
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 
pamantayan sa bagong kurikulum.

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 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.
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Sariling Handog
“Anumang gawang mabuti sa kapwa,
Kung taos sa puso ay pinagpapala.”

  “Aaaaaay puto! Pichi-
pichi! Aaaaaaay putooooo! Pichi-
pichi!” tawag ng sasampuing taong 
batang babae bago pa man 
pumutok ang araw tuwing umaga. 
Halatang bagong ligo siya dahil sa 
mamasa-masang buhok. Sunong ang isang bilao ng puto at bitbit sa kanang kamay 
ang isang basket ng pichi-pichi ay umiikot siya sa kabayanan araw-araw. Hindi naman 
siya namamaos dahil tumitigil siya manaka-naka sa ilang malalaking bahay kung 
saan maramihan ang binibili sa kanya: sa 
bahay ni Meyor, sa panaderya ni 
Atty. Laura, sa tindahan ni Tilyong, 
sa karinderya ni Aling Maring. 
Mainit-init ang mga “mapuputing 
puto at malalambot na parang 
natutunaw sa dila ang pichi-
piching” tinda niya. Laging ubos 
ang mga ito hindi lamang dahil 
sa sarap kundi dahil na rin sa 
pagiging palakaibigan ng bata. 
Bibo kung sumagot at nalalaman 
niya ang pangalan ng halos lahat 
ng suki ng ina. Anim na taon pa 
lamang siya ay kasa-kasama 
na siya nito sa pagtitinda. Kung 
hindi lamang nananakit na ang 
balakang nito dahil sa gawain 
sa bukid at sa paggiling ng 
galapong ay siya  pa rin ang 
magtitinda ng puto. 

 “Nay, sino ba ang nagbigay nito? May nakalagay pang mensahe na gamitin ko 
raw sa pagpasok sa paaralan.”

 “May maikli akong kuwento tungkol diyan, mga anak. Makinig kayo.” 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

namamaos  - nawawalan ng boses
pichi-pichi  - kakaning gawa sa cassava
manaka-naka - paminsan-minsan
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Ngunit sa kapipilit ng anak, at sa pagpapakitang kaya naman niyang makatulong 
kahit sa murang edad ay pumayag na rin ito.

  Matapos maipaubos ang tinda ay tutuloy na ang bata sa pamilihang-bayan at 
bibilhin ang mga bilin ng ina. Memoryado na niya ang mga ito: kung hindi asukal na 
puti at pula para sa puto-pichi-pichi ay kalahating kilong isda o karne at kape. Hindi 
siya nagmamadali kapag bakasyon. Kung minsan ay nakikibasa pa siya ng komiks o 
nakikipagkuwentuhan sa mga kamag-aral na nakikita sa daan. Subalit sa pagpasok 
ng buwan ng Hunyo hanggang Marso ay maliksi ang lakad niya: dapat maubos ang 
tinda bago mag-alas seis medya ng umaga, kung hindi ay mahuhuli siya sa pagpasok 
sa paaralan! Mabilisan ang lakad pauwi at ang pagkain upang 7:30 en punto ay nasa 
paaralan na! Maniniwala ka bang nauuna pa siya sa mga kamag-aral na malapit 
lamang ang bahay doon?

  Kilala ang batang iyon sa paaralan. Hanga sa kanya ang mga guro at kamag-
aral niya. Kahit pagod na ay masigla pa rin siya sa pag-aaral. Laging masayahin. Laging 
nag-iisip. Sa unang araw sa unang baitang ay sinabi niya: “ Magsasaka ang tatay ko! 
Kung wala siya ay walang mabibiling bigas sa bayan. Naku! Tiyak na magugutom 
kayo! Magaling magluto ang nanay ko! Ipinagluluto niya ng almusal ang mga tao sa 
ating bayan. Kapag hindi siya nagluto ay walang kakaining puto at pichi-pichi si Meyor! 
Hindi magiging kumpleto ang kanyang araw!” Dahil daw doon, mula noon ay bumili 
ng maraming puto-pichi-pichi si Meyor. Lahat ng kasambahay at katulong niya ay 
pinapakain ng puto-pichi. Kapag may pagpupulong sa munisipyo ay pinapakyaw na 
niya ang mga ilalako ng bata. Ngunit hindi pa rin ito pumapayag na hindi magtinda sa 
bayan. Alam niyang kailangan niyang magsikap para sa iba pa niyang  mga kapatid. 

