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MTB-MLE 
Unang Markahan – Modyul 16:  

Pagtukoy at Paggamit ng 

Tambalang Salita 



 

 

Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na 

inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa 

tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila 

upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 

kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong 

o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang 

gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-

kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong 

mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa 

bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 

mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan 

namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang 

SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. 

Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng 

modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad 

sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-

unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating 

mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-

aaral kahit wala sila sa paaralan.
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Alamin 

Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang 

makatutukoy at makagagamit ng mga tambalang salita 

sa pangungusap na angkop sa antas/baitang. 

   MT2VCD-Ifh-3.3 
 

 

 
 

 

Subukin 

Bago ka tumungo sa ating aralin sagutan mo muna ang 

panimulang pagtataya. 

Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin 

ang mga tambalang salita na ginamit. Isulat ang sagot sa 

sagutang papel. 

1. Napakagandang pagmasdan ng bahaghari. 

2. Ang dalagang-bukid ay isang uri ng masarap na isda. 

3. Pagsasaka ang hanapbuhay ng aming mga 

magulang. 

4. Marami akong natutunan sa loob ng aming silid-aralan. 

5. Nagsusumikap mag-aral si Alaysa kahit siya ay anak-

pawis
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Aralin 

1 
Pagtukoy at Paggamit ng 

Tambalang Salita 

 

Ang salita ay binubuo ng mga pantig. May mga salita 

na kapag pinagsama ay magkakaroon ng bagong 

kahulugan. Tinatawag itong tambalang salita. 
 

 

Balikan 

Panuto: Pagtambalin ang mga salita sa Hanay A at mga 

larawan na nasa Hanay B. Isulat ang letra ng tamang 

sagot sa iyong sagutang papel. 

                Hanay A Hanay B 

 

 

 

 

  1. dalagang bukid a. 
 

 

 

 

 
 

  2. bahay-kubo b. 
 

 

 

 

 
 

  3. silid-aralan c. 
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  4. hapag-kainan d. 
 

 

 

 
 

  5. silid-tulugan e. 

 

 

Tuklasin 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang kuwento. 
 

           Anak-pawis 
Akda ni Maribeth P. Antonio 

 

Madaling-araw pa lang gising na ang batang si Miguel. 

Pagkatapos magdasal, inaayos niya agad ang kanyang silid-

tulugan at tinutulungan sa paghahain sa hapag-kainan ang 

kanyang nanay. Tinutulungan din niya ang kanyang tatay sa 
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pag-aayos ng mga isdang dalagang-bukid na ititinda sa 

palengke.  

Kahit anak-pawis si Miguel, hindi ito naging hadlang para 

hindi siya makapag-aral. Nais niyang maabot ang kaniyang 

pangarap. Maaga siyang pumapasok sa paaralan upang 

magbasa ng aralin sa kanilang silid-aralan at gumawa ng 

takdang-aralin. 

 

  

Suriin 

Mayroon tayong mga karanasan na maihahalintulad sa 

ating nabasang kuwento. Nagsisikap ka rin ba sa iyong pag-

aaral tulad ni Miguel? Maaaring ang sitwasyon na iyong 

nabasa ay nangyari na sa iyo. Tara, balikan natin ang ating 

kuwento. 

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong mula sa 

binasang kuwento. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat sa 

sagutang papel. 

 

  1. Ano ang mga ginagawa ni Miguel pagkagising sa    

           umaga? 

A. nagsusulat at naglalaro sa kanyang silid 

B. naglalaro at nagbabasa ng kanyang aralin 

C. nagdarasal at nag-aayos ng kanyang silid-tulugan 
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  2. Alin sa mga sumusunod ang kahanga-hangang 

katangian ni Miguel bilang bata batay sa kuwento? 

A. mabait at tamad 

B. masungit at mapagbigay 

C. matulungin at masipag mag-aral 

 

 3. Bakit hindi dapat maging hadlang ang kahirapan 

upang maabot ang pangarap? 
 

