
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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 Ikaw ba ay isang taong matapat? 
Naranasan mo na bang magpakita ng katapatan 
sa iyong kapwa? Ano ang naging bunga ng 
katapatan mong ito? Basahin mo ang maikling 
kuwentong kasunod na tiyak na kapupulutan 
mo ng aral sa buhay.

Si Mang Felix, 
Ang Taxi Driver

 “Brum!  Brum!  Lalo pang pinaharurot 
ni Mang Felix ang minamanehong 
taxi.  Kailangan pa niya itong patulinin. 
Hindi!  Hindi ito dapat mangyari.” 
Halos mag-iikalima na nang hapon. 
Kinakailangan niyang makauwi bago 
mag-ikaanim nang gabi.  Limandaan 
pa lamang ang laman ng kaniyang 
kaha.  Kinakailangan niyang mabigyan 
nang mabuti-buting kita ang kaniyang 

amo upang malaki-laki rin naman ang kaniyang 
tatanggapin.  Magdadalawang linggo pa lamang 

na nakapanganak ang kaniyang asawa.  Isang sanggol na lalaki ang nadagdag sa 
kaniyang mga-anak.  Bumili siya ng isang latang gatas noong nakaraang araw.  Kailangan 
din niyang bumili sa araw na iyon at sa mga sumusunod pa.  Hindi siya makapapayag na 
magutom ang sanggol na lalaki: ito pa lamang yata ang kaniyang anak na lalaki.  Tatlo 
ang anak niyang babae at lalaki nga ang ikaapat.  Paano kung magutom ang kaniyang 
bunso?  Hindi!  Sabay harurot sa kanyang taxi.  Hindi niya papayagang magutom ang anak 
na lalaki. 
 Sa isang sulok ng iskinita ay may tumawag sa kanyang isang pasahero.  Tila galing ito 
sa isang malayong pook.  Binigyan siya ng direksyon ng kanyang sakay.  “Iliko mo sa kaliwa, 
sa kanan, at pagkatapos ay tunguhin mo 
ang tuwid na daan, diretso lamang.”  Iniisip 
niyang marahil ay bibigyan siya nito ng 
malaki-laking halaga, sapagka’t tila may 
kaya ito, kaya naman lalo pang pinatulin 
ni Mang Felix ang kanyang taxi. Hanggang 
sa pahintuin siya ng kaniyang pasahero sa 
tapat ng isang malaking bahay.  Nang 
ito’y bumaba, inabutan siya nito ng tatlong 
daang piso. “Hindi na masama,” ang 
nawika ni Mang Felix, mga dalawandaan 
limampu lamang marahil ang ibabayad 
ng iba.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
Maykapal - Diyos
lingunin - tingnan sa likod
panyolito - maliit na panyo
pintig - tibok
nandilat - nanlaki
gantimpala -  premyo
sisidlan - lalagyan
patulinin  - pabilisin
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 Sa kagustuhang makauwi kaagad ay lalo pa niyang pinatulin ang taxi hanggang sa 
mawalan siya ng preno.  Sa hirap niyang mapatigil ang sasakyan ay walang tigil niya ring 
sinasambit ang pangalan ng Maykapal at sa pagtapak niya sa brake ay biglang huminto 
ang taxi.  May narinig si Mang Felix na nahulog sa gawing likuran ng taxi at nang lingunin niya 
ay nakita niya ang isang pitaka.  Ipinasok niyang muli sa bulsa ang panyolitong ipapahid 
sana niya sa kaniyang pawisang noo.  Kinuha niya ang pitaka at dumalas ang pintig ng 
puso niya nang kanyang mahipo ang makapal na laman nito. Binuksan niyang mabilis ang 
pitaka at nandilat ang kaniyang mga mata nang makita niya ang hanay ng mga sanlibuhin 
at limandadaanin. 
 Halos mapasigaw siya sa tuwa nang kaniyang binibilang na ang maraming salapi. 
Limampung-libong piso.  Napakapalad niya!  Hindi na siya mag-aalala pa ng ibibili ng 
gatas para sa kaniyang sanggol na lalaki.  Maaari na siyang bumili ng mga dose-dosenang 
lata ng gatas.  Maaari na rin siyang makabili ng mga bagong damit para sa asawa at 
tatlong anak na babae.  Maaari na rin niyang palitan ang tumutulo na nilang bubungan, 
at itatago niya ang matitira para sa darating na mga pangangailangan.  Hinawakan pa 
niyang mahigpit ang pitaka bago ito ilagay sa kanyang bulsa.  Hindi pa man siya nalalayo’y 
ibig na naman niyang buksan ang pitaka.  Nang muli niya itong buksan, una niyang nakita 