 Masinop sa gamit ang batang ito. Sa pampublikong paaralan kung saan siya 
nag-aral ay hinihiram lamang ang mga aklat na gagamitin para sa buong taon. 
Anumang aklat na mapunta sa kanya, kahit na ang pinakaluma, ay “nagbabagong-
anyo” sabi ng mga kaklase. Buong tiyaga niyang kinokopya sa coupon bond na bigay 
ng guro ang mga nawawalang pahina at maingat na idinidikit sa aklat. Nilalagyan 
niya ng matigas at makulay na pabalat gawa sa patapong karton at mga pahina 
ng magasin ang aklat. Tinitipid niya ang sariling baon upang makabili ng plastik na 
pambalot sa mga ito. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

suki  - taong palagiang bumibili ng 
tinda

galapong  - giniling na cassava o bigas
maliksi - mabilis
masinop - maingat
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Pagpapayaman ng Talasalitaan

pinapakyaw  - binibili lahat ng paninda
pagpupulong  - miting
ilalako - ititinda
binabaklas  - kinakalas
tinapa  - pinausukang isda
binebentahan -  pinagbibilhan
huwaran -  modelo, halimbawa
handog - alay

 Matipid at maabilidad din siya. Tuwing Hunyo ay hindi na siya ibinibili ng 
kwaderno ng mga magulang, gayundin ang kanyang mga kapatid. Minsan ay nakita 
niyang itatapon na ng guro ang mga makukulay na magasin; hiningi niya ang mga 
ito. Mula noon, ibinibigay na sa kanya ng guro ang mga lumang art paper at magasin. 
Pagpipilian niya muna ito bago itapon. Sa pagtatapos ng taon ay hinihingi naman niya 
sa mga kaklase ang mga kwadernong itatapon na. 

 Habang bakasyon ay matiyaga niyang binabaklas ang mga pahinang walang 
sulat, pinagsasama-sama ang mga ito, at tinatahi sa gilid upang maging isang 
bagong notbuk na karton ng gatas ang pabalat. Nilalagyan niya ng ginupit na larawan 
mula sa magasin ang karton, tinatakpan ng itim na papel ang gilid at binabalot ng 
plastik. A, magaganda pa ang kanilang mga kwaderno kaysa sa mga binili ng mga 
kaklase!

 Higit sa lahat, palabasa ang batang ito. “Kahit na ang diyaryong pinagbalutan 
ng tinapa ay binabasa!” sabihin ng kanyang ina. Nakikipanood lamang ng telebisyon 
sa kapitbahay ngunit natatandaan niya ang mga balita araw-araw. Kapag nagsalita 
na ang guro ay nakatutok na dito at wala nang ibang pakikinggan. Natututo rin sa 
pakikinig sa  usapan ng mga taong kanyang binebentahan ng puto-kutsinta. Sabi ng 
Nanay niya, hindi siya ang nagkamit ng unang karangalan nang magtapos sa mababa 
at mataas na paaralan--ikalawa at ikatlong karangalan lamang--subalit mas marami 
at mas malakas ang palakpak para sa kanya nang siya’y magtapos. Lagi kasi niyang 
sinasabi na ang lahat ay handog niya sa  kapwa at sa Diyos. 

 “Sino ba ang batang iyon, Inay?”  biglang tanong ni Allan, ang aking nakababatang 
kapatid. 

            “ Siya ang inyong Lola Lita,” nakangiting sagot ni Nanay. “Mamayang gabi ay 
kasama siya sa pararangalan ni Gobernador bilang isang “Gintong Ina” at “Huwarang 
Guro.” 

 “Ah.” Wala nang nasabi pa ang aking bunsong kapatid. Paborito niya si Lola. 
 

 “Si Lola Lita...” isip ko 
naman, “ang kikay kong lola! 
Kaya pala...” sabay  tingin sa 
bago kong school bag na 
gawa sa dyaryo. “Ngayon 
ay alam ko na kung sino ang 
nagbigay nito.”
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Oo Sitwasyon Paliwanag
1. May mga batang kahit 

nasa elementarya pa 
lamang ay nagtatrabaho 
habang nag-aaral upang 
makatulong sa mga 
magulang.