A. dahil kung hindi mag-aaral nang mabuti 

B. dahil hindi makakatapos kapag tamad sa pag-

aaral 
 

C. dahil kahit mahirap maaari kang makapagtapos sa 

pag-aaral 
 

 4. Ano-ano ang mga tambalang salitang mababasa sa 

kuwento? 
 

A. batang, tinutulungan, umuwi, bago, nagbabasa,   

     makapagtapos, iniisip, pamilya, nanay at gumawa 
 

B. mahirap, bata, pagsisikap, dahil, pagkagising,    

    magtagumpay, kahirapan, at mag-aral 
 

C. silid-tulugan, silid-aralan, hapag-kainan, silid-

aklatan, dalagang-bukid, anak-pawis, at 

madaling-araw 

 

  5. Ano ang tawag sa tamang letra na sagot mo sa 

bilang apat? 

         A. payak B. inuulit                  C. tambalan 
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Upang mas maunawaan mo pa, narito ang mga 

halimbawa ng pagbuo ng tambalang salita at ang 

kahulugan ng bawat isa.  

Mga Salita Tambalang-Salita Kahulugan 

1. dalaga + bukid  dalagang-bukid ito ay isang uri ng 

isda 

2. madaling + 

araw  
madaling-araw pagitan ng 

hatinggabi at 

umaga. 

3. anak + pawis  

 

anak-pawis anak ng isang 

maralita o mahirap 

4. hanap + buhay  hanapbuhay trabaho 

5. silid + aklatan silid-aklatan isang silid na may 

koleksiyon ng mga 

aklat, peryodiko na 

maaaring basahin 

o hiramin 

6. silid + tulugan  silid-tulugan bahagi ng bahay o 

kuwarto kung saan 

natutulog ang mga 

tao 

7. hapag + kainan  hapag-kainan isang bahagi ng 

bahay kung saan 

kumakain ang 

pamilya 

8. silid + aralan  silid-aralan lugar o pook sa 

paaralan na pinag-

aaralan ng mag-

aaral 
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9. takdang + 

aralin  

 

takdang-aralin gawain na 

ibinibigay sa mga-

mag-aaral ng guro 

upang sagutan sa 

bahay  

10. bahag + hari  bahag-hari pulutong ng mga 

kulay na nasa anyo 

ng kalahati o 

buong bilog, 

makikita ito 

pagkatapos ng 

pag-ulan   

  
                                

Ngayong alam mo na ang tambalang salita maaari mo ng 

sagutan ang mga inihandang pagsasanay upang malinang 

pa ang iyong kakayahan sa araling ito. 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

 

Gabayan ang mag-aaral sa pagsasagot ng 

Pinatnubayang Pagsasanay. 
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Pagyamanin 

Pinatnubayang Pagsasanay 1 

 

Panuto: Hanapin ang tambalang salita na ginamit sa loob ng 

pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

1. Tuwing madaling-araw namamalengke si tatay. 

2. Masarap matulog at magpahinga sa bahay-kubo. 

 

3. Araw-araw kaming gumagawa ng takdang-aralin. 

 

4.  Ang mga mag-aaral ay tahimik na nagbabasa sa silid-

aklatan. 

5. Naghain ng masarap na hapunan sa hapag-kainan ang 

aking nanay. 
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Pinatnubayang Pagtatasa 1 

Panuto: Piliin ang wastong kahulugan ng bawat 

tambalang salita na may salungguhit. Isulat ang letra ng 

iyong sagot sa sagutang papel. 

 

1. Ang aming pamilya ay sabay-sabay na kumakain sa 

hapag-kainan. 

A. lugar pasyalan 

B. lugar dalanginan 

C. lugar kung saan kumakain 

2. Matagal nagtrabaho sa Amerika si tatay, kaya siya ay 

nagbalik-bayan. 

A. pumunta sa ibang bansa 

B. umuwi sa sariling bansa 

C. naligaw sa ibang bansa 

3. Si Roy ay nagsusumikap sa kaniyang pag-aaral kahit 

siya ay anak-pawis. 

