
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 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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 Sa isang liblib na baryo sa may paanan ng bundok, naninirahan 
ang mag-anak ni Mang Boy. Kasama niya ang kanyang asawang si Aling 
Virgie, ang sampung taong gulang na anak na si Lala, at ang kanyang 
walumpung taong gulang na inang si Lola Marita. Nag-iisang anak lang 
si Mang Boy at patay na ang kanyang ama kung kaya’t siya na lang ang 
tanging nag-aalaga sa ina.
 Dating maayos at komportable ang kanilang pamumuhay. Bagama’t 
hindi mayaman ay kuntento naman ang lahat. Nag-aalaga ng mga baboy 
si Mang Boy, na ibinibenta naman ni Aling Virgie sa kanilang pwesto sa 
palengke. Masipag ding magtanim si Mang Boy kaya nakalilibre na sila sa 
ilang mga gastusin.
  Isang araw, may malakas na bagyong dumating sa kanilang 
lugar. Nag-alala siyang baka tumagal ito, kaya naisipan niyang lumuwas sa 
bayan para bumili ng gamot ng ina at ng iba pa nilang kailangan.
  “Huwag ka nang umalis, Boy. 

Alam mo namang delikado na sa 
daan kapag ganitong malakas 
ang ulan, di ba?”   pakiusap ni 
Aling Virgie sa asawa.

  “Hindi maari, Virgie. Kailangan 
kong makaluwas sa bayan. 

 Ang Sorpresa
 Ang  kahirapan sa buhay at   
pagkakaroon ng kapansanan ay di kabawasan   
 sa dignidad ng isang nilalang.

Pagpapayaman 
ng Talasalitaan

kuntento - panatag, 
 walang 
 reklamo 
liblib       - lugar na hindi 
 gaanong
 nararating
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 Ang Sorpresa
Baka kulangin ang ating pagkain, pati na rin ang gamot ni Inay, lalo lang 
tayong mahihirapan. Alam mo naman ang Inay, hindi nakakatulog kapag 
inaatake ng kanyang sakit,”  paliwanag ni Mang Boy.
 “Huwag kang mag-alala. Babalik din ako kaagad. Ikaw na muna ang 
bahala dito.” dagdag pa nito.
 Bagama’t kinakabahan 
ay walang magawa si Aling 
Virgie. Sadyang mapilit ang 
kanyang asawa.
 “Sige Boy, mag-iingat ka,” 
bilin niya rito.
 Hindi pa natatagalang nakaalis si Mang Boy ay lalo pang lumakas 
ang buhos ng ulan. Ang bus na sinasakyan ni Mang Boy ay aksidenteng 
nahulog sa bangin nang iwasan nito ang rumaragasang putik at mga bato 
mula sa bundok. Sa kasamaang palad, isa siya sa mga nasawi.
 Simula noon ay nagbago na ang kanilang pamumuhay. Unti-unting 
naibenta ang kanilang mga alagang baboy dahil hindi sapat ang kinikita 
ni Aling Virgie sa pagtitinda.
 Ang biyenang si Aling Marita naman, bukod sa pagiging ulyanin ay 
lalo pang naging masasakitin. Kaya’t dagdag pasakit ito sa kanya. Tanging 
ang anak na si Lala lamang ang nag-aalaga sa matanda, dahil abala siya 
sa pagtitinda.
 Madalas umiinit ang ulo ni Aling Virgie lalo na kapag dumaraing si 
Lola Marita sa tuwing aatakihin ito ng kanyang sakit.
 Isang araw narinig ni Lala na nag-uusap ang kanyang ina at ang 
kanyang Ninang Adela.
 “Hirap na hirap na talaga ako, Mare. Perwisyo at walang silbi ang 
matandang iyan,” daing nito sa kaibigan.
 “Magpasensiya ka na lang, Mare. Wala namang ibang mag-aalaga 
sa kanya kundi ikaw. Ilang panahon na lang ang ilalagi niya sa mundong 
ito, kaya konting tiis pa,” payo ni Aling Adela.
 “Sana nga ay tama ka, Mare ngunit mas makabubuti siguro kung 
ihahanap ko na siya ng ibang matitirahan para hindi ko na marinig ang 
kanyang mga daing tuwing aatakihin siya ng kanyang sakit. Nagsasawa na 
talaga ako sa matandang iyan!” naiinis na sabi ni Aling Virgie.
 “Eh saan mo naman siya ititira? Wala naman siyang ibang kamag-
anak kundi kayo lang ng iyong anak.”

