
Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 1 

Uri ng Gawain: Pagbasa sa kwento/pagbibigay ng sariling hinuha/pagbibigay 
kahulugan sa salita at paggamit nito sa pangungusap 

 
Paksang Aralin: Kwento: Juan dela Cruz 
Inaasahan sa Pagkatuto: Nakapagbibigay- hinuha sa mga pangyayari sa  
                                               kwento. 
                                     Naibibigay ang kahulugan ng salita at nagagamit  
                                            ito sa maayos na pangungusap. 
Sanggunian     : Bukal 5 
May-akda                      :  Liza M. Lemi 
Pahina                           :  110-113 
 
Pangunahing Konsepto   :   
 

Ang pangalang Juan dela Cruz ay sumasagisag sa karaniwang Pilipino. 
Maaaring siya ay isang magsasaka, tindera sa palengke, pulis, guro, doctor, 
opisyal ng pamahalaan, o kaya ay isang batang babae o lalaking katulad mo. 

Ang Gawad Kalinga (GK) ay isang pambansang kilusan na naglalayong 
maibsan o mabawasan ang kahirapan ng bansa. Hangad ng Gawad Kalinga na 
mapaganda ang kapaligiran at ang kinabukasan ng mga pamilyang 
sinusuportahan nila. 

Ang diwa ng bayanihan ng mga Pilipino ay naipakikita sa maraming 
paraan sa iba’t iba ring pagkakataon. Ang batang tulad mo ay maaaring 
magpamalas ng pakikipagbayanihan sa iyong sariling paraan. 

May mga pangyayari sa binasang teksto na hindi tuwirang ipinahahayag 
at mababasa. Sa ganitong pagkakataon, ang pagbubuo ng hinuha ay 
nakatutulong upang mabuo ang diwa ng teksto. Ang hinuha ay tumutukoy sa 
ideya o konseptong nabubuo sa isip tungkol sa anumang bagay, batay sa 
sariling karanasan na humahantong sa sariling kuru-kuro o palagay. 
 
Gawain 1: A. Pag-aaral sa Talasalitaan at paggamit nito sa pangungusap. 
 
 alintana  - pag-uukol o pagbibigay ng pansin sa anuman. 
 
 maibsan – mabawasan ng kalungkutan o suliranin 
 
 natutugunan – nasasagot 
 
 benepisyo – nakikinabang sa kawanggawa o kapisanan 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 2 

Uri ng Gawain: Pagsagot sa mga pagsasanay/pagbibigay halimbawa/paggamit 
ng pang-uri sa masining na pagpapahayag 

 
Paksang Aralin: Pagtukoy sa pang-uri 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang pang-uri sa tulong ng mga  
                                                     pangungusap. 
Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng pang-uri 
Nagagamit ang pang-uri sa masining na  
                                                     pagpapahayag.  
 
Sanggunian     : Bukal 5 
May-akda                      :  Liza M. Lemi 
Pahina                           :  118=120 
Pangunahing Konsepto   :   
 
Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na binubuo ng mga salitang 
nagpapakilala ng kaanyuan o kalagayan ng mga pangngalan o panghalip. 
Ito ay maaaring matagpuan sa tatlong posisyon. 
 

1. sa unahan ng pangngalang binibigyang katangian o larawan. 
 

Hal.  Ang matalinong mag-aaral ay nakakuha ng mataas na marka. 
                          Pang-uri     Pangngalan                      pang-uri      
 
                     (matalino naglalarawan sa mag-aaral) 
                     (mataas naglalarawan sa marka) 
 

2. sa hulihan ng pangngalang binibigyang katangian o larawan. 
 

Hal.  Siya ay sinabitan ng medalyang ginto ng magulang niyang  
                  masayang- masaya. 

 

              (ginto naglalarawan sa medalya) 
              (masayang- Masaya naglalarawan sa magulang) 
 

3. Sa panaguri ng pangungusap 
 
Hal. Ang batang iyon ay sadyang kapuri-puri. 

 
             (kapuri-puri naglalarawan sa bata) 



 
Pasig Catholic College 

Grade School Department 
S.Y 2015-2016 

FILIPINO  5 
Ikatlong  Markahan 

Gawain Blg. 3 
Uri ng Gawain: Pagpuno sa patlang gamit ang pang-uri/pagtukoy sa mga uri 

ng pang-uri/ pagsulat ng mga salitang bilang 
 
Paksang Aralin:  Uri ng Pang-uri 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang mga uri ng pang-uri 
                                     Nagagamit nang wasto ang mga panlaping pan-,  
                                            pam-, at pang- 
                                     Nagagamit ang gitling sa pagsulat ng mga pang- 
                                                 uring pamilang at pantangi 
Sanggunian   :  Bukal 5/Pluma 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  128-132/297-298 
 
Pangunahing Konsepto   :   
 
Ang pang-uri ay may tatlong pangunahing uri, ito ay panlarawan, pamilang at  
pantangi. 

