
PAUNANG SALITA

Ang seryeng ito ng Salamisim: Wika at Pagbasa ay isang batayan at sanayang aklat na 
naglalayong maging gabay tungo sa mabisa at makabuluhang pakatuto ng Filipino. 

Tumutugon ito sa layuning isinusulong ng K - 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon 
(DepEd). Maingat na isinasaalang-alang sa seryeng ito ang mga sumusunod na pamantayan 
ng bagong kurikulum:

 •  wikang binibigkas   •  pag-unawa sa binasa   
 •  kamalayan sa ponolohiya    •  tatas   
 •  palabigkasan at pagkilala sa salita   •  pagbabaybay  
 •  gramatika    •  pagsulat
 •  pag-unlad ng bokabularyo   •  komposisyon
 •  kaalaman sa aklat at limbag    •  pakikitungo sa wika, literasi, at panitikan
 •  pag-unawa sa napakinggan    •  mga estratehiya sa pag-aaral

Ang mga aralin at mga nakatakdang gawain para sa mga mag-aaral ay masusing isinaayos 
alinsunod sa mungkahi ng bagong estratehiya ng pagtuturo – ang UBD o Understanding by 
Design. Nilalayon ng mga estratehiyang ito na palalimin ang pang-unawa at kaalaman ng 
mga mag-aaral sa wikang Filipino kaalinsunod ng paglinang ng kanilang kakayahan bilang 
mga 21st Century Learner. Isinaalang-alang din sa seryeng ito ang napapanahong gamit 
ng wika alinsunod sa inilabas na 2009 Gabay sa Ortograpiyang Filipino ng Komisyon sa 
Wikang Filipino.

Ang Salamisim ay binubuo ng apat na yunit at ang bawat yunit ay kinapalolooban ng 
limang modyul. Lunsaran sa bawat modyul ang iba’t ibang genre ng pantitikan tulad ng 
tula, alamat, mitolohiya, pabula, parabula, maikling kuwento, sanaysay, dula, talambuhay 
at iba pa. Ang mga ito ay maingat na pinili at isinulat upang umangkop sa antas ng mga 
mag-aaral at sa bawat aralin na nahahati sa tatlong bahagi:



Pagsasanay sa Pagbasa

Ang bahaging ito ay tatasa sa mga natutuhan, kaalaman, impormasyon, at hinuha ng mga 
mag-aaral ukol sa binasang lunsaran. Sa pamamagitan ng bahaging ito ay mahahasa ang 
kanilang matalinong pag-iisip at mapanuring pagbasa. Layunin din ng bahaging ito na 
maikintal sa kanila ang mga pagpapahalagang panliterari (literary appreciation). Lilinangin 
din sa bahaging ito ang mabuting kaugalian at pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa, sa 
kapaligiran, o sa pagkilala sa Dakilang Lumikha.

Pagsasanay sa Gramatika

Ang tuon ng bahaging ito ay ang masusing pag-aanalisa ng mga mag-aaral sa mga tiyak 
na tuntunin at estrukturang panggramatika ng Filipino bilang isang wikang buhay. Ang 
mga nakalatag na gawain at pagsasanay sa bahaging ito ay inaasahang makatutulong sa 
mga mag-aaral upang maging matatas at maalam sila sa paggamit ng wikang sarili. Kapag 
naibunsod ang pagkatuto ng wika inaasahang maging matatas ang mga mag-aaral sa 
pagpapahayag maging pasulat o pabigkas man.

Pagsasanay sa Wikang Binibigkas

Lilinangin sa bahaging ito ang katatasan at tamang gamit ng mga salita o lipon ng mga 
salita sa pagpapahayag.  Nakapaloob dito ang mga gawaing magpapayabong sa talasalitaan 
ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng mga gawaing pabigkas tulad ng salitaan, diyalogo, 
usapan, pagpupulong, palitang-kuro at iba pa ay inaasahang maging mahusay ang mga 
mag-aaral sa paggamit ng wikang Filipino.

Umaasa ang mga awtor na sa pamamagitan ng aklat na ito ay magiging mahusay ang mga 
mag-aaral sa wikang Filipino kaalinsunod ng paglinang ng kanilang makrong kasanayan 
– Pakikinig, Pagsasalita, Pagbasa, Pagsulat, at Panonood.