Pagpapayaman ng Talasalitaan

delikado  - mapanganib, di-ligtas
nasawi - namatay, binawian 
  ng buhay 
rumaragasa  - mabilis at biglang 

pagbagsak
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 Sa halip na sumagot ay isang makahulugang ngiti ang nakita sa 
mukha ni Aling Virgie habang nakatingin ito sa bandang likuran ng kanilang 
bakuran, na sinundan din ng tingin ng nakikinig na si Lala. Ang ngiti sa mukha 
ng ina ay tila ba nagsasabing nahanap na nito ang solusyon sa kanyang 
problema.
 Isang umaga, napansin ni Aling Virgie na abalang-abala at pakanta-
kanta pa ang anak na si Lala habang inaayos nito ang kanyang mga gamit.
 “Ano ba ang gagawin mo sa mga gamit ko Anak?” tanong nito.
 “Sikret! Hindi pa pwedeng sabihin! Sorpresa po para sa bertday ninyo,” 
sagot ni Lala. “Sige na po Inay at baka tanghaliin kayo papuntang palengke. 
Ako na po ang bahala rito.”
 “Talaga? Ang bait naman ng anak ko. Siya, aalis na ako.”
 “Mag-iingat po kayo Inay,” bilin ni Lala
 Sumapit na ang pinakahihintay na araw ni Lala, ang kaarawan ng 
kanyang ina. Kailangan na niyang ipakita ang kanyang sorpresa. Masaya 
nitong sinalubong ang ina nang umuwi ito galing sa palengke.
 “Hapi bertdey, ‘Nay!” bati nito. “May regalo po ako sa inyo. Tiyak na 
masu-sorpresa kayo!”
 “Talaga? Ano yun?” tanong ng Ina.
 “Ipikit muna ninyo ang inyong mga mata,” pakiusap ng anak.
 Natatawang sumunod si Aling Virgie sa hiling ni Lala.
 Hawak ang kamay ng ina, inalalayan niya ito patungo sa likurang 
bahagi ng kanilang bakuran. Sa likuran, kung saan naroon ang dating 
kulungan ng kanilang mga alagang baboy.
 “Sige po, ‘Nay. Buksan na po ninyo ang inyong mga mata.”
 Laking gulat ni Aling Virgie nang nakita niya naka-ayos ang kanyang 
mga gamit sa tila ba maliit na silid sa kanyang harapan. 
Ang silid, na minsan ay naging tahanan ng kanilang mga alaga.... alagang 
baboy.
 “A...a..nak, a..no i..to? Bakit nandito ang mga gamit ko?” nagtatakang 
tanong nito sa anak.
 “Narinig ko po kasi ang usapan 
ninyo ni Ninang.
Di po ba, dito ninyo ililipat si lola dahil 
bukod sa matanda na ay wala na 
siyang silbi, kaya inaayos ko na po 
ito para hindi na kayo mahirapan. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

daing - papahayag ng sakit, 
hinaing 

ilalagi - itatagal
pasakit          -  pahirap sa kalooban
perwisyo       -  abala, sagabal
ulyanin          -  makakalimutin
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Dinala ko na po ang mga 
gamit niya rito at isinama ko 
na rin po ang mga gamit 
ninyo, para pagtanda ninyo 
at wala na rin kayong silbi, 
ay dito ko na rin po kayo 
palilipatin,” paliwanag ng 
anak.
 Hindi makasagot ang ina. Para siyang binuhusan ng malamig na 
tubig sa buong katawan. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan.
 Malaking sorpresa talaga  ito para sa kanya. Sorpresang di na sana 
niya nakita.