ang pangalan ng may-ari na nasa tabi ng sisidlan.  
Tiningnan niyang muli ang tirahan at nalaman 
niyang iyon ay nasa harap ng bahay ng kaniyang 
huling sakay na pasahero. Ah, iyon ay pag-aari 
ng lalaking nagbayad sa kaniya nang malaki-laki.  
Naisip niyang marahil ay malungkot na malungkot 
ang lalaking iyon na nawalan ng salapi.  Hindi 
mapalagay si Mang Felix. Wala pa siyang nakikitang 
pasahero at hindi niya nais na magkaroon pa.  
Laging matapat sa lahat ng pagkakataon si Mang 

Felix, gayon din sa kanyang amo.  Ngayon ay ibig din niyang maging matapat, subalit ang 
kaniyang anak, ang kaniyang tanging anak na lalaki... Napailing na lamang si Mang Felix at 
pinaharurot ang taxi upang mapalayo sa pook na iyon.
 Isang oras pa ang nakaraan bago huminto si Mang Felix sa tapat ng bahay ng 
kaniyang huling pasahero.  Kumatok siya sa pinto at siya’y sinalubong ng lalaking nakikita 
pa sa mukha ang larawan ng malaking lungkot.  Lumiwanag ang kaniyang  mukha nang 
makita si Mang Felix.  Hindi pa man sila 
nag-uusap ay iniabot na ni Mang Felix 
ang pitaka sa kaniyang naging pasahero. 
Tuwang-tuwa ang lalaking binuksan ang 
pitaka at iniabot kay Mang Felix ang hindi 
inaasahang gantimpala.  Nagmadaling 
nagpaalam si Mang Felix pagkatapos 
makapagpasalamat.
 “Ay salamat,” ang nasambit ni 
Mang Felix. Masayang-masaya siya 
sapagka’t malinis ang kaniyang kalooban 
at sa bulsa niya ay naroon pa ang limang-
libong piso.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
iskinita  - makitid na daan
pasahero  - sakay sa likod
tunguhin - puntahan
nawika - nasabi
sinasambit - sinasabi
salapi  - pera
duse-dusena - labindalawa
pinaharurot  - lalo pang binilisan
kaha - lalagyan ng pera  
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 Sagutin ang mga sumusunod na tanong kaugnay ng akdang binasa:

1. Isalaysay ang suliranin ni Mang Felix.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

2. Ilarawan kung anong uri ng ama si Mang Felix.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

3. Ano ang naiwan ng isnag pasahero sa taxi ni Mang Felix? Bakit hindi ito 
pinagkainteresan ni Mang Felix?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

4. Paano isinauli ni Mang Felix ang naiwan ng kaniyang pasahero sa kaniyang taxi?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

5. Paano ginantimpalaan ng pasahero si Mang Felix?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 Mahalaga ang pagiging matapat.  Ito ang magpapaunlad sa ating sarili, 
sa ating kapwa at sa ating bansa.

Pagsasanay 1

Pagiging Matapat sa Sarili at sa Kapwa

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa
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 Sinasabing si Phaeton ay anak ni Helios, ang diyos na nagpapatakbo ng karwahe 
ng araw.  Naninirahan siya sa magandang lambak ng silangan kasama si Clymene, 
ang katangi-tangi at butihin niyang ina.
  Sa tuwina’y 

i b i n a b a h a g i 
niya sa kaniyang 
mga kasama 
ang tungkol sa 
kanyang amang 
haring araw. 
Pinagtatawanan 
siya ng mga ito. 
“Kung ama mo 
nga si Helios, 
paano mo 
ito nalaman? 
Paano mo 
mapatutunayan 

sa amin na ikaw nga ay anak ni Helios?  Kung hindi 
siya ang makalalapit sa daigdig eh di ikaw ang pumunta sa kaniya.”
 “ G u s t o n g - g u s t o 
kong makalapit sa 
kaniya subalit totoong 
napakalayo ng trono ng 
aking ama sa lambak 
na kinaroroonan natin,” 
ang tugon ni Phaeton. 
“Subalit ipinangangako 
ng aking butihing ina 
na sa sandaling ako 
ay malakas na ay 
makapupunta na ako sa 
palasyo ng aking ama. 