A. mahirap          B. mayaman       C. may-kaya 

4. Mag-aral nang mabuti upang magkaroon ng 

magandang hanapbuhay. 

A. trabaho            B. libangan          C. pasyalan 

5. Masarap magluto ng dalagang-bukid si tatay. 

A. isang uri ng isda 

B.  isang uri ng hayop 

C. isang uri mg halaman
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Pinatnubayang Pagsasanay 2 

Panuto: Buoin ang tambalang salita sa tulong ng mga 

klu o paglalarawan. Piliin ang letra ng tamang sagot. 

 

1. halamang may malalaking sanga at maraming 

dahon  

    punong + __________ 

A. guro       B. kahoy     C. barangay     

  

2. taga-ingat ng pera at listahan ng gastusin 

    ingat + ____________ 

A. yaman      B. sisiw        C. manok 

 

3. isang saglit o maikling sandali                                             

kisap  +  __________ 

A. bituin  B. mata           C. tala 

 

   4. mapagbigay o matulungin    

     bukas + ____________ 

A. kamay              B. palad          C. isip 

 

5. baybayin o dalampasigan                                                      

_________ + dagat 

A. gitna           B. ilalim            C. tabing 
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Pinatnubayang Pagtatasa 2 

Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang angkop na 

tambalang salita na bubuo sa bawat pangungusap. 

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
 

 

 

 bahay-kubo  hanapbuhay  silid-aralan 

silid-tulugan  takdang-aralin 

 

1. Ano ang __________ ng tatay mo sa ibang 

bansa? 

2. Pagkagising sa umaga inaayos ko ang aking __________. 

 

3. Natapos mo na bang gawin ang ating __________ sa MTB? 

 

4. Masarap magpahinga sa __________   na ginawa ni tatay. 

5. Kami ang naatasang maglinis ng aming __________   sa 

paaralan. 
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Malayang Pagsasanay 1 

Panuto: Bumuo ng limang (5) tambalang salita mula sa 

mga salita sa loob kahon at gamitin sa pangungusap. 

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

Halimbawa: silid-aklatan 

     Kami ay nagbabasa sa silid-aklatan. 
 
 

bahag takip buhay kubo 

anak silim hari hanap 

pawis bahay aralan silid 

 

1.    
 

 

 

2.    
 

 

 

3.    
 

 

 

4.    
 

 

 

5.    
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Malayang Pagtatasa 1 

Panuto: Pag-ugnayin ang salita sa Hanay A at Hanay B upang 

makabuo ng tambalang-salita at gamitin sa pangungusap.  

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
 

 
 

 
 

 

 Hanay A Hanay B 

 1. ______________   1. kutis   a.  aralin   

 2. ______________   2. bunga   b.  kahoy  

 3. ______________   3. kapit   c.  kamatis  

 4. ______________   4. takdang   d.  sibuyas 

  5. ______________   5. balat   e.  tuko 
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Malayang Pagsasanay 2 
 

Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang angkop na tambalang 

salita na bubuo sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot 

sa sagutang papel. 
 
 

 
1. Ang __________ ay isang uri ng isda. 

 

2. Ang __________ ay kasingkahulugan ng 

trabaho. 

 

3. Ang __________ ay pagitan ng hatinggabi at 

umaga. 

 

4. Ang __________ ay anak ng isang maralita o 

mahirap. 

 

5. Ang __________ ay silid na may koleksiyon ng mga aklat, 

at iba pang babasahin. 

 

 

           

 

 

 

madaling-araw 

dalagang-bukid 

silid-aklatan 

hanapbuhay anak-pawis 
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Malayang Pagtatasa 2 

Panuto: Piliin sa loob ng kahon ang angkop na tambalang 

salita na bubuo sa bawat pangungusap ayon sa kahulugan 

nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

 
1. Ang __________ ay isang bahagi ng bahay na 

pahingahan o tulugan ng pamilya. 

 

2. Ang __________ ay isang bahagi ng bahay kung saan 

kumakain ang pamilya. 

 

3. Ang __________ ay lugar sa paaralan na pinag-aaralan ng 

mag-aaral. 