Pagtukoy sa Katangian ng Tauhan 
Ayon sa mga Kilos at Diyalogo Nito

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa

Pagpapayaman ng Talasalitaan
inalalayan - paghawak sa kaninuman o 

anuman upang hindi mabuwal 
silbi  - kahalagahan, gamit 
sorpresa - pangyayari o bagay na hindi 

inaasahang na nagdudulot  
ng pagkagulat at pagtataka 

sumapit  - dumating

Pagsasanay 1

 Isaayos ang mga titik na nasa kahon upang matukoy ang 
pinakamalapit na kahulugan ng mga salitang may bilog sa pangungusap. 
Isulat ang sagot sa patlang.

1. Ang mag-anak ni Mang Boy ay masayang namumuhay 
sa isang lugar na ‘di gaanong nararating ng mga tao.

     _______________________________________________________

I     I
L           L

B               B

 Ang tauhan ng isang akda ay nailalarawan batay sa paraan ng 
kanyang pananalita, kilos, at sa pag-uusap ng iba pang tauhan tungkol 
sa kanya. Maaari rin naman itong ipakita sa pamamagitan ng tuwirang 
paglalarawan ng may-akda sa tauhan o sa mga diyalogo sa loob ng 
kuwento.

 Sa pamamagitan ng mga nabanggit, mabisang makikilala ang 
mga katangian ng pangunahing tauhan o iba pang tauhan sa kuwento.
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 Ito ay nangyari noong unang panahon.
 Sina Huwan, Pablo, at Lukas ay magkakapatid. Sila’y pawang binata 
na ulila sa Ina. Ang kanilang ama na matanda na ay sakitin pa. Maralita 
lamang sila.
 Minsan ay naglubha ang kanilang mapagmahal na ama. Nang 
ipatawag ang tatlong anak, mahina na ang boses at madalang na ang 
pagsasalita ng agaw-buhay na maysakit. Gayunma’y narinig siya ng tatlong 
binatang nakapaligid sa higaan.
 “Mga mahal kong anak.... malapit na ‘kong yumao....wala akong 

maiiwang yaman....
dukha lamangtayo....
Ngunit bibigyan ko 
kayo... ng tig-isang 
bagay... na kapag 
ginamit ninyo sa...
sa isang sadyang 
lugar.... na wala 
yaong kamukha 
ay..... mapaliligaya 
kayo...!”
 Ang ipinagkaloob 
kay Huwan ay isang 
katyaw, kay Pablo 
ay isang pusa at kay 
Lukas nama’y isang lilik 
o karit. Hindi naglipat-
oras ay nalagutan ng 
hininga ang butihing 
matanda.

