
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 istratehiya 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 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.

          
Mga Awtor
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Ngunit isang araw pagkakaibiga’y         
 sinubukan
Biglang naligaw itong si  Kokak, ‘di 
 alam kung  saan papunta
“Kokak! Kokak!” Ang sigaw niya, tulong! 
 tulong! nasaan kayo mga kaibigan?

 Ikaw ba ay may kaibigan?  Anong uri ng kabigan mayroon ka? Basahin ang tula nang 
malakas.

Magkakaibigang 
Tunay 

Magkakaibigan, ang turingan  ng isa’t isa
Sa paglalakbay magkakasama, saan man pumunta
Anumang oras nagtutulungan, lalo na kapag nangangailangan
Pagkakaibiga’y tunay  na matibay
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Dumating si Kuku kahit pipilay pilay, 
 kaibiga’y sinaklolohan
“Kruk! Kruk!” Narito na ‘ko mahal 
 kong kaibigan
Subalit sa pagtakbo, biglang natibo
Paa niya’y dumugo, hindi na makatayo.

Heto na si Muning, “Ngiyaw, Ngiyaw!” Ang 
 ungol niyang malambing
“Anong nangyari, sa iyo  kaibigan?
Kanina pa ako naghahanap sa palayan.”
Teka, ako’y kukuha ng gamot na dahon 
Upang mapawi sugat ni Kukung kaibigan.

Sa pagpunta sa puno, ulan ay bumuhos
Hanging kaylakas, nabali ang puno
Nadaganan si Muning, hindi makabangon  
“Twit , Twit,” ang huni ni Pipit.
Halika, kaibigan, sumakay sa aking pakpak 
At ihahatid ka sa iyong paroroonan. 

Subalit sa paglipad, naputol ang pakpak
Ng kawawang si Pipit na iyak nang iyak
“Aw! Aw!”  Ang malakas na tahol ni Bantay
‘Buti na lamang at dumating kaibigang karamay
“Buhay ko man ibibigay maligtas lamang kayo
 sa kapahamakan,” ang sabi niya.
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Pagsasanay 1

Sa lahat ng nangyari,     
 pagkakaibiga’y napatunayan,
Anuman ang katayuan, kahit sino   
 ka man
Kaibigan man o kaaway, ‘di    
 kayang pabayaan 
Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras
Kaibigang tunay, naroon sila’t  ika’y  
 dadamayan.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
naligaw   - nawala 
sinaklolohan  - tinulungan
bumuhos  - bumagsak
natibo   - nasugatan
kagipitan  - kalagayang 
    naghihirap, pagsubok
dadamayan - tutulungan
katayuan  - kalagayan
mapawi     - maalis

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa

Pagpapahalaga sa Kaibigan

         Sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Kulayan ng 
pula ang kahon ng tamang sagot.

1.   Sino-sino ang magkakaibigan?

    kalabaw, ibon, palaka, baka at pusa   

    pusa, daga, isda, palaka at manok

    palaka, manok, ibon, pusa at aso

2.   Ano ang nangyari kay Kokak isang araw?

    nasagasaan       nadulas

    nawala
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 Sino-sino ang tumutulong upang maging maayos at maganda ang inyong paaralan? Paano 
ninyo ipinapakita ang paggalang sa kanila?