 

4. Ang __________ ay gawain na ibinibigay ng guro sa mag-

aaral. 

 

5. Ang __________ ay arko na may iba’t ibang kulay na 

makikita sa kalangitan. 

 

 

 

 

 

 

 

silid-aralan silid-tulugan 

takdang-aralin hapag-kainan bahaghari 
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Isaisip 

Kompletuhin ang mga pangungusap.  
 

➢ Ang _______________ salita ay salitang binubuo ng 

dalawang salita na magkaiba ng kahulugan. 
 

➢ Kapag pinagsasama ang dalawang magkaibang salita 

ay nagkakaroon sila ng _________________ kahulugan. 
 

➢ Magtala ng dalawang (2) halimbawa ng tambalang 

salitang natutuhan. 
 

_________________________________         _____________________________________ 

 
 

 

Isagawa 

 

Panuto: Gamitin ang mga tambalang salita sa 

pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 
 

1. hanapbuhay 

 

2. bahaghari 
 

3. silid-tulugan 
 

4. bahay-kubo 
 

5. hapag-kainan 
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Tayahin 

Panuto: Basahing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang 

mga tambalang salita na ginamit sa bawat pangungusap. 

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
 

1. Ang punongguro ang pinuno ng paaralan. 

 

2. Ang Pilipinas ay maraming likas-yaman. 

 
3. Taos-pusong nagpasalamat ang mga tao sa natanggap 

na tulong. 

 

4. Naglilibot sa baryo ang mga pulis tuwing hatinggabi. 

 
5. Kami ay madalas mamasyal sa tabing-dagat. 
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Karagdagang Gawain 

Panuto: Magtala ng tatlong (3) tambalang salita na hindi 

natalakay sa aralin. Ibigay ang kahulugan ng bawat 

tambalang salita at gamitin ang mga sa pangungusap. 

 

1. tambalang salita –  

 

         kahulugan – 

 

         pangungusap –  

 
 

2. tambalang salita –  

 

         kahulugan – 

 

         pangungusap –  

 
 

3. tambalang salita –  

 

         kahulugan – 

 

         pangungusap –  
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Subukin 

1.bahaghari 

2.dalagang-bukid 

3.hanapbuhay 

4.silid-aralan 

5.anak-pawis 

Balikan 

1.D 

2.A 

3.C 

4.E 

5.B 

Suriin 

1.C 

2.C 

3.C 

4.C 

5.C 

 

Pagyamanin 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 1 

1.madaling-araw 

2.bahay-kubo 

3.takdang-aralin 

4.silid-aklatan 

5.hapag-kainan 

 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 1 

1.C 

2.B 

3.A 

4.A 

5.A 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 2 

1. B 

2. A 

3. B 

4. B 

5. C 

 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 2 

1. hanapbuhay 

2. silid-tulugan 

3. takdang-aralin 

4. bahay-kubo 

5. silid-aralan 

Malayang Pagsasanay 

1 

(mga posibleng sagot) 

      bahaghari 

hanapbuhay 

takip silim 

silid-aralan 

bahay kubo 

anak pawis 

(tanggapin ang mga 

pangungusap na may 

tambalang salita) 

Malayang Pagtatasa 

1 

1.C 

2.B 

3.E 

4.A 

5.D 

 

(tanggapin ang mga 

pangungusap na may 

tambalang salita) 

Malayang Pagsasanay 

2 

1.dalagang-bukid 

2.hanapbuhay 

3.madaling-araw 

4.anak-pawis 

5.silid-aklatan 

Malayang Pagtatasa 

2 

1.silid-tulugan 

2.hapagkainan 

3.silid-aralan 

4.takdang-aralin 

5.bahaghari 

Isagawa 

(tanggapin ang mga 

pangungusap na may 

tambalang salita) 

Tayahin 

1.punongguro 

2.likas-yaman 

3.taos-puso 

4.hatinggabi 

5.bahaghari 

 

Karagdagang Gawain 

Suriin ang sagot ng 

mag-aaral. 

 

    

 

Susi sa Pagwawasto 
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