 Ang Pamana at     
      ang Payo

Ni Dioniso S. Salazar

Anumang biyaya ang natanggap
 Pagyamanin at ipagpasalamat
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 Pagkatapos ng kanilang pagluluksa ay nagpulong ang 
magkakapatid. Tinangka nilang subukin ang huling payo ng kanilang ama.
 Si Lukas ang unang humanap ng kanyang kapalaran sa isang 
malayong-malayong bayan. Doon ay nakatagpo siya ng mga taong 
umaani ng palay, datapwat makaluma ang ginagawa nilang paraan ng 
pag-ani. Binubunot nila ang bawat puno ng palay. Lumapit siya at humingi 
ng pahintulot na maipakita ang bisa ng kanyang lilik. Sa ilang minuto 
lamang ay marami siyang nagapas. Labis na humanga at natuwa ang 
mga nakamasid sa ginawang naibigay ng lilik. Inalok siya ng maraming 
salapi bilang kapalit ng kanyang karit. Umuwi siyang isa nang mayaman.
 Pagkabatid ni Huwan sa magandang kapalaran ng kapatid ay siya 
naman ang gumayak na maglakbay. Dala ang kanyang katyaw, naglakad 
siya nang naglakad hanggang sa makarating sa isang bayang wala ni isa 
mang manok. Ang katyaw niya’y nakatawag ng pansin ng mga tagaroon.
 “Anong hayop ba iyong dala mo?” tanungan ng balana.
 “Ang tawag dito ay katyaw,” tugon ni Huwan. Siyang pagtilaok ng 
alagang manok.
 “Bukod sa pagtilaok, ano pa ang kayang gawain niyan?” tanong ng 
marami. Muling tumilaok ang katyaw.
 “Bakit tumitilaok ang iyong katyaw?” patuloy na usisa ng mga tao.
 “Upang ihayag ang oras. Halimbawa, ang unang tilaok nito sa gabi 
ay nagbabadyang hatinggabi na, ang ikalawa’y nagpapahiwatig na ikatlo 
na sa madaling araw, at ang ikatlong tilaok ay nagsasabing ikalima na ng 
umaga,” paliwanag ni Huwan.
     
  N a p a g k a i s a h a n 
ng mga tagaroon na 
bilhin para sa kanilang 
bayan ang katyaw.  Ang 
napagbilhan ni Huwan 
ay halos kasindami ng 
natamo ni Lukas sa 
kanyang karit. Umuwi si 
Huwang maligayang-
maligaya.

Pagpapayaman ng Talasalitaan

agaw-buhay - naghihingalo, mamamatay na
katyaw - tandang
lilik o karit - kasangkapang 
  panggapas na 
  binubuo ng 
  pabalikong talim 
madalang - kakaunti, bihira
pawang - lahat-lahat
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 Si Pablo naman, dala 
ang namana niyang pusa, 
ang humayo. Hindi siya tumigil 
sa paglalakad hanggang 
hindi sumapit sa isang 
bayang pinamumugaran ng 
maraming daga. Ang mga 
naninirahan doo’y wala nang 
pag-asang mapigil pa ang
pananalanta ng mga daga.

 “Ipapakita ko sa inyo 
ang galing ng aking hayop,” pagpaparangal ni Pablo.
 Napamulagat ang mga tao sa kahanga-hangang bilis at tapang ng 
mahiwagang hayop. Sa ilang iglap lamang ay naghambalang ang mga 
patay na daga. Ang marami’y nagpulasan ng takbo sa iba’t ibang gawing 
hindi mararating ng mga malupit na kaaway.
 Ang balita’y umabot sa pandinig ng Lakan sa lupaing yaon. Ipinatawag 
niya si Pablo at hinilingang lipulin ang mga dagang naglipana sa kanyang 
palasyo.
 Inalpasan ni Pablo ang kanyang pusa na sinasadya niyang hindi 
pakainin ng maghapon. Patay ang bawat dagang mahuli ng pusa. Tuwang-
tuwang pinanood ng Lakan ang hagaran ng pusa at ng mga hintakot na 
daga.
 Ang pusa ni Pablo ay 
nabili ng Lakan sa malaking 
halaga. Umuwi ang binata na 
isa na ring mayaman.
 Nagpatuloy ang 
kanilang pagyaman sapagkat 
sumunod sila sa matalinong 
payo ng kanilang ama: 
Pumili ng tamang pook na 
mapapangalakalan! 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

lakan - datu, raha
nagbabadya - nagpahayag ng ibig 

sabihin
pinamumugaran - tinitirhan ng maliliit na 

hayop
tilaok - sigaw ng tandang 

na naririnig tuwing 
madaling araw.

usisa  - pagtatanong
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Pagsunod sa Panutong Nakalimbag

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa

1. Simple lang ang pamumuhay ng magkakapatid dahil maralita 
lamang sila.

  maunawain    mahirap
  matulungin     magulo

2. Mahina na ang boses ng nag-aagaw buhay na ama.
  mabagal magsalita   nagpapahinga
  maysakit     naghihingalo

3. Ang unang tilaok ng kanyang katyaw sa gabi ay nagsasabing 
hatinggabi na.

  pusa      kambing
  aso      manok

 Tukuyin ang kahulugan ng salitang may salungguhit ayon sa 
pagkakagamit nito sa pangungusap.  Itiman ang bilog na katapatan ng 
iyong sagot.

