang camera.  Huwag mo kalimutan dalhin ___________ mamaya. 

13. Matatanaw mo ang Taal mula Tagaytay.   _________  ay isang lawa sa loob ng lawa.   

14. ____________ bang kotse sa labas ay sa iyo? 

15. “____________ ba ang hinahanap mong lapis?”  tanong ni Nanay, hawak ang nawawala 

kong lapis. 
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SET C: Bilugan ang tamang panghalip pamatlig ng sumsunod na pangungusap. 

 

1. “Maganda (ito, iyon, iyan) suot mo na t-shirt.” sabi ni Erica kay Sam. 

2. (Dito, Rito, Diyan, Riya) mo ilagay sa tabi ko ang aking bag. 

3. Matapang ang aking aso.  (Ito, Iyon, Iyan) ay nangangat kapag hindi kakilala. 

4. “ (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) tayo magkita sa bahay mo.” sabi ni Adrian kay 

Anton. 

5. Nasa Baguio ako ngayon.  Bisita ka (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon)  sa akin sa 

 Baguio.  Malamig ang klima   (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon). 

6. Natapos ni Sam ang kanyang proyekto. (Ito, Iyon, Iyan) ay ipapasa bukas sa titser. 

7. Kita pala ang Taal mula Tagaytay.   Minsan akyat tayo  (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, 

Roon) sa Taal. 

8. Marami bang restoran (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon)  malapit sa bahay ninyo? 

9. May kukunin lang ako sa garahe ninyo.  Napunta kasi (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, 

Roon)  ang aking bola. 

10. Sumabit sa puno ang aking saranggola.  Bukas ko na lang kukunin (ito, iyan, iyon). 

11. Tignan mo ang binabasa ko na libro.  (Ito, Iyan, Iyon) ay tungkol sa isang prinsesang 

naging palaka. 

12. (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) sa bulsa mo lang ang hinahanap mong pitaka. 

13. (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) pala sa kabilang kanto nakatira ang kaibigan mo. 

14. (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) sa tabi mo pala natulog si Fluffy. 

15. Ang tulay (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) sa Pasig ay ginagawa. 

16. Halika (Dito, Rito, Diyan, Riyan, Doon, Roon) sa harap ko.   
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ANSWER KEY: 

SET A: 

1. diyan   6. Dito   11. Diyan 

2. doon   7. Diyan   12. Roon 

3. diyan   8. Roon   13. Riyan 

4. doon   9. Riyan   14. Rito 

5. rito   10. Rito   15. doon 

 

SET B: 

1. iyon   6. Ito   11. Iyon 

2. ito   7. Iyan   12. Iyan 

3. iyan   8. Iyon   13. Iyon 

4. iyon   9. Iyon   14. Iyon 

5. iyon   10. Iyon   15. Ito 

 

SET C: 

1. iyan   6. Iyon   11. Ito 

2. dito   7. Roon   12. Diyan 

3. iyon   8. Diyan   13. Doon 

4. diyan   9. Riyan   14. Diyan 

5. rito/rito  10. Iyon   15. Roon 

        16. rito 

 

 

	  

	  