Pagpapayaman ng Talasalitaan
lambak   - mababang lupa sa pagitan  

  ng dalawang bundok.
katang-tangi - kapuri - puri
tuwina  -   palagi  

Sino Ba Si 
Phaeton?

 “Ang hangarin ang isang bagay na 
wala kang kakayahan ay magdudulot sa iyo 
ng kapahamakan.”
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Kung dumaraan ang karwahe ng aking ama, madalas kong pinagmamasdan ang 
gintong karwahe nito at pinapangarap kong sa pagsapit ng takdang panahon ay 
ako na ang magpapatakbo nito.  Tila hindi ko na mahihintay ang araw na iyon kaya 
tatanungin ko kay ina kung gaano pa iyon katagal.”
 Agad na sinabi ni Phaeton sa kanyang ina ang sinabi ng kaniyang mga kasama 
tungkol sa kanyang ama, at tinugon siya nito, “Ngayon din ay simulan mo na ang iyong 
paglalakbay.  Puntahan mo ang dakilang Helios at itanong sa kaniya kung ikaw nga 
ang kanyang anak.  Pagkakalooban ka ng lakas at tapang sa iyong paglalakbay kung 
karapat-dapat ka ngang maging anak ni Helios.”
 Buong tapang na sinimulan ng tuwang-tuwang si Phaeton ang pag-akyat sa 
landas patungo sa palasyo ng araw na hindi pa gaanong nadaraanan.
 Hindi nalaunan ay natanaw na niya ang trono ng Haring Araw.  Sa buong buhay 
niya ay wala pa siyang nakikitang kasing ganda ng tronong iyon.  Naroong nakatayo 
ang mga araw, buwan at matandang taon sa isang tabi nito.  Naroon naman sa ibang 
tabi ang nakatayong mga panahon, mga puno ng mga bulaklak na tagsibol, may 
mga basket ng puno ng kahoy at butil ng palay na tagsibol.  May sari-saring kulay ng 
damit na taglagas at may koronang yelo ng batang taglamig.
 ‘Di halos matitigan ni Phaeton ang liwanag na nagmumula rito habang papalapit 
siya sa trono.  Nakasisilaw sa kanya ang mga kataka-takang kulay nito.
 Nang matanaw ni Helios ang papalapit na binatang matapang ay natiyak 
niyang ito ang kanyang anak na si 
Phaeton.  Agad niyang tinanggal 
ang kumikinang na korona sa 
kaniyang ulo at sinalubong niya ito.
 Agad na sumigaw si 
Phaeton nang matanaw si Helios 
at nagwikang, “Dakilang Helios, 
pagkalooban mo ako ng isang 
katibayan na maaaring maipakita 
ko sa aking mga kasama na ikaw 
nga talaga ang aking ama.”
 Nilapitan ni Helios ang binata, 
niyakap at saka hinagkan at 
nagwikang, “Ikaw nga ang aking 
anak.  Upang mawakasan ang 
iyong pag-aalinlangan, humiling ka 
at ipagkakaloob ko sa iyo.”
 Matagal   nang  hinihintay ni 
Phaeton ang pagkakataong iyon kaya naman dagling sumagot, “Isa lamang po ang 
aking pangarap, ang ako ay payagan ninyong makapagpatakbo ng iyong gintong 
karwahe kahit sa loob ng isang araw lamang.