Pagsasanay 1

 Ang pagsunod sa panuto ay isang mahalagang kasanayan na 
dapat malaman at matutuhan ng bawat mamamayan. May mga 
pagkakataong nahihirapan, o 'di kaya’y hindi makasunod, o sadyang 
hindi alam ang dapat gawin dahil sa kakulangan ng pang-unawa.

 Ang lubusang pang-unawa sa panuto bago gawin ang hinihingi rito 
ay lubhang kailangan. Tiyaking basahin at unawain munang maigi ang 
mga tagubilin bago simulan ang anumang gawain.

 Ang pagsagot sa hinihingi ng pormularyo at QUESTIONNAIRE ay ilan 
lamang sa dapat pagtuunan ng pansin.
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4. Napamulagat ang mga tao nang makita ang kahanga-hangang 
bilis ng pusa. 

  nanlaki ang mga mata  nabulag sila
  sumakit ang mga mata  nanlabo ang paningin

5. Tuwang-tuwa ng pinanood ng Lakan ang hagaran ng pusa at 
malilikot na daga.

  awayan     habulan
  laro      kuwentuhan

6. Maagang gumayak si Huwan para sa kanyang paglalakbay.
  naghanda     nagpahinga
  dumating     umalis

7. Humingi ng pahintulot si Lukas para maipakita ang bisa ng kanyang 
lilik.

  galing     madyik
  bilis      talas

8. Nakarating si Pablo sa bayang pinamumugaran ng maraming 
daga.

  tinitirhan     tinataguan
  pinagpapahingahan   binibisita

9. Tuwang-tuwa ang Lakan dahil mauubos na ang nagkalat na daga 
sa kanyang kaharian.

  kapitan              emperador
  pangulo              hari

10. Inalpasan ni Pablo ang kanyang pusa para habulin ang daga.
  pinatalon              itinali
  pinakawalan             pinatakas
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  “Hindi ko hinangad na mangatal sa kadiliman, bagkus ay humanap 
ng liwanag na aking magiging tanglaw sa pagsupil ng karimlan sa aking 
buhay,” ani ni Roselle.
 Si Roselle Ambubuyog, “Gennet” para sa kanyang mga kapamilya at 
kaibigan, ay ipinanganak noong ika-12 ng Enero, 1980.
 Anim na taon siya nang mawala ang kanyang paningin dahil sa isang 
misteryosong karamdaman na kalaunan ay nakilala sa tawag na Steven 
Johnson’s Syndrome.
 Bagamat dumaan siya sa ilang operasyon ay hindi naman naisalba 
ang kanyang paningin. Ang pagkawala nito ay hindi naging sagwil para 
patuloy niyang maabot ang mga mithiin niya sa buhay.
 Katunayan, nagtapos siyang balediktoryan noong elementary at 
hayskul. Tumanggap din siya ng 100 medalya, award, citations mula sa 
mga sinalihang kompetisyon sa matematika, agham, kasaysayan, essay 
writing, journalism, at extemporaneous speech.
 Nagtapos siya ng kursong BS Mathematics sa Unibersidad ng Ateneo 
de Manila at nakatanggap ng karangalang Summa Cum Laude.
 Bilang pagkilala sa kanyang nagawa ay 
hinandugan siya ni Presidente Ramos ng full 
scholarship mula sa kanyang social fund.
 Si Gennet ay maituturing na isang 
bayani dahil nagsikap siyang makamit 
ang pang-akademiyang kahusayan sa 
kabila ng kanyang kapansanan.
 Ang kanyang nagawa ay higit pa 
sa mga nagawa ng mga taong normal 
at walang kapansanan. Ngunit higit sa 
mga karangalang nakamit ay ang 
pagsisilbi niyang inspirasyon sa mga 
tao para harapin at pagtagumpayan 
ang anumang pagsubok sa buhay.