A. Panlarawan – ang pang-uring ito ay kadalasang naglalarawan ng kulay, 
lasa, amoy, sukat, o katangian ng pangngalan o panghalip. Ang ganitong 
pang-uri ay natutukoy sa pamamagitan ngating limang pandama. Ito ang 
mga katangiang ating nakikita, naririnig, nalalasahan, naaamoy, o 
nahihipo. 
Hal.   Malaki ang jeep na nasakyan namin. 
 
 Mabaho ang usok mula sa jeep. 
 
 Malambot ang upuan ng jeep. 

 
B. Pamilang – ang pang-uring ito ay nagsasabi ng bilang, dami, o halaga 

ng pangngalan o panghalip. Ito ay maaaring isulat sa tambilang o 
salitang-bilang. 

 
Tambilang 
 

 Hal. Nagwagi si Lina ng 3 medalya sa nakaraang paligsahan. 
 
               Ang kapatid kong lalaki ay ika-5 sa linya. 
 



Salitang Bilang 
 

Hal. Limandaang piso ang gasolinang kanyang ipinakarga sa  
sasakyan. 

 
 Pangatlo ang Visayas sa pinakamalaking pangkat ng mga  
pulo sa ating bansa. 

 
C. Pantangi – ang pang-uring ito ay hango sa pangngalang pantangi. 

Sapagkat pantanging ngalan ang pinagmulan, ginagamit ang malaking 
titik sa pagsulat. 
 
Hal.   Ang manggang Guimaras ay napakatamis. 
 
         Tanyag sa mga Pilipino ang kapeng Batangas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y. 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 4 

Uri ng Gawain: Pagtukoy sa kaantasan ng pang-uri/Pagsusuri sa kaantasan ng 
pang-uri 

 
Paksang Aralin: Kwento: Kaantasan ng Pang-uri 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang iba’t ibang kaantasan ng pang-uri 
                                     Naipaliliwanag ang gamit ng bawat isa  
                                     Nasusuri ang iba’t ibang gamit ng kaantasan ng  
                                               pang-uri 
                                     Nailalarawan ang mga pangngalan gamit ang iba’t  
                                               ibang kaantasan ng pang-uri. 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  142-146 
 
Pangunahing Konsepto:  
 
Ang Pang-uri ay may tatlong kaantasan, ito ay: 
 

a. Lantay – ay naglalarawan sa likas na katangian ng pangngalan o  
                         panghalip. 
 
Hal. Ang Pilipinas ay may magagandang tanawin. 

 
           Ang ibang tanawin ay nasa malalapit na lalawigan lamang. 
 

b. Pahambing – ay naghahambing o nagtutulad ng katangian ng dalawang 
pangngalan o panghalip. Ito ay nahahati sa dalawang uri: ang 
pahambing na magkatulad at ang pahambing na di-magkatulad. 
 
1. Pahambing na magkatatulad – sa uring ito, ang pang-uri ay 

naglalarawan sa magkatulad na katangian ng mga pangngalan o 
panghalip. 
 
Hal. Kasimbangis ng leon ang tigre. 
       Ang sampaguita at Camia ay magsimputi. 
Sinlinis ng Kristal ang tubig na ito. 

                   Ang magpinsan ay kapwa masayahin. 
 



2. Pahambing na di-magkatulad- ito ay naglalarawan ng di-magkatulad 
na katangian ng mga pangngalan o panghalip. Ito ay nahahati sa 
dalawang uri: ang palamang at pasahol na paghahambing. 

 
• Palamang – ito ay nagsasaad ng kahigitan ng katangian. 

Karaniwang ginagamit sa pagbubuo ng palamang na 
paghahambing ang mga panulad na mas, higit, o di-hamak 
karugtong ng kaantasang lantay. 
 
Hal. Higit na malamig sa bundok kaysa sa kapatagan. 
 
      Ang kuya niya ay mas matangkad kaysa kanya. 

 
• Pasahol – ito ay nagsasaad ng kakulangan ng katangian. 

Karaniwang ginagamit sa pagbubuo ng pasahol na paghahambing 
ang mga pang-abay na di-gasino, di-gaano, o di-lubha karugtong 
ng kaantasang lantay. 
 
Hal.  Di-gasinong maingat si Lulu na gaya ni Lolit. 
 
        Ang traysikel ay di-gaanong mabilis na tulad ng jeep. 

 
A. Pasukdol – ay naglalarawan ng nangingibabaw na katangian ng  

pangngalan o panghalip. 
 
Hal.   Napakalamig ng hangin dito. 