          
Mga Awtor
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Yehey! Pasukan na 
Naman

 “Tapos na ang bakasyon. Masaya ka ba sa iyong bakasyon. Ano-ano ang mga ginawa mo? 
Siguro excited ka na sa pagpasok. Handa ka na ba talaga? Ano-ano ba ang mga dapat ihanda sa 
pagpasok?”

 Linggo ng gabi. Hindi mapakali si Joana sa kanyang 
pagtulog. Bukas kasi ay umpisa na ng pasukan at siya ay nasa 
Unang Baytang na

 “Anak, ano’t hindi ka pa natutulog?” ang tanong ng kanyang 
inang si Aling Adela. 
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 “Inay, iniisip ko lang po kung may nakalimutan pa ako para 
bukas,” sagot naman ni Joana. 

 “O sige nga, anak, ano ba ang paghahandang ginawa mo?” 
tanong muli ni Aling Adela. 

 “Narito po, Inay. Nilinis ko na po ang lumang bag na pula 
ni Ate Jasmin. Doon ko po ilalagay ang mga gamit na bago at 
lumang ginamit ko noong ako’y nasa Prep pa lamang tulad ng 
pambura, lapis, krayola na putol-putol na ngunit maayos pa rin. 
Ang mga notebook po na binili natin ay binalutan namin ni Ditse 
Justin ng lumang kalendaryo na may magagandang disenyo. 
Ang baunan ko naman po ay ang dating baunan na bigay ng 
Ninang Mila noong aking kaarawan. Ano Inay, may nalimutan po 
ba ako?”, tanong ni Joana. 

 “Tamang lahat, anak. Ngunit may dapat ka pang gawin tulad 
ng paglilinis ng iyong katawan. Ang kuko mo ba ay nalinis na? Ang 
buhok mo ba ay ayos na? Ang sapatos mo bang itim ay makintab 
na?” ang  sagot na patanong ni Aling Adela. 

 “Opo, Inay. Inihanda ko na rin po lahat,” ang sambit ni 
Joana.

 “Kung ganyan, matulog ka na at gigising ka pa nang maaga 
bukas. Huwag mong kalimutang magdasal sa Diyos,” muling utos 
ni Aling Adela.

 “Sige po, Inay. Excited na po ako bukas. Magdarasal na po 
ako. Goodnight po,” ang paalam ni Joana sa ina.
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  Ang pagiging simple at matipid ay mga ugaling dapat 
nating linangin upang tayo ay hindi maging mapaghanap at 
maging kuntento sa anumang mayroon tayo.

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa

 Pagkuha ng impormasyon mula sa binasang akda. Sagutin 
ang mga tanong.

1. Sino ang naghahanda sa pagpasok? 

2.  Ano ang pangalan ng nanay sa kuwento?

3.  Ano ang paghahanda na ginawa ni Joana sa 
pagpasok?

Pagsasanay 1

Pagiging Simple
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________ 1. Gumamit si Jay R ng mga pinaglumaang gamit 
ng kanyang kapatid tulad ng bag at lapis.  

________ 2. Laging nagpapabili si Tricia ng bagong lapis 
tuwing napuputol ito kahit pwede pa namang 
tasahan. 

________ 3. Kumakain si Gelo ng gulay na iniluluto ng nanay 
niya. 

________ 4. lnipon ni Erik ang mga pahina ng notebook na 
walang sulat. Gagamitin niya ito sa susunod na 
pasukan. 

________ 5. Umiiyak si Jasmine kung hindi bagong sapatos 
ang isusuot niya sa pagpasok.

Pagsasanay 2

 Lagyan ng tsek  (   ) ang bawat pangungusap na 
nagpapakita ng pagiging simple o matipid.