2. Nagbebenta ng mga 
basahan, tubig na 
malamig at bulaklak na 
sampagita tuwing Linggo 
si Adong. Kapag may 
pasok sa paaralan ay 
pinapagpahinga siya ng 
mga magulang.

3.  Ayaw ni Rizang gumamit 
ng mga lumang bagay na 
pampaaralan dahil kayang-
kaya naman daw nilang 
bumili ng mga bagong 
gamit.             

4. Nakakainggit ang mga 
batang nagtatrabaho ang 
mga magulang sa ibang 
bansa. Lahat ng gusto 
nilang bilhin ay nasusunod.

 Basahin ang mga sumusunod. Lagyan ng tsek (     ) ang kaliwang kolum kung 
sang-ayon ka rito. Isulat ang maikling paliwanag sa kaliwa kung hindi.



Pagsasanay 1

Pagsisikap para Maging Maunlad

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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Biyaya 
(mga pabula)

“Tao, hayop, halaman man, lahat ay grasya;
May sariling ganda at tunay na halaga.”

Mga Tauhan:

Mang Tolin  - tatay    Aling Ruby - nanay 

Jean, Mark, Juvy - mga anak   Lola Didith - nanay ni Aling Ruby

Lolo Tonying  - tatay ni Mang Tolin

  Linggo. Magtatanghalian na. Naglalaro ng chess sina Lolo Tonying at Mark. 
Naghahanda ng hapag-kainan  sina Aling Ruby at Jean. Inaayos na ni Mang Tolin ang 
huling  putaheng iniluto niya. Nasa silya si Lola Didith na kinakapanayam ni Juvy. Maya-
maya’y sa tatawag si Mang Tolin.

Mang Tolin: Halina kayong lahat. Kakain na!

  Magsisiupo sa kanya-kanyang pwesto ang mag-anak. Mahuhuli ang maglolang 
Didith at Juvy. Pagkatapos magdasal at kumain ay nagtanong si Aling Ruby.
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Aling Ruby: Ano ba ang pinag-uusapan ninyong maglola? Kanina pa kayo 
magkasama. 

Juvy:   Tungkol ito sa aking pananaliksik sa paaralan, Inay. Kailangan ko kasi ng 
katipunan ng mga pabula buhat sa iba’t ibang lugar sa Pilipinas. Bukas 
na ipapasa e kulang pa ako ng tatlo. Ikinukuwento pa sana sa akin ni Lola 
“Ang Alimango at ang Nanay nito” na pabula mula sa mga Tagalog.  

Mark:   E di isali mo na kami sa 
kuwentuhan. Natalo ko 
si Lolo Tonying kanina 
kaya ngayon, gusto ko 
namang makinig. 

Lolo Tonying: Pinagbigyan lang kita, 
Mark. Mamaya ay hindi 
na.

Mark:   Kaya nga nagpapakuwento na ako, Lolo. Baka may makuha akong 
teknik.  

Lola Didith: Ganito iyon: Habang papaalis ang batang alimango upang maglaro, 
nakita ng nanay niya na tabingi siya kung lumakad. Tinawag niya ito 
at sinabi, “Anak, bakit ganyan ang iyong paglakad? Kung gusto mong 
maging maganda kang tingnan, pilitin mong lumakad ka nang tuwid. 
Hindi maganda ang tabinging paglakad.” Sabi ng batang alimango, 
“Pinipilit ko nga, Inay. Pero ganito talaga akong lumakad. Turuan nyo 
nga po ako.”  Ipinakita nga ng ina ang nais niyang paglakad. Ngunit 
sa  una, ikalawa at ikatlong pagsisikap ay pawang tabinging paglakad 
ang nagawa niya. Kahit anong pilit niya ay ganoon pa rin. Nainip na ang 
batang alimango at ang sabi, “Nay, kapag natuto ka na pong lumakad 
nang tuwid ay turuan mo po ako. Pwede po bang maglaro na ako 
ngayon?” Napatango na lamang ang inang alimango. 

Mark:   He-he-he! Naku! Talagang dapat ang matatanda ang magpapakita ng 
magandang halimbawa. Kaya ako magaling sa chess nakuha ko na 
nang lahat ang mga teknik ni Lolo!