Silang Mga Tagapaglinis 
at Manggagawa

 Tuwing papasok kami araw-araw sa aming silid aralan  ay 
malinis na ito. Nakahilera na ang mga silya at bawat sulok ay 
walang makitang anumang dumi. Maging ang ilang aklat na 
aming ginamit nang nakaraang araw ay nasa tamang lagayan 
na. Nakahanda na rin ang chalk at eraser sa ibabaw ng mesa ng 
aming guro na si Gng. Francisco.
 Si Mang Baste, isa sa mga janitor ang naglilinis ng aming silid 
aralan. Sa aming campus naman pagkatapos ng flag ceremony, 
mapapansin ang pagdidilig ng halaman at pagwawalis ng 
iba pang mga janitor. Si Mang 
Jakob ang nakatoka sa 
paghahalaman. Dinidilig 
niya ang nakapalibot 
na tanim na rosas sa 
harapan ng gusali. 
Sinisiguro rin niyang 
hindi ito pinaglalaruan 
ng mga mag-aaral 
upang hindi masira ang 
mga halaman at mga bulaklak 
nito. Kay gandang pagmasdan 
ang luntiang halamanan.
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 Sa bawat opisina ay makikitang abalang abalang 
nakaharap sa computer ang mga empleyado habang 
nagsasagawa ng kani-kanilang mga gawain. Ang mga 
guwardya naman ay matiyagang nagbabantay sa mga taong 
pumapasok at lumalabas dito.
 Sa aming kantina ay matatanaw ang mga batang 
nakapila sa pagbili ng pagkain. Maririnig ang paggalang sa 
mga tindera at gumagamit ng “po” at “opo” sa pakikipag-usap 
habang bumibili.
 Kapag oras naman 
ng rises, paboritong lugar 
ng mga mag-aaral ang 
magtungo sa munting hardin. 
Marami ring halamang 
bulaklakin ang nakatanim sa 
hardin, at may munting aviary 
na itinayo rito. May ilang mga 
ibon ang naroon. Masaya ang mga bata sa pagbibigay sa 
mga ibon ng pagkain. Dito karaniwang makikita sina Mang Railey 
at Mang Kaloy na magkasamang nililinis ang aviary.

Pagpapayaman ng Talasalitaan

empleyado - manggagawa
munti  - maliit
aviary  - tirahan o hardin ng   

  mga ibon
nakahilera - nakapila
pasilyo  - koridor
nakatoka  - nakatalaga
luntian  - berde
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Pagsasanay 1

 Kilalanin ang mga batang magagalang at matulungin sa 
mga manggagawa sa paaralan. Kulungin ng puso (  ) ang 
kanilang mukha.    

 Sa aming klinika naman matiyagang sinusuri ng mga duktor 
at nars ang mga mag-aaral para sa kanilang taunang medical 
check-up. Ang mga bata ay nakangiting bumabati nang may 
paggalang sa bawat manggagawang naroon.
 Ang mga 
tagapaglinis at katulong na 
manggagawa ng paaralan 
ay magagalang. Tulad 
ng lahat ng mga mag-
aaral, bumabati rin sila ng 
“magandang umaga” sa 
mga guro. Gayundin naman 
kami sa kanila. Turo ng aming 
mga guro ang pagbibigay 
galang sa mga janitor at 
lahat ng manggagawa ng 
paaralan.

Aralin 1. Pagsasanay sa Pagbasa

Paging Magalang sa mga Manggagawa 
sa Paaralan
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Ang Bakasyon sa 
Malaya 

 Semestral break o maikling bakasyon ng klase sa buwan ng 
Oktubre. Habang nanonood ng palabas sa TV ang mag-anak na 
Cruz ay may ibinalita ang ama sa asawa at dalawang anak. 

 “Tinawagan ako ni Tito Ely ninyo, iniimbita tayong 
magbakasyon  daw sa kanila.”

 “Daddy  pupunta po ba tayo?” Tanong ni Liza, ang 
panganay na anak.

 “Oo, anak. Mga tatlong araw marahil tayo roon,” tugon ng 
ama.

 Sa makabagong pamumuhay ay hindi dapat kalimutan ang relasyong pampamilya 
at ang magagandang kaugalian ng pamimitagan lalo na sa paghingi ng pabor o paghingi ng 
pahintulot.
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 “Yehey! Makakalaro ko ulit si Kuya Gernald,” tuwang-tuwang 
sambit ng bunsong si Eds. “Maaari po bang isama natin si Yaya 
Inday, Daddy?” patuloy pa nito.