Roselle “Gennet” 
Ambubuyog

Dasal, Pagsisikap, at Tiwala sa Sarili
Mga sandatang panlaban sa mga 

pagsubok sa buhay
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 Malaking tulong ang kompyuter upang magawa niya ang kanyang 
mga gawain. Ang mga ito ang nagbibigay sa kanya ng kalayaang gawing 
mag-isa ang kanyang trabaho nang hindi umaasa sa iba.
 Nagsilbi siyang product and support manager sa Code Factory, S.I., 
isang kompanyang naka base sa Espanya na nangunguna sa pagpapabuti 
sa akses ng mga mobile phone para sa mga katulad niyang may mga 
kapansanan sa paningin.
 Ayon kay Roselle, “Gusto kong ang mga bulag ay magkaroon ng 
pantay na oportunidad sa lipunan, maging kapaki-pakinabang, maging  
matagumpay katulad ng ibang tao, at naniniwala akong malaki ang 
gagampanang papel ng teknolohiya dito.”
 Ang screen reader, isang uri ng tulong teknolohiya na may kakayahan 
magsalin sa salita ng anumang nakasulat sa kompyuter screen. Sa tulong 
nito ay nakagagawa siya ng sariling PowerPoint Presentations na ginagamit 
niya sa kanyang mga training sessions, para sa mga distribyutor at kostumer 
ng mga produkto ng e-mail sa MS Outlook. Ang teknolohiya ang nagsilbing 
tulay na naglapit sa kanya at sa kompanyang  pinagtratrabahuhan niya na 
nakabase sa Espanya.
 Siya ay bahagi rin sa kampanya ng Microsoft Office icons, isang 
proyekto na nagsama-sama ang mga kilalang personalidad sa kani-
kanilang larangan, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa iba at tagumpay 
sa pag-uugnay ng teknolohiya bilang mahalagang bahagi ng kanilang 
pamumuhay.
 Nais niyang magsilbing inspirasyon sa lahat ng tao na gumagawa 
ng mga bagay na 
hindi lang higit pa sa 
pangkaraniwan kundi 
lampasan pa ang mga 
ito.
 Para   sa   kanya   
ang    teknolohiya ay 
mabuting bagay hindi 
lang sa taong may 
kapansanan kundi sa 
lahat na bukas ang isip 
at puso na gumagawa 
ng pagbabago para sa 
lalo pa nilang ikabubuti. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

distribyutor - tagapamahagi, tagapamigay
inspirasyon - nagbibigay-sigla, pamukaw
  sigla
karimlan -  kadiliman, kalungkutan
magsalin -  maglipat
mangatal -  manginig, matakot
mithiin -  naiisin, layunin
nagsilbi -  nagtrabaho, naglingkod
pagsupil -  pagpigil
tanglaw -  ilaw, gabay
teknolohiya -  agham na nauukol sa mga
    sining na pang-industriya
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 Makaiiwas tayo sa sakuna o disgrasya kung mayroon tayong sapat 
na kaalaman at pang-unawa sa mga babalang makikita sa daan.

Pag-unawa sa mga Babala sa Daan

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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Madulas na 
Daan

Maaring 
Pumarada

Bawal 
Pumarada

Tumigil

Bawal Manigarilyo Bawal Bumusina Bawal Kumaliwa Biglang Kurba

Tawiran ng Mga 
Bata

Ilaw Trapiko Para sa May 
Kapansanan

Hospital Zone Tawiran

 Narito ang ilan sa mga babala...
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 Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat ng mga sumusunod na 
salita o lipon ng mga salita.