Lolo:  Pero humanda ka pa rin dahil matatalo na rin kita mamaya, damuho ka.

Aling Ruby: Naku! Bakit may nakapasok na langaw dito? Saan kaya nakalusot iyan? 
Kailangan mapatay kaagad bago dumami!                     

Pagpapayaman ng Talasalitaan

putahe     - ulam

katipunan     - pinagsama-samang  
       akda

tabingi     - hindi tuwid

kinapanayam - ininterbyu
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Mang Tolin:  Naamoy yata ang masarap kong luto! O, may alam nga pala akong 
pabula  tungkol sa langaw!

Juvy:   Sige, Itay. Ikuwento mo na ngayon. Tatandaan ko at mamaya ko na 
lang isusulat. Pasintabi po sa inyong lahat...

Mang Tolin: Ganito ‘yon: Ayon sa mga Maranao, hindi katulad ng mga langaw 
ngayon ang mga langaw noon. Paborito sila ng Diyos noong unang 
panahon. Hindi na nila kailangang maghanap pa ng pagkain. Nakatira 
kasi siya sa kaharian ng Diyos. Lahat ng hinihiling nila ay ibinibigay nito. 
Isang araw habang lumilipad ay nakita ng langaw ang isang solotan na 
napapaligiran ng mga alipin. Nainggit siya kaya sa kanyang pag-uwi 
ay hiniling niya sa Diyos na gawin siyang solotan. Natupad ang kanyang 
hiling. Naging masaya siya sa una ngunit nagsawa rin siya dahil sa dami 
ng mga batikos na galing sa mga propeta.  Umuwi siya sa kaharian at 
pinakiusapan si Arkanghel Gabriel na hilingin sa Diyos na gawin siyang 
propeta.

Aling Ruby: Tatay, alam ko rin ang kuwentong iyan. Ako na ang magpapatuloy para 
makakain ka na ng panghimagas: Nanikluhod si Arkanghel Gabriel 
sa Diyos at sinabi ang kagustuhan ng langaw. Matapos ang isang 
sandali ay naging propeta nga ito. Matapos ang ilang panahon ay 
napatunayan ng langaw na hindi pala madali ang maging propeta. 
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Pagpapayaman ng Talasalitaan

solotan    -  pinuno ng mga   
   Maranao 

hiling        -  kagustuhan

panghimagas -  matamis, dessert
ikinikiskis  -  kinukuskus

batikos -  puna

  Kailangan niyang magpunta sa iba’t ibang lugar upang magbalita tungkol 
sa pananalig at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Dahil dito ay may mga 
tao pang nais siyang patayin. Napagod siya kaya muling lumapit kay 
Arkanghel Gabriel.      

Mang Tolin:  O, ako na uli ang magpapatuloy, Nanay. Ikaw naman ang kumain: “ Sinabi 
niya sa anghel, “Ayoko nang maging propeta. Tulungan mo akong sabihin 
sa Diyos ang aking huling hiling: gusto kong maging isang Diyos!” Napatigil 
si Arkanghel 
Gabriel at sinabi, 
“ M a s y a d o n g 
mabigat ang hini-
hiling mo. Wala na 
bang iba?” Ngunit 
hindi pumayag 
ang langaw. Sa 
kapipilit niya ay 
nagpunta na 
rin sa Diyos ang 
anghel. Matapos lumuhod at humingi ng paumanhin ay sinabi niya ang 
hiling ng langaw. “Nais po ng langaw na maging isang Diyos dahil pagod 
na siyang maging propeta.” 

Lolo:   Hoy, sobra na ang langaw na iyan, ha! Alam ko ang nangyari sa kanya: 
Nang marinig ng Diyos ang kanyang hiling, ibinalik Niya kaagad sa 
pagiging langaw ang langaw. Mula noon siya at ang naging mga 
anak ay dapat nang maghanap ng pagkain. Kapag nakita sila ng tao ay 
dapat gusto silang patayin. Ngayon, laging ikinikiskis ng langaw ang mga 
paa nito sa hulihan. Ito ang parusa sa kanya dahil ginusto niyang maging 
Diyos.”