Pagpapayaman ng Talasalitaan

takda  -  oras na
pinapangarap -  pinapanaginipan
tugon -  sagot
paglalakbay -  pamamasyal
tagsibol -  panahon ng pamumulaklak
taglagas -  panahon
                              ng maglalaglagan    

ang mga dahon sa puno
landas -  daan
nalaunan -  natagalan
natanaw -  nakita
trono -  luklukan
sari-sari -  iba - iba
matitigan   -    matingnan  
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 Malungkot na umiling si Helios na nagwikang, “Humiling ka na ng kahit na ano, 
‘wag lamang ang bagay na iyan.  Sapagkat hindi kita maaaring pahintulutan, 
minamahal kong anak.  Wala kang kaalaman at lakas sa ganitong uri ng gawain.  Baku-
bako at malalim ang unang bahagi ng daan.

 

Maging ang gitnang bahagi ay hindi ko tinangkang tingnan sa ibaba na umaabot sa 
daigdig! Puno naman ng katakot-takot na panganib ang huling bahagi nito.
 Hindi ito pinakinggan ni Phaeton at nagmamakaawang yumakap sa kaniyang 
ama na siya ay payagan.
 Dahil mahal niya 
ang kaniyang anak, ito ay 
nagwikang, “Dahil sa ikaw 
ay mapilit ay pagbibigyan 
kita, ayaw kong sirain ang 
naipangako ko sa iyo. Subalit 
isa lamang ang pakiusap 
ko sa iyo: gamitin mo sana 
ang iyong katalinuhan. Kahit 
pinakamahalagang bagay pa 
sa mundo at sa kalangitan ang 
hingin mo ay ipagkakaloob ko 
sa iyo.”
 Muli ay nagsumamo si Phaeton. “Kayo po ay nangako sa akin, mahal kong ama, 
kaya naman sana’y pahintulutan na ninyo ako.”

Pagpapayaman ng Talasalitaan
nagwika  - nagsabi
dakila - natatangi
katibayan - patunay
humiling - humingi
dagli - agad
karwahe - sasakyang pinatatakbo   

ng kabayo
pahintulutan - payagan  
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 Noong unang panahon, sagana sa lahat ng bagay ang bayan ng Tungaw. 
Mataba ang lupang taniman dito.  Masasaya ang mga tao.  Ngunit marumi sila sa 
kanilang kapaligiran.   Madalas na naglulusak sa dumi ang mga bakuran.  Nagkalat 
ang mga  balat ng prutas kahit saan.  Nanlilimahid ang mga bata sa daan.

 Isang araw, nahintakutan ang 
lahat sa biglang pagkawala ng ilang 
mga tao.
 Walang nakaaalam kung saan 
sila napupunta.  Padalas nang 
padalas ang mga nawawala kaya’t 
lumapit ang taong bayan sa kanilang 
makisig na hari upang humingi ng 
tulong.  “Magbantay tayo sa bawat 
sulok ng ating bayan,” sabi ng Hari.

 Kahit ubuhin sila sa nakasusulasok 
na mga basura, araw at gabing 

nagbantay ang mga taong bayan at 
mga kawal. Hanggang sa makita nila ang paglitaw ng higanteng si Amok sa may 
paanan ng bundok.  Kinuha nito  ang isang magbubukid at agad na linulon.
 “Wala nang sasarap  pa sa maruruming tao.  Burp,” dighay ng 
higante.  “Wala tayong laban 
sa higante,” panlulumo ng isang 
binatang nangungutib ang kamiseta. 
“Mabuti sigurong umalis  na lamang 
tayo sa Tungaw,” mungkahi ng mga 
matatandang kutuhin.  Iwanan kaya 
nila ang kanilang maruming bayan?
  “Dapat  natin itong ipagtanggol,” 
mahigpit na sabi ng Hari.  “Nasasarapan 
ang higanteng Amok sa ating 
karumihan.  Kailangan nating maglinis 
upang iwanan tayo ng higante,” utos  
ng Hari.  Nagwalis ang kababaihan. 
Naligo ang mga bata. Naglaba ang 
kalalakihan.  Saka sila naghandang muli upang ipagtanggol ang kanilang 
bayan.