 
Ubod ng pino ang buhangin sa Boracay. 
 
Talagang makasaysayan ang Corregidor. 
 
Masayang – masaya ang aming bakasyon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 5 

Uri ng Gawain: pagtatala ng konsepto/pagbuo ng mga salita 
 
Paksang Aralin: Kayarian ng pang-uri   
Inaasahan sa Pagkatuto: Nakikilala ang iba’t ibang kayarian ng pang-uri:  
                                           payak, maylapi, inuulit, at tambalan 
                                     Nakabubuo ng iba’t ibang pang-uri mula sa ibinigay  
                                          na salitang-ugat. 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  316-317 
 
Pangunahing Konsepto:  
 
Ang mga pang-uri ay nahahati sa apat na kayarian 
 

1. Payak – ito ay binubuo ng salitang-ugat lamang. 
 
Hal. Sariwa ang hangin sa mga probinsiya. 
Lima ang mga punong manggang nakatanim sa bakuran ni Lolo. 

 
2. Maylapi – ito ay binubuo ng salitang-ugat at ng panlaping makauri. 

Karaniwan ang mga panlaping pang-uri ay may ibinibigay na kahulugan. 
         –an/-han, -in/-hin, ma, maka, mala, pala, mapang-/mapag- 
 

Hal.  Pawisan ang mga manlalaro. 
 
Masayahin ang mga batang karga ng ina. 
 
Mabundok ang lalawigan ng Kalinga. 
 
Makakalikasan ang bagong programang inilunsad ng pamahalaan.  

 
3. Inuulit – ang pang-uri ay maaaring inuulit nang ganap o di-ganap. 

 
a. Ganap ang pag-uulit kung ang buong pang-uri ay inuulit, ito man o 

payak o maylapi. 
 

Hal. Berdeng berde ang mga dahon ng ampalaya.  
 



Filipino 5, p.2 
 

b. Di-ganap ang pag-uulit kung bahagi lamang ng pang-uri ang inuulit. 
 
Hal. Malayo- layo ang kanilang bayan. 
 
   Mababait ang mga kapitbahay namin. 

 
4. Tambalan – ang pang-uring tambalan ay binubuo ng pinagsamang  

                         magkaibang salita. 
 
  Hal.  Pantay-tuhod ang baha kaya maraming sasakyan ang  
                                         huminto. 
 
         Iwasan nating magkaroon ng ugaling ningas-kugon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong Markahan 
Gawain Blg. 6 

Uri ng Gawain: Pagbibigay  ng sariling pananaw/pagtukoy sa mga salitang 
hiram 

 
Paksang Aralin: Kwento: Isang Lakbay- Aral  
Inaasahan sa Pagkatuto:Nakapagbibigay ng sariling pananaw tungkol sa                      
                                                    binasa 
                                     Naipaliliwanag ang kahulugan ng mga salitang-hiram      
                                                 sa bernakular/wikang banyaga. 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  134-137 
 
Pangunahing Konsepto   :   
 
Isang paraan ng pag-alala sa mga nakaraang karanasan ay ang pagsulat ng 
isang talaarawan. Ang talaarawan ay araw-araw na tala ng mga pangyayari. 
Karaniwang itinatala ang petsa at ang mga impormasyon o pangyayari sa 
talaarawan. 
 
Gawain 1: Pag-aaral sa talasalitaan at Pagbasa sa talaarawan 
 

A. Basahin at unawain ang kahulugan ng mga sumusunod na salita. 
 

 - pier – pantalan, daungan ng mga sasakyang pantubig 
 
 - sanduguan – kasunduang pinagtitibay sa pamamagitan ng pagsugat sa   
sarili, pagpatak ng dugo sa isang lalagyan, at pag-inom  
nito. 
 - templo – gusaling itinalaga sa pagsamba o bilang tahanan ng diyos o     
                        diyoses at iba pang bagay na may pagpapahalagang   
                        panrelihiyon. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Pasig Catholic College 

Grade School Department 
S.Y 2015-2016 

FILIPINO  5 
Ikatlong  Markahan 

Gawain Blg. 7 
Uri ng Gawain: pagtukoy, pagsusuri at pagbibigay ng mga pahayag na opinyon 

o katotohanan 
 
Paksang Aralin: Opinyon at Katotohanan 
Inaasahang sa Pagkatuto: Nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon sa  
                                               katotohanang pahayag 
                                       Natutukoy sa mga pahayag ang pahayag na  
                                               opinyon at katotohanan 
                                       Nakapagbibigay ng mga halimbawa ng opinyong  
                                                Pahayag at katotohonan 
Nasusuri ang pahayag kung opinyon o katotohanan 
Sanggunian     : Bukal 5 
May-akda                      :  Liza M. Lemi 
Pahina    :  140-141 
Pangunahing Konsepto   :   
 
Ang katotohanan ay mga pahayag na mayroong pinagbabasehan, ito ay mga 
pangyayaring totoo o tinatanggap na totoo dahil sa mga katanggap-tanggap na 
patunay. 
 