Juvy:   Yehey! Isang pabula na lamang ang kulang sa aking proyekto! Salamat 
sa inyong lahat! Ano ba ang pamagat nito, Lolo?

Jean:   “Ang Langaw na Gustong Maging Diyos” pabula mula sa mga Maranao. 
Nabasa ko iyan sa aklat. 

Lolo Tonying: Hay salamat, nagsalita rin si Jean. Magana talagang kumain ang apo 
kong ito!

  (Tumawa ang lahat sabay kindat kay Jean.) 
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I
Nalinsad ang buto ni Emong sa pag-iwas 

sa humahagibis 
na kotseng walang pakundangan sa mga 

taong tumatawid; 
sa mga batang nagtitinda ng sampagita. 

Impit ang iyak ng inang si Aling Maria, 
kulang ang kanyang mga barya sa 

pagpapagamot sa klinika 
ni Doktor Alvarez ngunit tumuloy pa rin siya 

dahil sa awa sa anak.
 Salamat sa Diyos, butihing doktor ay hindi 

nagpabayad dahil naawa sa kanila! 
Naikuwento sa mga kasamahang doktor 

ang kanyang narinig at nakita; 
Kaya ang medical mission napasimulan 

nila. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan

nalinsad  - nawala sa lugar, napilay
lulan  - sakay
humahagibis - mabilis ang takbo
impit   - pinipigil, mahina
estero  - mabaho, maruming
     kanal
pakundangan - pakialam

                    Nasaan Ka? 
(Tula)

“Sa diwa ng paglilingkod at pagkakaisa, 
Bawat tagasunod ay lider; lider nama’y

tagasunod na una.”

II
Tuwing ikalawang Linggo, dala nila mga 

naipong basura
sa bahay sa kanto upang makilo at 

mapalitan ng mga kwartang papel at 
sensilyo.

Maaari rin mga gamit sa paaralan, bag, 
pagkain at iba pang mga grocery items 

ito.
Masigasig, matiyaga, di lamang sa 

kapalit kundi pakikiisa nila sa proyekto ng 
munisipyo.

Layunin ay zero-waste, wala nang 
masasayang, walang itatapon na 

hahakutin ng basurero.
Kalinisan ng lugar mananatili, 

mababawasan dumi  ng estero 
Pinasimulan ng Meyor,

pinagpatuloy ng mga tao, naging 
huwarang totoo.
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Pagpapayaman ng Talasalitaan

Mabuting Balita - Bibliya ng mga Kristiyano
medical mission - panggagamot nang  libre sa 

mga may sakit/ mahihirap.
ipinamalas - ipinakita
madla  - maraming tao
tanyag - kilala, bantog

IV
Baliktanaw sa nakaraan ang gawin ngayon;

Matapos kumain ay lumuhod Siya  hugasan ng paa.
“Binigyan ko kayo ng halimbawa upang tularan ninyo ang aking ginawa.”

Isang gintong aral; gabay natin sa paggawa.

III
Maagang gumising kahit na Sabado: 

Dahil alas siyete aalis ang bus sa paaralan 
lulan ang mga mag-aaral mula sa grade 5 

hanggang grade 2.
Inipong pagkain, mga tinapay, damit, aklat, 

alkohol, prutas, bulaklak, sariling gawang rosaryo, 
dadalhin sa mga bahay ampunan, tahanan ng 

matatanda, sentro ng mga batang kalye;
Buong araw doon, makikipaglaro, 

magkakantahan, magkukuwentuhan, 
magsasalo-salo at magbabahagi ng Mabuting 

Balita sa kapwa bata!
Walang mahirap at mayaman dahil lahat may 
kakayahang magbigay ng inspirasyon anuman 

ang katayuan.

V
 Nabasa mo’y  iba’t ibang tagpo at sitwasyon, Maari bang maitanong:

“Maisasama ka ba sa bilang isang tauhan sa pangyayaring iyon?”
Kung nagpasimula ka ba ng mabuting gawain para sa iba, isang lider 

ka nang kakaiba.
Hindi kailangang maging tanyag at malawakan 

pa ang gawain;
Bawat mag-aaral ay isang lider na maituturing; 
Pakikiisa at paglilingkod ay taglay ng pinunong 

pinakadakila katulad ng ipinamalas
ng iba’t ibang taong nagmahal sa madla. 