Ang Alamat 
ng Lamok

 “Nagtatagumpay sa Hangarin ang Pamilyang 
Nagkakaisa”

Ni Severino Reyes
Muling Isinalaysay ni Christine S. Bellen

Pagpapayaman ng Talasalitaan
sagana  - mayaman
naglulusak  -nagkakalat/naghahalu-halo
nanlilimahid  - marurumi/marurusing
nahintakutan  - natakot
makisig  - magandang lalaki
nakasusulasok  -  mabahong amoy/   

nakakasuka
nilulon  - isinubo at kinain
dighay  - paglabas ng hangin sa
   bibig lalo na kung busog
panlulumo  - panghihina
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 Nang muling lumusob ang higante, pinaulanan nila ito ng pana sa dibdib. Ngunit 
parang walang puso ang higante.  Hindi ito nasasaktan.  Nilulon ng higante ang ibang 
kawal at dinakip nang buhay ang ilang taumbayan.  “Wala sa dibdib ang puso ng 
higante kaya’t hindi siya mapatay,” paalala ng isang matanda. “Nasaan kaya?” tanong 
ng hari.  “Walang sinumang nakakaalam,” sagot ng matanda.
 Nag-isip nang paraan ang hari upang matuklasan kung paano mapapatay ang 
higante.  Nang minsang mabusog ito, nagkunyaring nahimatay ang hari.  Napasama 
siya sa mga dinakip nang buhay.  Nang makarating sa kweba, isang batang higante 
ang sumalubong kay higanteng Amok.
 “Narito ang pagkain mo.  Matuto 
kang magtipid.  Marunong nang maglinis 
at magtago ang mga taong marurumi,” 
saka  muling umalis ang higante.  Biglang 
bumangon ang hari at hinugot ang  
espada.  Natakot ang batang higante. 
“Hindi ko na po kayo kakainin, huwag 
ninyo akong patayin,” pagmamakaawa 
nito sa hari.
 “Nasaan ang puso ng iyong ama?” 
sigaw ng Hari. 
 “Hindi mo dapat malaman!” iyak 
ng batang higante. 
 “Kung gayon ay papatayin kita!” matapang na sabi ng hari. 
 “Nasa ilong ang puso ng aking ama kaya’t nasasarapan siya sa inyong kabahuan 
at karumihan,” nangangatog na sagot ng batang higante.  Itinali ng hari  ang  batang 
higante at pinakawalan ang mga taong nakakulong sa kuweba.  Hinanap ng makisig 
na hari ang higanteng Amok.  Naabutan niya ito sa bayan.  Umakyat sa puno ang hari 
at tinaga sa ilong ang higante.  Sinunog ng taong bayan ang mag-amang higante sa 
gitna ng tambak nilang basura.  “Hindi n’yo kami mapapatay.  Hangga’t marumi ang 
inyong  paligid, babalik kami at sisipsipin ang inyong mga dugo!” sigaw ng higanteng 
Amok bago siya matupok ng apoy. 
Itinapon ng taumbayan ang mga 
abo ng mag-amang higante sa 
maruming ilog.
 Tumahimik na muli sa bayan 
ng Tungaw.  Ngunit nagulat ang lahat 
sapagkat mula sa maruming ilog ay 
may maliliit na insektong lumulusob 
sa bayan tuwing gabi.  Naninipsip sila 
ng dugo  ng mga tao.
 Naalala ng mga matatanda 
ang sabi ng higanteng Amok bago 
masunog kasama ng anak.  Nilinis 
ng mga taga-Tungaw ang kanilang 
maruming ilog.  Dumalang ang 
maliliit na insektong  naninipsip ng dugo.  Kinalaunan, tinawag ng mga 
taumbayan ang mga insekto na Lamok.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
nangungutib  - nangingitim/nanggigitata
lumusob  - sumugod
dinakip  - hinuli
hinugot  - binunot/tinanggal
nangangatog  - nanginginig/natatakot
namilipit  - namaluktot
tambak  - patung-patong/sama- 

sama
matupok  - masunog
dumalang  - di na madalas
kinalaunan  - kinatagalan
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 Ang ‘di pagsunod sa sinabi ng mga magulang ay nagdudulot ng 
kapahamakan ‘di lamang sa sarili kundi maging sa kapwa.