Hal.  Ang Pilipinas ay isang kapuluan. 
 
 Ito ay isang bansang nasa Timog Silangang Asya. 
 
Ang opinyon o palagay ay nagsasaad ng haka-haka o kuro-kuro batay sa 
sariling paniniwala tungkol sa isang paksa. Isa sa mga paraan ng pagkilala sa 
opinyon ay ang mga salita o pariralang ginagamit tulad ng mga sumusunod: sa 
aking palagay, maaari, siguro, marahil, ayon sa pananaw ng/ni,. 
 
Hal.  Marahil, mas maraming kabutihan ang pagiging kapuluan ng Pilipinas. 
 
        Sa aming palagay, uunlad na sa darating na panahon ang ating bansa. 
 
 
	

 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

SY 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 10 

Uri ng Gawain:Pagkilala sa ugnayan ng mga salita/Pagbasa sa 
kwento/Pagtatala ng mahahalagang impormasyon 

 
Paksang Aralin: Kwento: Dunia 
Inaasahan sa Pagkatuto: Nakapagtatala ng mahahalagang impormasyon buhat  
                                             sa tekstong nabasa 
                                     Nagagamit ang mga salita sa isang maayos na  
                                             pangungusap 
                                     Nakikilala ang ugnayan ng mga salita 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  239-243 
 
Pangunahing Konsepto:  
 
Ang orangutan ay salitang Malay na nangangahulugang “Tao ng Kagubatan” 
kaya sila ay hindi dapat hinuhuli  dahil mapapalayo ito sa ina at sa likas na 
tahanan. 
 
Isang paraan ng pagpapalawak ng talasalitaan ang pagkilala sa ugnayan ng 
mga salita. Bilang gabay, karaniwang may isang pares ng salitang nagpapakita 
ng ugnayan upang matukoy ang kaugnayan ng ikatlong salita. 
 
 Hal.     bubong : bahay     ::     gulong: sasakyan 
 
    aso: hayop    :: agila: ibon 
 
Ang bantas na tutuldok (:) ay nangangahulugang ay sasamantala ang bantas 
na (::) ay nangangahulugang gaya ng. 
 
Ang pagtatala at tumutukoy sa paglilista ng mahahalagang datos na nakuha 
mula sa nabasa, narinig, o napanood. Mahalaga ang pagtatala sapagkat ito ang 
magpapaalala sa lahat ng mga makabuluhang bagay, detalye, at 
impormasyon. 
 
Gawain 1: Pagtalakay sa mga talasalitaan at pagbasa sa kwento 
 

A. Pumili ng isang salita at gamitin ang mga sumusunod na salita sa 
isang maayos na pangungusap. 



 
1. orangutan- bakulaw na may mahaba at pulang balahibo at mahabang    
                      kamay. 

 
2. primate – mammal na kinabibilangan ng mga lemur, unggoy,  

malmag, at tao 
 

3. tensiyon – tindi sa katawan at isipan na nagdulot ng matinding 
kapaguran 

 
4. trauma- emosyonal na takot na may matagal na epekto 

 
5. santuwaryo – pook na ligtas para sa mga ibon at iba pang mga hayop 

 
 
          Pangungusap: _____________________________________________ 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 11 

Uri ng Gawain:Pagtukoy sa iba’t ibang uri ng Kard katalog/Paggawa ng kard 
katalog 

 
Paksang Aralin: Kard Katalog 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang iba’t ibang uri ng kard katalog 
                                     Nakabubuo ng halimbawa ng kard katalog 
 
Sanggunian   :  Komunikasyon 5 
May-akda    :  Arleen R. Patena 
Pahina   :  62 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Makatutulong ang kard katalog sa pagkuha ng iba’t ibang impormasyon  
    tungkol sa isang paksa mula sa aklatan. 
Ang paggamit nito ay isang madaling paraan ng pagtukoy sa tiyak na lugar ng   
                  aklat. 
Ito ay may tatlong uri: 
 

1. Kard ng may-akda-  unang nakasulat dito ang pangalan ng may- akda 
ng aklat, kasunod ang pamagat, taon, at kompanyang naglimbag ng 
aklat. 
 
 
290                 Banlaygas, Emilia L.,  et al. 
An 15              Komunikasyon 
                       Rex Book Store, Inc., Quezon City. C2001 
 
 
                       397 p. Illus. 
 

 
2. Kard ng Paksa – ang pamagat ng paksa ang unang nakasulat kasunod 

nito ang pangalan ng aklat at may –akda. 
 