4.  Ano pang paghahanda ang sinabi ng nanay sa 
kuwento?

5. Excited ka rin ba noong unang araw ng pagpasok mo sa 
paaralan? Bakit?
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Ang Regalo ni 
Jan-Jan

 Sabado ng umaga, ika - 15 ng Pebrero. Kaarawan ni  Mang 
Dino. Malungkot si Jan-Jan dahil wala siyang regalo para sa ama.  
Mayroon siyang kaunting naipon ngunit iyon ay pambili ng 
mga aklat niya sa paaralan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya 
ang mga gamit tulad ng folder, gunting, pangkulay, at lumang 
magasin. Naisip niyang gumawa ng birthday card.
 Ginupit niya ang kalahating bahagi ng lumang folder na 
walang sulat at saka itiniklop. Sinulatan niya ng maikling pagbati at 
panalangin ang folder gamit ang kanyang pangkulay. Gumupit 
siya ng makukulay na disenyo sa lumang magasin at idinikit sa 

folder para pandekorasyon. 
Pagkatapos ay kinulayan niya 
ang mga bahagi ng folder na 
walang dekorasyon.
    Nang matapos ang kard 
ay ibinigay niya ito sa kanyang 
ama.
  “Maligayang kaarawan 
po, Itay,” sabi niya sabay yakap 
sa kanyang ama.
  Tuwang-tuwa ang tatay 
niya sa napakasimple ngunit 
napakagandang handog ni 
Jan-Jan sa kanya.
     Masayang-masaya rin si
 Jan-Jan.
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1.  Ano ang pamagat ng kuwento?

 a.  Ang Regalo ni Jan-Jan

 b.  Kaarawan ni Mang Dino

 c.  Ang Birthday Card

2.  Kailan nangyari ang kuwento?

 a.  Biyernes  b.  Sabado  c. Linggo

3.  Sino ang may kaarawan?

 a.  Jan-Jan  b.  Mang Dino c.  Aling Emy

4.  Kailan ang kaarawan ng tatay ni Jan-Jan?

 a.  Pebrero 15 b.  Enero 15  c.  Marso 15

5.  Bakit malungkot si Jan-Jan?

 a.  May sakit siya

Pagsasanay 1

 Basahin at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Bilugan ang 
titik ng tamang sagot. 

Pagiging Matipid

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa
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 b. Napagalitan siya

 c.  Wala siyang regalo sa tatay niya

6.  Ano ang nakita niya sa paligid?

 a.  mga gamit  

 b.  mga bulaklak 

 c.  mga halaman

7.  Ano ang ginawa ni Jan-Jan?

 a.  bangkang papel 

 b.  birthday card 

 c.  eroplanong papel

8.  Kanino niya ibinigay ang kanyang ginawa?

 a. sa nanay         b. sa guro  c. sa tatay

9.  Ano ang naramdaman ni Mang Dino sa bigay ni Jan-
Jan?

 a.  malungkot b.  masaya  c. nagulat

10.  Anong uri ng bata si Jan-Jan?

 a.  matipid at maalalahanin 

 b.  mayabang at salbahe

 c.  matalino at malungkot
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Gumuhit ng puso (  ) sa patlang bago ng bilang kung ito ay 
nagpapakita ng pagiging matipid.

Pagsasanay 2

________ 1. Ginagamit ang mga lumang pangkulay sa 
paggawa ng proyekto. 

________ 2. Kailangang laging bago ang gamit sa 
paaralan.

________ 3. Ginagamit ang tubig na pinagbanlawan sa 
paglilinis ng sasakyan.

________ 4. Inuubos ang lahat ng baong pera sa pagbili ng 
laruan.

________ 5. Naglalakad na lamang papuntang paaralan 
dahil malapit lang ito sa bahay.

________ 6. Pinababayaang bukas ang lahat ng ilaw kahit 
hindi kailangan.

________ 7. Sabay-sabay na nanonood ng palabas sa isang 
T.V.

________ 8. Binubuksan ang refrigerator kahit walang 
kukunin.

________ 9. Iniipon ang mga papel na walang sulat upang 
magamit uli.

________ 10. Laging ginagamit ang kotse kahit malapit lang 
naman ang pupuntahan.
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Pagkilala sa mga Salitang may Diptonggo

Mga Salitang may Diptonggo

- Ang mga salitang may tunog na mala-patinig ay tinatawag
  na diptonggo.
- Ito ay kombinasyon ng tunog patinig at malapatinig na y at w.
   
 Halimbawa: ay, aw, ay, oy, uy

 Basahin ang mga salita. Lagyan ng MD ang patlang kung 
ang salita ay may diptonggo at WD kung walang diptonggo.