Nasaan ka sa kanila? 
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Pagiging Mabuting Lider

  Basahin ang mga sumusunod. Gumuhit ng masayang mukha  (  ) sa bilog 

kung nagpapakita ng pagiging lider ang tauhan; malungkot na mukha (  ) naman 

kung hindi.

 Mabilis magpatakbo ng sasakyan si Mang Rolly dahil ayaw niyang mahuli siya 
sa trabaho.

 Kinausap ni Dr. Alvarez ang kanyang mga kasamahang doktor upang 
magpasimula ng medical mission. 

 Ipinaliwanag ni Aling Anita sa pamilya kung paano paghihiwalayin ang mga 
basura sa bahay nila.

 Nagpunta sa bahay-bahay ang mga kagawad ng Barangay 14 upang 
hikayatin ang mga tao na makiisa sa proyekto ng munisipyo.

 Nagdala ng maraming delata si Rene para sa outreach ng kanilang paaralan 
sa Sabado.

 Hindi pinapayagan ni G. at Gng. Martinez ang kanilang mga anak na 
sumama sa  mga tahanan ng mga matatanda. Baka raw mahawahan  ng 
sakit ang mga ito.    

 Isinama ni Mark ang kanyang mga magulang sa sentro ng mga batang 
kalye.

  Nagbigay ng donasyon para sa kanila ang mga magulang.  

Pagsasanay 1

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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Pagtukoy sa Diwa ng Bawat Saknong ng Tula

  Basahin ang saknong ng tula at piliin ang dalawang pahayag na kaugnay nito. 
Isulat ang titik ng sagot sa patlang.

_____1.   Saknong 1

  A. Nakikita ang pusong-ina sa pagharap sa mahihirap na kalagayan 
o kagipitan.

  B. Hindi dapat bigyan ng lisensiya ang mga drayber na walang 
ingat magmaneho.

  C. Hindi lahat ng mayayaman ay mapagmataas at 
mapagmalaki.

  D. Kasalanan ng mga magulang kaya maraming mga bata ang 
nagkalat sa kalye.  

_____ 2.  Saknong 2

  A. Naunawaan ng mga tao sa barangay, bata man o matanda, 
ang layunin at kahalagahan ng pakikiisa sa proyektong zero-
waste ng munisipyo.

  B. Nararapat lamang na may kapalit o premyo ang mga nakikiisa sa 
proyekto dahil may pondo namang ibinigay ang pamahalaan 
para rito.

  C. Mawawalan ng trabaho ang mga basurero kapag nagpatuloy 
ang proyektong zero-waste ng pamahalaan. 

  D. Kailangan ang tiyaga at disiplina sa pag-iipon at pagsasaayos 
ng basura dahil hindi naman ito madaling gawin.

Pagsasanay 2

 Ayaw pumunta ni Angelo sa paaralan kapag Sabado. Dapat daw ay sa 
araw na may pasok gawin ang pagtulong sa iba.   

 Hinugasan ni Hesus ang paa ng kanyang mga apostoles bilang tanda ng 
pagpapakumbaba ng isang pinuno. 

 Ginamit ni Chairman ang pondo ng bayan para kanyang pagbabakasyon 
sa Boracay.
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Dalawang Pilipinong Siyentipiko: 
Pinarangalan ni PGMA 

( MONDAY, JANUARY 14, 2008  |  PEOPLE, CULTURE & ARTS ) 

  Iginawad ng Pangulo ang Order of 
National Scientist kay Dr. Lourdes Cruz at ang 
Philippine Legion of Honor, Grand Officer kay  
Dr. Baldomero Olivera sa isang seremonya 
sa Rizal Hall ng Malacanang.  Ang dalawa 
ay  lubos na nakatulong sa Agham upang 
mas mapabuti  ang pamumuhay ng mga 
mamamayang Pilipino.  Ginawaran din ng 
Order of the Golden Heart, Grand Officer si 
Howard Belton, dating Chief Executive Officer ng Unilever sa Pilipinas.   