 
290                    Panitikan 
An 15                 Banlaygas, Emilia L.,  et al. Komunikasyon 
                          Komunikasyon 5  



 
                         Rex Book Store, Inc., Quezon City. C2001 
 
 
                         397 p. Illus 
 

 
3. Kard ng pamagat –ang pangalan ng aklat ang unang nakasulat. 

Mababasa rin ang pangalan ng may-akda, taon at kompanyang 
naglimbag ng aklat. 
 
 
290                    Komunikasyon 5                     
An 15                 Banlaygas, Emilia L.,  et al. 
                          Panitikan  
                         Rex Book Store, Inc., Quezon City. C2001 
 
                         397 p. Illus 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 12 

Uri ng Gawain: Pagbasa sa konsepto/ Pagtukoy sa iba’t ibang uri ng 
graph/tsart at mapa 

 
Paksang Aralin: Pag-unawa sa Graph/ Tsart/Mapa 
Inaasahan sa Pagkatuto: Nauunawaan ang impormasyong nakapaloob sa isang  
                           graph, tsart at mapa 
                                     Nakikilala ang iba’t ibang uri ng graph 
 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  200-203/272 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Ang graph ay larawan o guhit na nagpapakita ng ugnayan ng mga bagay, 
bilang, at iba pang impormasyon. Nakatutulong ito upang mapadali ang 
pagkuha, pag-unawa, at paglilinaw sa mga impormasyon. 

May iba’t ibang uri ng graph tulad ng talangguhit (line graph), bar graph, 
larawang graph (pictograph), circle o pie graph 

Bukod sa mga graph, malaki rin ang naitutulong ng mga tsart at mapa sa 
pagbibigay ng mga impormasyon. 
 
Ang tsart ay talatakdaan ng mga impormasyong nakatala nang pahanay kaya 
makikita kaagad ang ugnayan ng mga ito. 
 
Ang mapa ay kinaguguhitan o kinalalarawan ng ayos ng isang pook, bayan, 
lalawigan, bansa, o ng mga lupalop ng mundo. 
 
Gaya ng pag-unawa sa graph, mahalaga  rin ang pag-unawa sa mga 
impormasyong kaugnay ng tsart at ng mapa. 
 
 

 
 
 

 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong Markahan 
Gawain Blg. 13 

Uri ng Gawain: Pagtatala ng konsepto/Pagsasanay/OP 
 
Paksang Aralin:  Pagtukoy sa mga Pahayag na Patayutay 
Inaasahang sa Pagkatuto:  Nauunawaan ag kahulugang ipinahahayag ng mga  
                                          tayutay: pagwawangki o simili, pagtutulad o  
                                          metapora, pagsasatao o personipikasyon at  
                                            pagmamalabis 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  316-317 
 
Pangunahing Konsepto:  
 
Ang tayutay ay pahayag na gumagamit ng mga salita sa isang di-
pangkaraniwan o di-literal na paraan upang mapaigting ang bisa ng kahulugan 
nito. 
 
May ilang mga karaniwang uri ng tayutay: pagwawangki o simili, pagtutulad o 
metapora, pagsasatao o personipikasyon, at pagmamalabis. 
 

a. Ang pagwawangki o simili ay tahasang pagtutulad ng dalawang 
magkaibang bagay sa pamamagitan ng mga salitang wari, tila, 
parang, katulad, kagaya, kaparis, o ng pinaikling anyo ng mga ito. 
Ginagamit din ang mga panlaping kasing- o iba pang anyo nito. 
 

Hal. Ang puso niya ay tulad ng bato sa tigas. 
 
Kasimbangis ng leon ang kanyang kaaway. 

 
b. Ang pagtutulad o metapora ay tahasan ding nagtutulad sa 

dalawang bagay na magkaiba, subalit kaiba sa simili, hindi ito 
gumagamit ng mga salita ng pagtutulad upang ipahiwatig ang 
pagkakahawig. 

 
Hal.   Ang dalaga ay rosas na mabango. 
 
 Maningning na tala sa umaga ang isang dalagang Pilipina. 
 



c. Ang pagsasatao o personipikasyon ay nagbibigay ng mga 
katangian ng isang tao sa isang bagay. 

 
Hal. Kumakaway ang mga dahon sa ihip ng hangin. 
 
      Kinain ng alon ang binuo naming kastilyo sa buhangin. 

 
d. Ang pagmamalabis o hyperbole ay nagbibigay ng mga ideyang 

malayo sa karaniwan. 
 
Hal.Tinawid niya ang dagat upang makita ang minamahal. 
 