___________  1. araw     __________ 6.  Itay

 

___________ 2.  buwan     __________ 7.  gumawa

___________ 3.  birthday    __________ 8.  sisiw

___________  4. awit      __________ 9.  ibabaw

___________  5. pangkulay   __________ 10. buhay

Pagsasanay 3
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Ang Ibon at ang 
Langgam

“Ang pagtutulungan ay mabuting gawa, ang 
pagdamay ay nagpadakila. Magtulungan 
tayo at managana. Magdamayan tayo’t 
magtatamong gantimpala.”

 Isang langgam ang naglalakad sa isang puno na malapit sa 
batis. Lakad siya nang lakad sa paghahanap ng pagkain. 
Maya-maya, bigla siyang nahulog sa batis. Nakita ito ng ibon 
na  naninirahan sa 
pugad na malapit 
doon. Dali-daling 
hinulugan ng ibon 
ang langgam ng 
dahon. Nakaligtas
ito sa pagkakalunod.
 Laking 
pasasalamat 
ng langgam sa 
kaibigang ibon.  
 Lumipas ang 
ilang araw. Nakita 
ng langgam ang 
isang binata na may 
hawak na baril para 
barilin ang ibon. Mabilis na kumilos ang langgam. Kinagat niya 
ito sa paa. Nagtatalon sa sakit ang binata at nabitawan niya 
ang baril. Naramdaman ng ibon ang pag-iingay ng binata at 
siya’y mabilis na lumipad. Natuwa ang ibon sa langgam. Kahit 
hayop ay marunong magtulungan.
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Pagsasanay 1

Pagiging Matulungin

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa

1. Paano tinulungan ng ibon ang langgam na nalulunod?

2. Bakit kinagat ng langgam ng binata?

3. Maiuturing bang mabuting magkaibigan ang langgam at 
ang ibon? Bakit?

4. Bakit mahalaga ang pagtutulungan?

5. Ikaw, nasabukuna mo na bang tumulong? Sa paanong 
paraan?
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 Sino sa mga sumusunod na sitwasyon ang marunong 
tumulong sa kapwa?

 Kulayan ang masayang mukha ng dilaw kung ito ay 
nagpapakita ng pagtulong at kulayan naman ng asul ang 
malungkot ng mukha kung hindi.

1. “Maaari kang sumilong sa aking munting tahanan, 
Tipaklong,” ang wika ni Langgam.

Pagsasanay 3

Pagsasanay 2

 Pagsunud-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 
1-5 ang kahon upang makabuo ng isang talata.

Natuwa ang matandang babae.

Tinulungan niyang tumawid sa daan ang matanda.

Isang umaga may isang matanda na ibig tumawid sa 
daan.

Nakita ng batang lalaki ang matanda.

Ang matandang babae ay nagpasalamat.
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2. “Ay naku, napakatamad mo. Bakit kita bibigyan 
ng pagkain ko?” ang galit na wika ni Bubuyog kay 
Paruparo.

3. “Marami naman akong naipong pagkain ngayong 
taglamig. Maaari tayong magsalo dito,” ang wika ni 
Aso kay Pusa.

4. “Sobrang sikip ng silid ko para patulugin pa ang 
dambuhalang katulad mo,” ang naiinis na wika ni 
Unggoy kay Elepante.

5. “Masaya akong matulungan ka sa oras ng kagipi-
tan, mahal kong kaibigan.” ang nakangiting wika ni 
Pagong kay Isda.

 Lagyan ng    ang bilog kung ang pares ng salita ay 
magkasintunog. Itiman        ang bilog kung hindi. 

Pagsasanay 4

 1. bola – pala    6. lobo - baboy

 2. bato – pato    7. ina - anak   

 3. plato – polo    8. pula - patola

  4. saging – anim   9. sukli  - pumili

 5. walo – watawat   10. tindahan  - tinapay 
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 Kahunan ang mga salitang magkasintunog sa bawat 
saknong ng tula.

Ang Batang Magalang

Saan man magpunta

Kinatutuwaan siya

Hinahangaan siya lagi

Lagi siyang may ngiti. 

Ang po at opo ay sinasambit

Tunay namang siya ay mabait

Sa kanyang munting isipan

Bawat isa ay kaibigan. 

Pagsasanay 5
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 Ipinagmamalaki mo ba ang iyong pagiging Pilipino? 
Bakit hindi? Tayong 
mga Pilipino ay may 
magagandang asal 
na tunay na kinikilala sa 
buong mundo.

