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MTB-MLE 
Unang Markahan – Modyul 3:  

Pagtukoy at Paggamit ng Salitang 

Ngalan 

 



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 aralin, ikaw ay inaasahang 

makatutukoy at makagagamit ng mga salitang ngalan 

sa pangungusap. 

MT2GA-Ia-2.1.1 

 

 

 

Subukin 

 

Panuto:  Piliin sa kahon ang inilalarawan sa bawat 

bilang. Piliin at isulat sa papel ang letra ng tamang sagot 

mula sa kahon. 

 

 

 

 

_____1.  Gumagamot sa mga taong maysakit. 

_____2. Dito tayo natututo ng pagbasa at pagsulat.  

_____3. Hayop na katulong ng magsasaka sa pagtatanim. 

_____4. Ginagamit na panulat sa papel at kuwaderno. 

_____5. Ipinagdiriwang ito sa unang araw ng taon. 

 

    a. Bagong Taon  d. lapis 

b. kalabaw   e. doctor 
 

c. paaralan   f. Mahal na Araw 
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Aralin 

1 
Pagtukoy at Paggamit ng 

Salitang Ngalan 

 

        Tayong mga Pilipino ay kilala sa pagkakaroon ng 

magandang pagbubuklod ng pamilya. Naipapakita 

natin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan sa mga 

gawaing-bahay. Gayundin sa masayang pagsasalo-salo 

at kuwentuhan kung may pagdiriwang.  Nagdadamayan 

at nagkakaisa tayo upang malutas ang anumang 

problema. Ikaw, tumutulong ka ba sa iyong pamilya? 

Sa ating kuwento, kilalanin natin ang mga salitang 

ngalan na tumutukoy sa tao, bagay, lugar, hayop at 

pangyayari. Alamin din ang mabuting aral na gustong 

ibahagi ng kuwento sa atin.  

 

Balikan 

Panuto: Isulat sa sagutang papel kung ang salitang 

may salungguhit ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook 

o pangyayari. 

_____1. Ang kalabaw ay katulong ng magsasaka sa 

bukid. 

_____2. Nagtanim sila ng mga halaman sa kanilang 

bakuran. 

_____3. Sa Sabado gaganapin ang kaarawan ni Lina. 

_____4. Umani ng gulay ang magkapatid. 

_____5. Bibili sila ng lapis at kuwarderno bago 

magpasukan. 
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Tuklasin 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang kuwento.   

 

Ang Magkapatid 

 

 

 

 

Sumapit na naman ang bakasyon. Nagkasundo ang 

magkapatid na Akira, at Akina na magtanim ng mga 

gulay tulad ng talong, okra, kamatis, petsay, labanos, 

kamote, at mustasa sa kanilang bakuran.  Araw-araw ay 

dinidiligan at inaalisan ng damo ang mga pananim.  

Hindi nila hinayaang masira ito ng mga kulisap. 

Kinakausap nila ang kanilang mga pananim upang 

magbunga ng marami. Natuwa ang magkapatid nang 

maitinda nilang lahat ang mga inaning gulay sa 

palengke.  Hindi na iisipin pa ng kanilang magulang ang 

pambili ng mga kagamitan para sa kanilang pag-aaral.  
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Suriin 
 

 

Balikan natin ang kuwento upang mas makilala natin 

kung ano ang salitang ngalan. 

Panuto: Sagutan ang mga tanong tungkol sa binasang 

kuwento.  Isulat ang letra ng iyong sagot. 

1. Ano ang pamagat ng kuwento? 

a. Ang Kapitbahay  

b. Ang Magulang  

c. Ang Magkapatid 
 

2. Sino ang magkapatid sa kuwento? 

a. Ara at Ana   

b. Akina at Akira       

c. Alma at Alena 
 

3. Aling mga salitang sa kuwento ang tumutukoy sa 

pook? 

a. bahay at plasa          

b. bangko at palengke     

c. bakuran at palengke  
   

4. Hindi nila hinayaang masira ito ng mga kulisap. Ano 

ang ngalan ng hayop ang tinukoy sa pangungusap? 

a. kulisap       

b. kalabaw       

c. kabayo 
  

5. Anong salita sa kuwento ang tumutukoy sa ngalan ng 

bagay? 

a. dinidiligan      

b. bakuran   

c. gulay  
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 Ano ang salitang ngalan?  

 Ang salitang ngalan ay tinatawag na pangngalan. 

Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook 

at pangyayari.  

 Karaniwan, ito ang pinag-uusapan o inilalarawan sa 

pangungusap. 

Narito ang mga halimbawa ng mga salitang ngalan. 

Tao Bagay Pook 

guro 

nanay 

kaibigan 

Prutas 

Sabon 

papel 

Simbahan 

Parke 

ospital 

 

Hayop Pangyayari 

aso 

pusa 

kambing 

Pasko 

Araw ng Kalayaan 

kasalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Patnubayan ang mag-aaral sa pag-

sagot sa mga Pinatnubayang Pagsasanay. 
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Pagyamanin 

Pinatnubayang Pagsasanay 1 

Panuto: Kilalanin ang bawat larawan at isulat ang sagot 

sa angkop na kahon upang mabuo ang puzzle. Gumawa 

ng puzzle sa sagutang papel. 

Pahalang       

1               

  

4                 

 

Pababa   

 

2.                 

 

 

3.                 

 

 5.  

 

Pinatnubayang Pagtatasa 1 

Panuto: Basahin ang teksto.  Sagutan ang mga tanong 

upang makilala ang ngalan na tinutukoy.  Isulat ang 

iyong sagot sa sagutang papel. 