       Isang baldeng luha na ang kanyang naiiyak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pasig Catholic College 
Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
FILIPINO  5 

Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 15 

Uri ng Gawain: pagbasa sa isang komik istrip/pagtalakay sa mga salita 
 
Paksang Aralin:  Komik istrip: Eskwelahang Pinoy 
Inaasahan sa Pagkatuto: Naibibigay ang detalyeng nais ipahayag ng kwento 
                                     Nakapagpapahayag ng sariling reaksyon o palagay 
                                     Nauunawaan ang kahulugan ng salita sa  
                                       pamamagitan ng mga pahiwatig na salita o parirala. 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  160-162 
 
Pangunahing Konsepto: 
 

Isang paraan ng paglalahad ng isang teksto ang komik istrip. Ito ay 
binubuo ng mga sunod-sunod na larawan na karaniwang nagsasalaysay o 
nagkukwento. 

Ang kahulugan ng isang salita ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng 
pahiwatig na salita o parirala. Maaaring ang pahiwatig ay nakapaloob sa 
pangungusap na iyon din o kasunod na pangungusap. 

Mahalaga ang pangangalaga sa kalikasan. Ang pagrerecycle ng mga 
itinuturing na basura gaya ng boteng plastic ay makatutulong upang 
mabawasan ang mga basurang tumatagal nang tatlo hanggang limang siglo 
bago matunaw. 
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Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 16 

Uri ng Gawain:Pagsagot sa mga pagsasanay/ Pagtukoy sa konsepto 
 
Paksang Aralin: Pandiwa 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang gamit ng pandiwa sa pangungusap 
                                     Nagagamit ang angkop na pandiwa sa pagbuo ng  
                                                Diyalogo 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  166-169 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Ang pandiwa ay bahagi ng pananalitang binubuo ng mga salitang nagbibigay-
diwa sa isang lipon ng mga salita upang mabuhay, gumanap, o papangyarihin 
ang anumang bagay.  Ito ay tinatawag ding salitang kilos. 
Ito ay maaaring binubuo ng: 
 

a.  salitang–ugat lamang. 
  

Hal. Takbo! May malaking aso! 
 

b. Salitang –ugat at mga panlapi (unlapi, gitlapi at hulapi) 
  
Hal. Maglinis tayo sa bakuran. 
 
 Sumama ako sa pagtatanim ng mga halaman sa parke. 

Tandaan na ang pantig o bahaging inuulit sa mga pandiwang maylapi ay 
bahagi lamang ng salitang-ugat o panlapi. 
 
 Hal. Magbubuo tayo ng isang programang pangkalikasan. 
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Grade School Department 

S.Y 2015-2016 
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Ikatlong  Markahan 
Gawain Blg. 17 

Uri ng Gawain: Pagtukoy sa mga Pandiwa/Pagtatala ng konsepto 
 
Paksang Aralin: Aspekto ng Pandiwa 
Inaasahan sa Pagkatuto: Natutukoy ang iba’t ibang aspekto ng pandiwa 
                             Naipaliliwanag ang kaibahan ng bawat isa 
                                    Nakabubuo ng pangungusap sa iba’t ibang aspekto 
                                    Nababanghay ang pandiwa ayon sa aspekto nito 
Sanggunian   :  Bukal 5/Pluma 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi/Ailene G. Baisa 
Pahina   :  177-180/189-193/ 164-165 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Ang pandiwa ay nababanghay ayon sa iba’t ibang aspekto. 
 

1. Perpektibong katatapos o aspektong katatapos – ito ay 
nagpapahayag ng kilos na kagagawa o kagaganap pa lamang. 
 
Pandiwa                 katatapos                      Panlapi 
 
humiga                  kahihiga                        um, ka 
sumulat                 kasusulat                       um, ka 
dumating               kararating                      um, ka 
 
Hal.  Kararating lamang ng mga bisita.  

 
2. Perpektibo o aspektong pangnagdaan – ito ay nagpapahayag ng 

kilos na natapos o naganap na. 
 
Pandiwa                    Perpektibo                      Panlapi 

 
 umagos                     umagos                             um 
         magdulot                   nagdulot                            nag 

 alisin                         inalis                                 in  
 
 Hal.  Nagdulot ng saya sa pamilya ang kanyang pagkapanalo. 
 
 
 



3. Imperpektibo o aspekto pangkasalukayan – ito ay nagsasaad ng 
kilos na naumpisahan at patuloy na ginagawa at hindi pa tapos. Inuulit 
nito ang unang pantig ng salitang –ugat. 
 
Pandiwa                     Imperpektibo                     Panlapi 
 
Maligo                         naliligo                            ma, na 
Ipatago                       ipinatatago                       ipa, in 

         Palitan                        pinapalitan                       an 
         Kausap                       kinakausap                       ka, in 
 

Hal. Kinakausap ni Nelson si Renee hinggil sa kanyang balak. 
 