  Si Cruz ay  isang batikan mula sa National Academy of Science and Technology 
(NAST). Siya ay patuloy na nagsasagawa  ng pananaliksik tungkol sa mga lason ng 
karagatan sa Marine Science Institute of the University of the Philippines in Diliman, 
Quezon City.  Siya rin ang nagpasimula ng Rural Livelihood Incubator (Rural LINC) 
noong 2001 sa tulong ng mga volunteers at donasyon mula sa mga pribadong 
mamamayan. Nakapagbigay ng mga gawaing pangkabuhayan at trabaho ang 
programang ito sa mga pamayanang  rural lalo na sa mga Aetas, mga magsasaka 
sa bundok at mga mangingisda. 

  Si Olivera naman  ay kasapi ng National Academy of Science and Technology 
at isang kilalang propesor sa Universidad ng Utah. Nadiskubre ng kanyang pangkat 
ang isang uri ng conotoxin na siyang ginagamit ngayon sa pagsusuri ng ion channels 
at  neuro-muscular synapses.

                 Si Belton ay kilala  sa kanyang  pangunguna at pagbibigay ng suporta sa mga 
paglilingkod publiko. Ilan dito ang proyektong Pasig River Rehabilitation, proyektong 
Laguna de Bay Conservation at  “Pasiglahin ang Batang Pinoy” feeding program.  

Siyentipikong Pinoy: 
World Class 

(balita)

 “Kahusayan at panaliksiksik ay alay sa bayan, 
 Siyentipikong Pinoy, modelong mamamayan.”
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    10 Siyentipikong Pilipino: Kinilala ng NCRP

  Pinarangalan ng National Research Council of the Philippines (NCRP) ang 10 
siyentipikong Pilipino noong Marso 15 sa Fiesta Pavilion ng Manila Hotel. Isinabay ito 
sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng pagkakatayo ng nasabing organisasyon.

Dr. Rosalinda C. Solevilla – pharmaceutical:  pananaliksik sa mga halaman sa 
bansa na gamitin bilang mabisang gamot sa pananakit o pamamaga ng katawan; 

 Dr. Teresita P. Acevedo, pananaliksik na pang- industriyal: pananaliksik sa mga 
kemikal sa pagkain na naging dahilan upang maging maganda ang uri  ng mga 
produkto at globally competitive ang pagkaing ginagawa sa mga pabrika sa 
bansa.   

Dr. Leoncio A. Amadore, earth science: nagsaliksik tungkol sa klima at mga bagyo 
at ang karampatang paghahanda para sa mga ito upang maiwasan ang mga 
sakuna. 

Dr. Roberto E. Coronel, agricultura: pananaliksik sa mga prutas at paggamit  ng 
asexual propagation  upang buong taong makapagtanim at makapag-ani ang 
mga magsasaka. 

Dr. Marco Nemesio E. Montaño, chemical science; natuklasan ang mga katangiang 
kemikal ng ng mga halamang-dagat (seaweeds) sa bansa. Naturuan ang mga 
naninirahan sa mga baybayin upang maparami ang mga ito at magamit bilang 
gulay.  

Dr. Ma. Cynthia-Rose B. Bautista, pagsusuri sa iba’t ibang kultura sa bansa, 
karapatan ng mga kababaihang  Pilipina, pagsugpo ng kahirapan  at mga epekto 
ng krisis sa ekonomiya sa pamumuhay ng mga Pilipino.  

Dr. Lilian Lee, neurology: nasuri ang sakit sa utak na Recessive Dystonia Parkinsonism 
na karaniwang sakit sa isla ng Panay.   

Dr. Maxima J. Acelajado at Dr. Jose A. Marasigan,  edukasyon: isinulong ang mga 
paraan upang mapagyaman ang pagtuturo ng iba’t ibang sangay ng Matematika  
sa mga rehiyon sa bansa. 

Dr. Ma. Lilia F. Realubit, edukasyon: pananaliksik sa mayamang panitikan ng Bikol 
na naging bahagi ng  Philippine Cultural Heritage.

Dr. Priscilla C. Sanchez, biology; nakadiskubre ng dalawang uri ng bacteria at mga 
paraan upang maiwasan ang pagdami nito sa pagproseso ng mga pagkain.   
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Paniniwala sa Kakayahan ng Iba

  Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Kulayan ng berde ang  bilog kung 
nagpapakita ito ng paniniwala sa kakayahan ng iba; pula naman kung hindi.