Pagsasanay 1

Pagsasanay 2

   Kasingkahulugan    Kasalungat

____________________ may utak ____________________

____________________ karimlan ____________________

____________________ magaling ____________________

____________________ hinandugan ____________________

____________________ nagwagi ____________________

 Sagutin ang mga sumusunod na tanong.

1. Bakit nabulag si Roselle Ambubuyog?
________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Paano ipinakita ni Roselle na sagabal ang pagiging bulag niya para 
makamtan ang tagumpay?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Ilahad ang naging trabaho ni Roselle?
________________________________________________________________

________________________________________________________________
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 Dr. Jose Rizal

Ipagmalaki at ikarangal ang bayaning 
nag-alay ng buhay

 I Si Dr. Jose Rizal ay isinilang noong Hunyo 19,1861 sa Calamba, 
Laguna. Ang kanyang mga magulang ay sina Don Francisco Mercado at 
Doña Teodora Alonzo. Si Pepe, palayaw ni Dr. Rizal, ang pampito sa labing-
isang magkakapatid.
 2 Tatlong taong gulang siya nang matutuhan niyang basahin ang 
alpabeto sa tulong ng kanyang ina at walong taon naman siya nang isulat 
niya ang tulang “Sa Aking 
mga Kabata”.
 3 Sino nga ba ang 
makakalimot sa kuwento ng 
tsinelas at gamugamo, pati 
na rin sa mga pagkakataon 
na ipinakita niya ang 
kanyang pagmamalasakit 
sa mga taong inaapi o 
nangangailangan ng tulong?
 4 Tunay na sa murang 
edad ay kinakitaan na si Jose 
ng katalinuhan at kagitingan.
 5 Minsan, habang 
nakatuon ang kanyang 
pansin sa aklat na binabasa 
ay nakarinig siya ng batang 
umiiyak. Kaagad niyang 
tinungo ang kanilang 
durungawan para tingnan 
ang nangyayari.
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 6   Isang batang 
may pitong taong 
gulang ang umiiyak 
dahil sumabit ang 
kanyang saranggola 
sa simboryo ng 
simbahan habang 
pinagtatawanan ng 
ilang malalaking bata 
na nakapaligid sa 
kanya.
 7 Mabilis niyang 
iniwan ang aklat na 
binabasa at tinungo 
ang kinaroroonan ng 
bata. Inalo niya ito at sinabihang tumahan saka dali-daling inakyat ang 
mataas na simboryo para kunin ang saranggola. Nangasindak ang mga 
batang kanina’y nagtatawanan dahil hindi nila kayang gawin ang ginagawa 
ni Jose.
 8  Nang matapos niya ang kanyang Bachelors Degree sa Ateneo ay 
nag-enrol naman siya ng medisina sa UST, ngunit tumigil siya sa pag-aaral 
nang makita niya na may diskriminasyong umiiral dito.
 9 lpinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ibang bansa at 
nagpakadalubhasa siya bilang isang manggagamot. Mabilis din niyang 
natutuhan ang iba’t ibang wika tulad ng Ingles, Aleman, lntsik, Arabic, Latin 
at iba pa. 
 10 Kahit malayo sa Pilipinas, ang kanyang puso at pag-iisip ay iniwan 
niya rito. Batid niya ang ginagawang pagmamalabis ng mga Kastila sa mga 
Pilipino, kaya naisipan niyang sulatin ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo 
na pawang nagpapakita ng pagmamalabis ng mga Kastila. Dahil dito ay 
inakusahan siyang lumaban sa gobyerno kaya hinuli siya at ipinatapon sa 
Dapitan.
 11 Kaysa magmukmok, kinalap niya ang ilang kabataan at ang mga 
ito’y tinuruan niyang sumulat, bumilang, bumasa, at magsalita ng Ingles 
at Kastila. Hindi siya gumamit ng aklat sa pagtuturo. 
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 Ang katangian ng tauhan ay natutukoy at lubusang 
nakikilala sa pamamagitan ng kanyang sinasabi o kinikilos.