 “Syempre naman, anak. Kung saan tayo ay doon din siya. 
Alam n’ya namang parang pamilya na natin siya,” sagot ulit ni G. 
Cruz.

 “O, igayak na ninyo ang inyong mga gamit. Bukang 
liwayway na tayo aalis,” payo naman ng inang si Bing.

 Kinabukasan ay may araw pa ng dumating ang mag-anak 
na Cruz sa Malaya isang bayan ng Pililia, Rizal. Walang pagsidlan 
sa tuwa ang magpipinsan nang magyakap-yakap na sila. Mga 
ilang buwan  na rin kasing hindi sila nagkikita.

 Habang nagkukuwentuhan ang magkakapatid na Aling 
Marie at Aling Bing ay nag-aalangang lumapit si Gernald at 
nagwikang: “Mawalang galang 
po Mama, Tita Bing, maaari po 
bang pumunta kami sa libis? 
Mamumulot po kami ng suso 
at magpapakain ng itik.” 

 “Sige anak, mag-iingat 
kayo roon,” sagot naman ni 
Aling Marie.

 “Siyanga pala mga anak, 
mag-iingat kayo, at bago kayo 
magsimulang mamulot ay 
magpasintabi kayo at humingi 
ng pahintulot sa mga hindi 
nakikitang bantay ng ilog,” 
paalaala naman ni Mang Ely.
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 “Ano po? May mga bantay ang ilog na hindi nakikita?” ang 
takang tanong ng mga batang-Maynila.

 Napahalakhak si Mang Ely at tumugon, “Paniniwala ng 
matatandang ninuno natin iyan. Pero mabuti na ang nag-
iingat at sumunod sa mga ugaling Pilipino kung hindi naman 
makasasama.”

 “Ah, opo Tito, mag-iingat po kami at hihingi ng pahintulot,” 
pangako naman ni Eds bago tuluyan ng nagpasa-libis.

 Habang daan ay ‘di mapatid-patid ang kuwentuhan ng 
magpipinsan. Kapag may nararaanan silang nag-uusap sa 
makitid na landas ay nagsasabi sila ng “pasintabi po, makikiraan 
po.” Hanggang makarating sila sa libis at bago  namulot ng mga 
suso ay nagpaalam din muna sila sa sinasabing bantay na hindi 
nakikita. 

 “Mga lolo at lola mawalang galang na po. Makikihingi 
po kami ng mga suso,” ang kanilang nasambit. Pagkatapos 
mamulot ng suso ng magpipinsan ay hindi rin sila nakalimot 
magpasalamat.

 Tuwang-tuwa silang lahat sa dami ng mga napulot na suso. 
Dumaan muna sila sa itikan ng Kuya Juanio nila at nagpakain ng 
mga itik. Tuwang-tuwa naman silang pinanonood ng may-ari ng 
itikan at pinadalhan sila ng dalawang itik na lulutuin nang sila’y 
magpaalam.

 Pagdating sa bahay ay masaya nilang ikinuwento sa 
kanilang mga magulang ang  naging karanasan nila.

 “Manang Inday, pakiluto niyo po ang mga suso bukas,” 
pakiusap ni Harold.
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 “Oo, bukas ko pa iluluto ang mga suso para mailabas muna 
ang duming nakain ng mga ito, tugon naman ng yaya.

 Kinabukasan, masarap na pinagsaluhan nila ang ginataang 
suso. Pagkatapos ng masayang kainan ay nagyaya ulit ang mga 
magpipinsan na mamansing.

 Dahil sa labis na kasiyahan, nakalipas ang tatlong araw nang 
hindi halos namalayan ng dalawang pamilya.

 Bago umalis pauwi ng Maynila ay masuyo pang 
naglambing si Liza nang, “Tito Ely, Tita Marie maaari po bang 
magbakasyon kami ulit dito?”

 “Aba, oo naman,” magkasabay pang sagot ng mag-anak 
na Ely at Marie.
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Efren Peñaflorida  Jr.
2009 CNN Bayani – 

Pilipino

 Kapuri-puri na ang isang simpleng Pilipinong guro ang itinanghal na Bayani ng CNN 
(Cable News Network) para sa taong 2009.