4. Kontemplatibo o aspektong Panghinaharap – ito ay kilos na hindi pa 
nagaganap o nangyayari. Inuulit nito ang unang pantig ng salitang –ugat 
nang hindi binabago ang panlaping mag- 

 
Pandiwa                      Kontemplatibo                 Panlapi 
 
Magsayaw                   magsasayaw                    mag- 
Magluto                      magluluto                         mag- 
Pumunta                     pupunta                           um 
Magbakasyon              magbabakasyon                mag 

 
 Hal. Pupunta sila sa Bohol sa susunod na bakasyon. 
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Ikatlong  Markahan 
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Uri ng Gawain: Pagsusuri sa iba’t ibang Pokus ng Pandiwa/Pagsagot sa mga 
pagsasanay 

 
Paksang Aralin: Pokus ng Pandiwa 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Natutukoy ang iba’t ibang pokus ng pandiwa 
                                      Nasusuri ang pokus ng pandiwa sa pangungusap 
 
Sanggunian   :  Pinagyamang Pluma 5 
May-akda    :  Ailene G. Baisa- Julian 
Pahina   :  256-258/268-270 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Pokus ang tawag sa relasyong pansemantika ng pandiwa sa simuno o paksa 
ng pangungusap. Naipakikita ito sa pamamagitan ng taglay na panlapi ng 
pandiwa. 
Ang pandiwa ay may iba’t ibang pokus ayon sakung ano ang kaganapan ng 
pandiwa sa posisyong pampaksa o pansimuno ng pangungusap. 
 

1. Pokus sa Tagaganap o Aktor – ang padiwa ay nasa pokus sa tagaganap 
kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad 
sa pandiwa. 
 
Hal.   
Humiwalay   si Johann sa kanyang mga kapatid.  

                       Pandiwa        paksa- gumawa ng kilos 
 

2. Pokus sa Layon o Gol – ang pandiwa ay nasa pokus sa layon kung ang 
layon ay ang paksa o binibigyang-diin sa pangungusap. 
 
Hal.     Ang lahat ng kayamanan at kapangyarihan sa mundo ay  
                               Paksa: layon ng pandiwa 
 
kukunin niya raw sa anumang paraan.  

                          pandiwa 
 

3. Pokus sa ganapan o Lokatib – ang pandiwa ay nasa pokus ng ganapan 
kung ang paksa o simuno ay ang lugar o ganapan ng kilos. 
 



                                   Pandiwa 
Hal.  Ang kaldero ay pinaglutuan nila ng kamote. 

                       Paksa: saan naganap  
                               ang pandiwa 
 

4. Pokus sa tagatanggap o benepaktib – ito ay tumutuon sa tao o bagay na 
nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. 
 
           pandiwa 
Hal.   Ipinagluto ni Norie ng lugaw si Badong. 

                                                                Paksa: para kanino ang 
                                                                         kilos na ginawa 
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Uri ng Gawain: Pagsagot sa mga pagsasanay sa wastong gamit ng pandiwa 
 
Paksang Aralin: Wastong Gamit ng Pandiwa 
Inaasahan sa Pagkatuto: Nasusuri ang wastong gamit ng pandiwa 
                                     Nagagamit nang wasto ang ilang mga pandiwang  
                                         nakalilito sa pangungusap.  
 
Sanggunian   : Bukal 5 
May-akda    : Liza M. Lemi 
Pahina   :  203-209 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
May mga pares ng mga pandiwang nakalilitong gamitin. Mahalagang 
maunawaan ang wastong gamit ng mga ito. 
 
Pag-aralan ang wastong gamit ng ilan sa mga pares ng mga pandiwa 
 
1. bawasin – isang bagay ang inaalis o tinatanggal  
  
Hal. Bawasin mo na sa sweldo ko ang hiniram ko sa iyo. 
 
bawasan – maaaring tao o bagay ang tanggalan o alisan ng isang bagay. 
  
Hal. Pakiusap. Huwag mo namang  bawasan  ang  sweldo ko sa linggong  
ito. 
 
2. hingin – bagay ang maaaring hingin. Ginagamit din ang hingiin. 
  
Hal. Nais ko sanang hingin ang lumang bag mo. 
 
hingan – tao ang maaaring hingan. Ginagamit din ang hingian. 
  
Hal. Nais ko sanang hingan ka ng payo. 
 
3. walisin – bagay ang winawalis 
  
Hal. Walisin natin ang mga kalat sa paligid. 
 



walisan – lugar ang winawalisan 
  
          Hal. Walisan natin ang paligid. 
 
4. tawagin- ginagamit para palapitin ang isang tao o hayop 
  
Hal. Tawagin mo si Nelson. Uutusan ko siya. 
 
tawagan- ginagamit para kausapin o bigyan-pansin ang isang tao. 
  