Pagkilala sa Kahalagahan ng Pamilyang 
Nagkakaisa ang Bawat Kasapi

Aralin 1 - Pagsasanay sa Pagbasa

Pagsasanay 1

Sagutin ang mga sumusunod na tanong kaugnay ng akdang binasa:

1. Ilarawan ang bayan ng Tungaw sa simula ng kuwento. Ilarawan din ang mga 
mamamayan nito.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

2. Bakit nahintakutan ang mga mamamayan ng bayan ng Tungaw?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

3. Ilahad ang naging mungkahing solusyon ng hari upang mawakasan ang pag-
atake ni Amok.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

4. Bakit hindi mapaslang ng mga mamamayan ang higanteng si Amok?

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

5. Isalaysay kung paano natuklasan ng hari ang kahinaan ng higante.

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________
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Ang 
Magkakaputol

“Ang kasipagan at kabutihan ng pag-uugali 
ang maghahatid sa atin sa tagumpay ng 

buhay.”

gr.6 pilipino
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 May tatlong 
magkakapatid 

na naninirahan 
sa Pampanga, sila ay 

sina Liza, Ruth, at May.  
Pinakamariwasa sa 
kanilang bayan ang 
kanilang amang si 
Don Felix kaya 
naman nananahan 

sila sa isang malaki at 
magarang tahanan.  
Nananatili lamang sa 
bahay ang kanilang 
inang si Donya 

Juliana upang 
m a p a g y a m a n 
ang mga 

gawaing-bahay na isinasakatuparan ng kanilang mga katulong.  Kapuwa masipag 
sina Liza at Ruth, at laging nakaalalay sa 
kanilang butihing ina, ano man ang iutos 
nito sa kanila. Samantala, ang bunsong 
si May ay matapobre, mapagmataas, 
maramot, makasarili, at ubod nang 
tamad.  Kahit kaya niyang gawin ay di 
niya ginagawa, dahil sa sobra niyang 
katamaran.

 Dumating ang panahong dinapuan 
ng isang malubhang karamdaman ang 
kanilang ina na siya na ring ikinamatay nito.  
Dahil sa ‘di nakayanan ng kanilang ama 
ang pagkawala ng kabiyak, makalipas 
ang ilang buwan ay ang ama naman 
ang pumanaw. Nakagawa siya ng huling 
habilin bago siya pumanaw.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
pinakamariwasa  - pinakamayaman
nananahan   - nakatira
magara   - napakaganda/mamahalin
nananatili   - nakapirmi
isinasakatuparan - ginagawa
nakaalalay   - nakasuporta
matapobre   - mapang-api sa mahihirap
dinapuan   - nagkaroon
malubha   - maselan
makalipas   - matapos
ipinamana   - iniwan
mag-alsa balutan - maglayas
nagdamdam  - sumama ang loob
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Sinasabi ritong ipinamana niya sa kaniyang bunsong anak na si May ang kaniyang 
magarang bahay at paghahati-hatian nilang tatlong magkakapatid ang mga naiwang 
kabuhayan ng ama.

 Mapagmahal na mga kapatid sina Liza at Ruth, kaya naman pilit nilang inuunawa 
si May.  Ngunit nagulat na lamang sila nang kausapin sila ni May isang araw.  “Sige, 
simulan ninyo na ang pagbabalot ng mga gamit ninyo, tila magiging masikip para sa 
ating tatlo ang tahanang ito at isa pa, sa akin lamang ito ipinamana ni Ama.”

 Masakit man kina Liza at Ruth ay napilitan silang mag-alsa balutan.  “Hayaan mo 
at ngayon din ay aalis na kami ni Ruth,” ang nagdaramdam na wika ni Liza.

 Naghanap sila at nakabili ng bahay; bagamat maliit ito ay maayos naman. 
Sininop nila itong mabuti at dito na rin sila nagtayo ng kaunting kabuhayan.  Hindi 
magarbo sa pamumuhay sina Ruth at Liza kaya naman nakaipon sila nang malaki-laki 
na naipambili nila nang higit na malaking bahay at isang sasakyan.  Nakapamuhay rin 
sila nang masagana.