 Si Efren Peñaflorida Jr., na isang Pilipino ang piniling bayani 
ng CNN (Cable News Network), isang pandaigdig na network 
ng telebisyon. Natalo ni Efren ang mahigit 9,000 mga nominado 
mula pa sa iba’t ibang bansa.

 Sino ba si Efren Peñaflorida Jr.? Siya ay galing sa isang 
mahirap na pook ng mga iskwater sa Cavite City, Cavite. Isang 
masikap na drayber ng traysikel ang kanyang amang si Efren 
Peñaflorida Sr. Isang simpleng maybahay naman ang kanyang 
inang si Lucila Geronimo.
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 Ang palaruan niya ay tambakan ng maruming basura at 
kadalasan ay inaaway ng ibang bata na kalaro niya. Ang languyan 
nila ay ang maputik na ilug-ilogan. Hindi naging hadlang ang 
kanyang kahirapan upang matupad niya ang kanyang mga  
pangarap. Siya ay isa sa mga pinag-aral ng World Visions, isang 
organisasyong pang-komunidad, mula elementarya hanggang 
hayskul.

 Marami siyang karangalang natanggap mula sa pangmaliit 
na grupo sa silid aralan at pati pangbuong paaralan.

 Labing-anim na taon siya noon at nasa hayskul pa lang 
nang itatag niya ang isang Friendly Club na tinawag nilang 
Dynamic Teen Company. Ito’y binubuo ng dalawampung kasapi 
na karamihan ay hikahos din sa buhay.

 Layunin ng grupo nila na ilayo sa masasamang gawain 
ang mga kabataang nasa katayuang kagaya nila. Nais din 
nilang gamitin ang mga talento at panahon ng mga ito sa 
kapakipakinabang na gawaing pang-komunidad, at sa ikauunlad 
ng sarili at ng pook. Katuwang nila ang Club 8586, isang kapisanan 
ng Serbisyong Pampubliko.

 Nagtapos si Efren ng Computer Technology nang may 
pinakamataas na karangalan sa San Sebastian College-Recoletos 
de Cavite, noong taong 2000. 

 Sa Cavite State University naman ay nagtapos siya ng 
pangalawang kursong B.S. Degree sa Edukasyong Sekondarya at 
nagtamo ng karangalang Cum Laude.

 Dahil sa marubdob niyang hangarin na makatulong sa 
mga kabataang walang panahon at pagkakataong mag-aral 
ay naisip niya ang edukasyon sa kariton. Sa tulong pa rin ng 
mga kaibigan sa Dynamic Teen Company, ay nagsimula silang 
magturo gamit ang maliit na kariton na may mga aklat, papel, 
bolpen, mesa at upuan.
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 Noong una ay sa sementeryo pa  sila nagpupuwesto dahil 
walang lugar, at kalaunan ay sa mga bakanteng lupa at kalsada 
na, katuwang pa rin nila ang  Club 8586.

 Ang Club 8586 din ang nagnomina kay Efren sa CNN sa 
paghahanap ng network ng mga makabagong bayani.

 Nakatawag pansin sa mga taga CNN Blue Ribbon Panel ang 
katangi-tangi niyang gawain kaya’t mula sa 100 bansa ay siya 
ang piniling CNN 2009 Hero, siya na isang Pilipino.

 Kinilala rin ni Pangulong Gloria  Arroyo ang ginawa 
niyang kabayanihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
malaking karangalan para sa bansang Pilipinas. Iginawad kay 
Peñaflorida ang isa sa pinakamataas na karangalan - Ang Order 
of Lakandula.

 Sinamahan si Efren ng kanyang mga nalulugod na mga 
magulang at ng mga kasapi ng Dynamic Teen Company  na 
nakasama niya sa hirap at sa mainit na araw. 