Hal. Tawagan mo si Dan para malaman natin kung sasama siya. 
 
5. bilhin – bagay ang binibili. Tinatanggap din ang bilihin. 
  
Hal. Gusto mo bang bilhin ang damit na ito? 
 
bilhan – tao ang binibilihan. Tinatanggap din ang bilihan. 
  
Hal. Sige na ho. Bilhan n’yo naman ako. Wala pa ho akong benta. 
 
6. putulin – pagputol ng isang bagay 
  
Hal. Sige, putulin natin ang nakalawit na sanga ng punong bayabas. 
 
putulan- pagputol ng isang bagay sa tao, hayop o bagay  
  
Hal. Teka, huwag muna ninyong putulan ng sanga ang punong bayabas. 
 
7. alisin – pag-alis ng isang bagay 
  
Hal. Ruben, alisin mo naman dito ang iyong mga gamit. 
 
alisan – pag-aalis ng isang bagay sa tao, hayop o bagay. 
  
Hal. O, huwag mong alisan ng takip ang ulam. Baka dapuan ng langaw. 
 
8. sabihin – pagsasabi ng isang utos, balita o pangyayari. 
  
Hal. Sabihin mo kay Sally na umuwi siya nang maaga. 
 
sabihan – pagsasabi ng utos, balita o pangyayari patungkol sa isang tao. 
  
Hal. Sabihan mo iyang si Allen na huwag magpagabi sa daan. 
 
9. gastusin – paggasta ng pera 



 
 Hal. Kaunting pera lamang ang gastusin mo sa pamamasyal. 
 
gastusan – paggasta ng pera para sa isang tao o bagay. 
 
 Hal. Dapat lamang na gastusan ng pamahalaan ang pagpapabuti ng  
kalusugan ng mga mamamayan. 
 
10. pahirin – pag-alis ng ano mang bagay na hindi nais manatili 
 
 Hal. Inay, pahirin n’yo nga po ang aking make-up. Di po bagay sa akin. 
 
pahiran – paglalagay ng isang bagay na wala pa o nais idagdag. 
 
 Hal. Pahiran mo naman ng mantekilya ang tinapay ko. 
 
11. subukan – ay alamin sa pamamagitan ng lihim na pagsubaybay 
 
      Hal. Subukan mo kung ano ang ginagawa ng iyong kapatid. 
 
    subukin–tangkaing gawin 
 
       Hal. Subukin mong hilahin ang tali ng saranggola. 
 
12. basahan – ay isagawa ang kilos ng pagbasa para sa iba 
 
 Hal.  Basahan mo ng kwento ang iyong mga kapatid. 
 
      basahin – ay tunghayan at unawain ang nakasulat. 
 
 Hal.  Basahin mo ang kwento tungkol sa isang engkantada. 
 
13. ayusan – ang inaayusan ay isang tao, bagay, o lugar 
 
 Hal. Ayusan natin si Melba para sa koronasyon mamaya. 
 
ayusin – ang inaayos ay mga bagay. 
 
Makikita  sa ibinigay na mga halimbawa na ang hulaping –an o –han ay 
nagsasaad na gawin ang isang kilos para sa isang tao, bagay, hayop, o lugar. 
samantala ang hulaping –in o –hin naman ay nagsasaad ng pagganap ng 
kilos na sinasabi ng salitang- ugat.  
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Ikatlong  Markahan 

Gawain Blg. 23 
Uri ng Gawain: Pagbasa sa kwento 

 
Paksang Aralin: Kwneto: Ang Bunga ng Katapatan 
Inaasahan sa Pagkatuto:  Nauunawaan ang kahulugan ng matalinghagang  
                                                      Salita 
                                      Naibibigay ang detalye ng kwentong binasa 
                                      Nakabubuo ng isang balangkas 
Sanggunian   :  Bukal 5 
May-akda    :  Liza M. Lemi 
Pahina   :  181-188 
 
Pangunahing Konsepto: 
 
Ang talambuhay o biograpiya ay tala ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. 
 
Ang katapatan ay isang katangi-tanging pag-uugaling maipamamalas sa iba’t 
ibang paraan. 
 
Ang pinakamahalagang paksa at mga saklaw nito ay naipakikita sa 
pamamagitan ng isang balangkas. Ito ay naglalahad ng kabuuan ng mga 
pangunahing ideya tungkol sa isang teksto. 
 
 
Gawain 1: Pagtalakay sa Talasalitaan at Pagbasa sa kwento 

A. Basahin at unawain ang kahulugan ng ang mga salita  
 

- taal – katutubo, tunay, likas 
- aba – hamak 
- naghihikahos – salat, kapos sa pangangailangan 

 
 
 
 
 
	
	
	