 1.  Nagbabala ang PAGASA tungkol sa pagdating ng isang malakas na 
bagyo. Hindi nakinig sa paalalang lumikas ang mga nasa tabing-ilog 
dahil maaraw naman ng umagang iyon. 

 2.  Dumalo sa seminar sa pagpaparami ng halamang-dagat ang mga  
residente ng Ihatub, isang bayan sa isla ng Marinduque.

 3.  Gumamit ng dahon ng bayabas at kakawate si Aling Maria upang 
gamutin ang sugat ng anak ayon na rin sa payo ng Rural Health Worker. 

 4.  Nakiisa sa samahan ng mga magsasakang gumagamit ng asexual 
propagation si Mang Nikolas upang mas dumami ang ani sa kanilang 
bayan. 

 5.  Pumayag si Lita na magsanay sa paaralan kahit Sabado upang 
mahasa ang kanyang angking galing sa Matematika bilang 
paghahanda sa National Quiz Bee.  

 6.  Ayaw makipagkaibigan ni Shirley kay Lita kahit na matalino ito dahil 
anak daw ito ng tindera ng isda.    

 7.  Tumulong si Ria bilang researcher ni Dr. Lilia sa mga nayon  sa Bikol 
upang malikom nito ang mga kwentong bayan doon na hindi pa 
naililimbag sa anumang aklat.   

 8.  Anumang baryang natira sa baon niya ay inihuhulog ni Geva sa latang 
may nakatatak na “Iligtas ang Ilog Pasig”. 

Pagsasanay 1

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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Pagsusuri ng mga Kawastuhan ng Pahayag 

  Hanapin sa diksyunaryo ang kahulugan ng mga sumusunod na salitang hiram na 
ginamit sa akdang binasa: 

Pagpapaunlad ng Talasalitaan  

Mga Salita / Parirala Kahulugan

1. conitoxin  

2. asexual propagation

3. neuro-muscular synapses

4. pharmaceutical

5. globally competitive

6. earth science

7. biology

8. neurology

9.  rehabilitation

10. conservation

Pagsasanay 2

 9.  Nagdududa si Lito sa kakayahan ni Mang Ador bilang magsasakang 
inimbitahang magbahagi ng kaalaman sa seminar sa pagtatanim 
dahil hindi naman ito nakapag-aral.  

 10.  Hindi sinagot nang maayos ng mga taga-Taytay ang mga nagsusurbey 
tungkol sa mga sakit na laganap sa kanilang barangay.  
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 1. Iginawad ng Pangulo ang Order of National Scientist kay Dr. Lourdes Cruz.
 Philippine Legion of Honor, Grand Officer naman ang kay Dr. Baldomero 

Olivera. 

 2. Ang Order of the Golden Heart ay ibinigay kay  Howard Belton, dating 
Chief Executive Officer ng Unilever sa Pilipinas.         

 Si Belton ay isang Pilipino na nagtataguyod sa mga anyong-tubig sa bansa 
tulad ng Ilog Pasig at Laguna de Bay. 

 3. Isang propesor  sa University ng Utah si Dr. Lourdes Cruz.

 Si Dr. Baldomero Olivera naman ang nagpasimula ng Rural Livelihood 
Incubator.

 4. Tumutulong ang Unilever Philippines sa mga programa para sa mga 
mamamayang Pilipino. 

 Isa sa mga natulungan nito ay ang “Pasiglahin ang Batang Pilipino” feeding 
program.

 5. Ginamit ni Dr. Lourdes Cruz ang kanyang sariling pera para mapasimulan 
ang Rural LINC. Tumulong din sa kanya ang mga volunteers.

 6. Pinarangalan ng National Research Council of the Philippines (NCRP) 
ang 10 siyentipikong Pilipino. Nagdiwang ng ika-70 anibersaryo ng 
pagkakatayo ang NCRP.

A  – kung wasto ang unang pahayag  lamang 

B  – kung wasto ang ikalawang pahayag lamang

C – kung tama ang dalawang pahayag

D – kung mali ang dalawang pahayag     

  Suriin kung wasto ang mga sumusunod na pahayag ayon sa binasang akda. 
Gamitin ang  gabay sa kabilang pahina sa pagsagot.

Pagsusuri sa Kawastuhan ng Pahayag

Pagsasanay 3