 Si May naman ay nagpatuloy sa kaniyang masamang ugali.  Dahil sanay sa 
layaw ng buhay, naging marangya ang istilo ng kaniyang pamumuhay, gastos dito, 
gastos doon.  Hindi na niya iniisip pa 
ang bukas.  Sa tuwina’y sinasadya 
niyang paraanin ang magara niyang 
sasakyan sa harapan ng bahay ng 
kaniyang dalawang kapatid upang 
makita ng mga ito kung gaano 
kagara ang nabili nitong sasakyan.  
Wala rin siyang kaibigan dahil na rin sa 
kaniyang kasakiman at masamang 
ugali.  Bilib siyang masyado sa 
kaniyang sarili, ang paniniwala niya 
ay siya ang pinakamataas at wala 
nang hihigit pa sa kaniya.  Para sa 
kaniya, makakaya niyang mabuhay 
nang nag-iisa.

 Dahil sa walang tigil na 
paggastos, sa pagdaan ng taon ay 
unti-unting naubos ang salaping namana niya sa kaniyang ama, maging ang mga 
ari-arian ay isa-isa niyang naipagbili.  Hanggang sa tuluyan na siyang nalubog sa 
pagkakautang.  Maging ang kaniyang mga katulong ay isa-isa na ring lumisan dahil 
‘di na sila nababayaran nito.  Hirap na namuhay nang nag-iisa si May sapagkat wala 
siyang nalalamang gawaing bahay.  Naging miserable ang kaniyang buhay.

 

Pagpapayaman ng Talasalitaan
sininop  - inalagaang mabuti
taglay  - mayroon
magarbo  - magastos
marangya  - maluho/napakamahal
kasakiman  - karamutan/makasarili
bilib  - paniniwalang may   

kakayanan
salapi  - pera
namana  - nakuha/naiwanan mula sa  

namatay
lumisan  - umalis
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 Minsang nag-uusap sina Ruth at Liza.  “Bakit kaya ‘di na napaparaan ang 
sasakyan ni May rito?” usisa ni Ruth.  “Oo nga, matagal ko na ring napapansin. Ano kaya 

ang nangyari 
sa kaniya?” wika 
naman ni Liza.  
“Masama ang 
kutob ko, baka 
siya ay may 
sakit!” ang may 
p a n g a m b a n g 
sabi ni Ruth.  
“Ang mabuti pa 
ay dalawin natin 
siya mamaya.” 
payo naman ni 
Liza.

 Nasasabik nilang pinuntahan ang bahay ng bunsong kapatid, laking gulat 
nila sa nakita nilang itsura ng iniwan nilang bahay. Halos wala na itong magagarang 
kasangkapan. Maging ang sasakyang nagdadala rito sa harapan ng bahay nila ay 
wala na rin. At halos madurog ang 
kanilang puso nang matambad 
sa kanila ang kalunos-lunos na 
kalagayan ng kanilang kapatid, 
mahina ang katawan at namumutla.  
Napaiyak siya nang makita niya 
ang kaniyang dalawang ate.  
Humingi siya ng tawad sa mga ito.  
Umiiyak na niyakap nina Ruth at Liza 
si May, habag na habag ang mga 
ito sa sinapit ng bunsong kapatid.  
Noon din ay isinama nila si May: 
ipinagamot, pinakain, at binihisan 
ng magarang kasuotan.  Labis 
na nahihiya si May sa iginanting 
kabutihan ng kaniyang mga ate sa 
kabila ng ginawa niyang kasamaan 
sa mga ito.

 Mula noon ay sama-sama nang namuhay nang masagana at maligaya ang 
tatlong magkakapatid.  Nagbago na si May, isa na siyang mabuting kapatid at kapuwa 
at higit sa lahat, hindi na siya tamad.  Natuto siyang maging masipag sa kaniyang 
pamumuhay na naging puhunan niya upang mabawi ang mga bagay na nawala sa 
kaniya.

Pagpapayaman ng Talasalitaan
miserable  - hirap na hirap
usisa  - tanong
kutob  - nararamdaman
pangamba  - takot
itsura  - anyo
matambad  - maharap 
kalunus-lunos  - kaawa-awa
habag na habag - awang-awa
bunso  - huling ipinanganak
masagana  - marami/mayaman
kapwa  - pareho
puhunan  - panimula
mabawi  - makuhang muli