Ang kanyang silid-aklatan ay ilalim ng puno, minsa’y paanan ng bundok 
o kaya’y dalampasigan.
 12 Naniniwala si Dr. Rizal na ang isang mag-aaral ay higit na 
nagpupunyagi kapag binibigyan ng gantimpala. Kaya ang sinumang 
magpapakita ng katalinuhan ay bibigyan niya ng karangalang EMPERADOR 
kung saan makakatabi niya ito sa pag-upo sa ulunan ng mesa samantalang 
ang pinakamahina naman ay inilalagay niya sa kahuli-hulihan.
 13 Gustong-gusto ng mga mag-aaral ang paraan ng kanyang 
pagtuturo sapagkat 
ang kanyang 
mga Ieksyon ay 
kapaki-pakinabang 
sa kanilang 
pamumuhay.
 14  Sadyang 
kahanga-hanga 
si Dr. Jose Rizal, 
ang pambansang 
bayani ng lahing 
kayumanggi.

Pagpapayaman ng Talasalitaan

dalampasigan   - tabing dagat
diskriminasyon   - hindi pantay na   

    pagtingin
durungawan   - bintana
magmukmok   - malungkot, mag-isip
murang edad   - bata pa
nagpupunyagi   - nagsisikap 
pagmamalasakit - pangangalaga
simboryo    - pinakamataas na   

    bahagi  ng simbahan

Pagsusuri sa Katangian ng Tauhan

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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 Hanapin sa itinakdang bilang ang salitang binigyan-kahulugan sa 
pangungusap. Isulat ang sagot sa kahon. 

1-2. Si Jose ay nagpakita ng kabayanihan 
nang walang takot niyang akyatin 
ang pinakamataas na bahagi ng 
simbahan. (Tal. 4) (Tal. 6)

3.  Sinabihan ni Pepe ang batang tumigil 
na sa pag-iyak dahil kukunin na niya 
ang saranggola nito. (Tal. 7)

4.  Nagpunta siya sa ibang bansa para 
maging espesyalista sa mata. (Tal. 9)

5.  Nalaman niyang lahat ang pang-
aabusong ginawa ng mga Kastila sa 
mga Pilipino. (Tal. 10)

6.  Nais niyang maging abala. Ayaw 
niyang walang ginagawa at 
nalulungkot. (Tal. 11)

7.  Tinipon niya ang mga kabataan 
para  turuang bumasa, sumulat at 
bumilang. (Tal. 11)

8.  Batid ni Jose na lalong nagsisikap ang 
mga bata kapag may gantimpalang 
natatanggap. (Tal. 12)

Pagsasanay 1
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9.  Dinadala niya ang kanyang mga 
estudyante sa tabing-dagat kung 
saan maraming korals at kabibe. 

  (Tal. 11)

10.  Ang kanyang mga aralin ay 
magagamit ng mga bata sa kanilang 
pamumuhay. (Tal. 13)

Pagsasanay 2

 Tukuyin ang nakatagong kahulugan ng mga salitang may salungguhit. 
Kulayan ang bilog na katapat ng iyong sagot.

1. Si Miles ang pinakamatinik sa kanilang klase.

    pinakamataas    pinakapayat

    pinakamatalino    pinakamayaman

2. Sina Irene at Arlene ang pambato ng klase sa kantahan. 

    pampasaya   pakialamero

   panlaban    palakaibigan

3. Ang nanalo sa paligsahan ay napakahambog.

    napakalungkot   napakayabang

    napakabait   napakabuti

4. Busilak ang kalooban ng babaeng iyon. 

    Malinis    Maitim

   Maputi    Maningning