 Kilala tayong mga 
Pilipino   sa  mainit na 
pagtatanggap sa 
mga panauhin. Ang 
paggalang natin sa 
mga nakatatanda 
at ang matamis na 
paggamit ng po at 
opo ay tunay na tatak 
ng isang Pilipino. Ang 
pagiging matulungin 
sa kapwa sa oras ng 
matinding suliranin 
o pagkabigo ay isa pa. Ang pagiging masayahin ay tunay na 
nakatutuwa sa ating mga Pilipino.

 Dahil sa mga ito, masasabi nating tunay na kahanga-hanga 
ang mga katangiang Pilipino.

Tunay na 
Kahanga-hanga
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 Kulayan ng asul ang (  ) masayang mukha kung ang 
sumusunod ay nagpapakita ng katangian ng isang tunay ng 
Pilipino; asul naman ang (  ) malungkot na mukha kung hindi.

1. Tumutulong ang Sagip-Kapwa sa mga 
nasalanta ng bagyo.

2. Kinalimutan na ni Ana ang paggamit ng po at 
opo simula nang makarating sa Amerika.

Pagsasanay 2

Pagkilala sa Mga Katangiang Pilipino

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa

Pagsasanay 1

1. Bakit dapat ipagmalaki ang pagiging Pilipino?

2. Ano-ano ang mga mabuting katangian ng mga Pilipino 
ayon sa teksto?

3. Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagtutulungan?

4. Paano ipinakikita ng mga Pilipino ang pagiging 
masiyahin?

5. Ikaw ipinagmamalaki mo ba ang pagiging Pilipino?
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 Lagyan ng tsek (    ) ang mga pahayag na nabanggit sa 
talatang nabasa.

Pagsasanay 3

3. Taos-pusong tinanggap ni Bb. Reyes ang 
panauhing di-inaasahan.

4. Kahit maraming problemang kinakaharap ay di 
pa rin nakakalimutang ngumiti at magpasalamat 
sa Diyos ng mag-anak na Cruz.

5. Dahil sobrang tanda na ng kanyang ina ay 
ipinadala siya ni Roby sa ampunan ng mga 
matatanda.

_____1. Matulungin ang mga Pilipino.

_____2. Madaling magtiwala ang mga babae sa mga lalake.

_____3. Kilala ang maraming magagandang asal ng        
      mga Pilipino.

_____4. Buong-pusong tinatanggap ng mga Pilipino ang   
     mga panauhin.

_____5. Mayaman sa tradisyon ang mga Pilipino.
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 Sagutin ng Tama o Mali ang mga sumusunod na 
pangyayari.

Pagsasanay 4

_________1. Ang mga Pilipino ay nagtutulungan sa oras    
     ng kagipitan.

_________2. Hindi na tayo dapat dumamay sa mga nanga-
                    ngagailangan.

_________3. Mayroon tayong bayanihan.

_________4. Ang mga Pilipino ay may kanya-kanyang pag-
                   uugali.

_________5. Ang mga Pilipino ay nagtatampo kung hindi 
                   tutulungan.

 Tukuyin ang damdaming ipinapahiwatig sa mga pahayag. 
Piliin ang titik ng tamang sagot.

A. masaya B. nagulat               C. malungkot

D. natakot E. nagpapasalamat     F.  nanghihinayang

Pagsasanay 5
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_____ 1. “May bago akong damit na galing kay Nanay.”

_____ 2. “Sana, ibinili ko na lang ng pagkain ang pera ko 
kaysa lobo.”

_____ 3. “Ano ka ba naman! Basta basta ka na lang 
sumusulpot!”

_____ 4. “Aalis na naman ang tatay. Maiiwan na naman kami 
nina Nanay.”

_____ 5. “Naku, maraming salamat sa pagliligtas mo sa 
akin!”

Pagsasanay 6

 Piliin ang damdaming ipinahihiwatig sa bawat bilang. Piliin 
ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon.

A. matipid   D. mapagmahal

B. maalalahanin  E. mapagbigay

C. galit    F. masipag

_____ 1. “Naku! Kaarawan ng nanay ko bukas bibilhan ko siya 
ng regalo.”

_____ 2. “Ano! Hindi ka sasama sa amin nakakainis ka!