Ang Mag-anak 

Haligi ng tahanan ang aking ama 

Binibigyang liwanag naman ni ina. 

Sina ate at kuya katuwang sa gawain 

Madaling matatapos ano mang gawin. 

2.  3.  

1.     

    

4 5.      
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Sa bawat pagngiti naman ni bunso 

Pampawala ng pagod kanyang trabaho. 

Sama-samang mag-anak puno ng kagalakan 

Sa puso’t isipan wagas na pagmamahalan. 

 

1. Sino ang haligi ng tahanan? 

2. Sino ang nagbibigay ng liwanag sa tahanan? 

3. Sino-sino ang katuwang sa gawain? 

4. Ano ang nagpapawala sa pagod ng mag-anak? 

5. Ano ang nararamdaman ng mag-anak? 

 

Pinatnubayang Pagsasanay 2 

Panuto:  Basahin ang mga nakatalang ngalan. Isulat ang 

letrang T kung tao, B kung bagay, H kung hayop, L kung 

lugar at P kung pangyayari. 

 

_____ 1. Palengke 

_____ 2. lapis  

_____ 3. lolo  

_____ 4. Lungsod ng Balanga  

_____ 5. Araw ng Kalayaan  

 

Pinatnubayang Pagtatasa 2 

Panuto:  Kilalanin ang pangngalang may salungguhit  sa 

bawat pangungusap.  Isulat sa sagutang papel ang T 

para sa tao, B para sa bagay, H para sa hayop, L para sa 

lugar at P para sa pangyayari. 

_______1.  Naghahatid ng saya ang alaga nilang pusa. 

_______2.  Nagluluto si nanay ng masarap na meryenda. 
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_______3.  Abala sila sa nalalapit na pista. 

_______4.  Isa siyang gurong may puso sa pagtuturo. 

_______5.  Masarap mamasyal sa tabing dagat tuwing 

umaga. 

 

Malayang Pagsasanay 1 

Panuto: Piliin ang angkop na salitang ngalan ng mga 

larawan upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang 

tamang letra.  

 

a.  bahay                    b. araw                c. isda   
        

                                         

 

           d. kalabaw                                            e. libro       

 

1. Mahilig sa ___________ ang pusa. 

2. Ang sikat ng ___________ ay mainit sa balat. 

3. Katulong ng magsasaka ang hayop na ___________. 

4. Sama-sama silang nagliinis ng ___________. 

5. Palaging nagbabasa ang bata ng ___________. 

Malayang Pagtatasa 1 

Panuto:  Pangkatin at isulat ang mga sumusunod na 

ngalan sa tamang kolum ng talahanayan. 

 

            parke  kamote  magsasaka ospital 

kasalan  palengke binyag  mag-aaral 

mesa  pulis   tigre   upuan 

kaarawan usa   Pilipino  kabayo 

https://www.google.com.ph/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26ved=2ahUKEwigqvODg6njAhWbc3AKHf3ABRwQjRx6BAgBEAU%26url=https://ui-ex.com/explore/flounce-clipart-para-colorear/%26psig=AOvVaw1ljeDsm1YIoZdNkXHhQOTb%26ust=1562802457687572
https://www.google.com.ph/url?sa=i%26rct=j%26q=%26esrc=s%26source=images%26cd=%26ved=2ahUKEwiLm-zWhKnjAhUSFYgKHey4DhMQjRx6BAgBEAU%26url=https://clipartstation.com/larawan-ng-bahay-clipart-2/%26psig=AOvVaw1j6OedYBGtj3HJo1ShAR7-%26ust=1562802857939260
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           Tao          Hayop      Bagay 

  _____________  _____________    _____________ 

  _____________  _____________    _____________ 

  _____________  _____________     _____________ 

  _____________  _____________     _____________       

            

            

           Lugar             Pangyayari  

  _____________       _____________ 

  _____________       _____________ 

  _____________       _____________ 

  _____________       _____________ 

 

Malayang Pagsasanay 2 

Panuto: Piliin mula sa kahon ang tamang ngalan na 

bubuo sa bawat pangungusap.  Isulat ang letra ng 

tamang sagot. 

    a. gulay  c. Araw ng Kalayaaan      e.  paaralan 

b. pamilya  d. uniporme  

1. Ang _______ ay masayang namamasyal sa parke. 

2. Magandang libangan ang pagtatanim ng mga _____. 

3. Kupas na ang aking mga ________ pamasok sa 

paaralan. 

4. Ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo ang ________. 

5. Lilipat na ng ibang _______ ang aking kaibigan kaya 

ako ay nalulungkot. 
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Malayang Pagtatasa 2 

Panuto: Basahin ang sumusunod na pahayag.  Hanapin 

sa loob ng kahon ang angkop na ngalang tumutukoy 

dito.  

 

 

 

 

 

_________1. Isinasabit ito sa bahay tuwing Pasko. 

 

_________2. Dinadapuan ng paruparo sa halaman. 

 

_________3. Ang tawag sa taong nanghuhuli ng isda. 

 

_________4. Araw ito ng pag-alaala sa mga taong 

namayapa na.   

 

_________5. Isang uri ng insektong mahilig mag-imbak ng 

pagkain. 

 

 

Isaisip 

Ang _______________ ay bahagi ng pananalitang 

tumutukoy sa ngalan ng  __________, __________, 

___________, ___________, at _____________.   

 

Karaniwan, ang pangalan ang pinag-usapan o 

inilalarawan sa pangungusap. 

Araw ng Patay  mangingisda    

langgam         bulaklak       parol   
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Isagawa 

 

Panuto: Piliin ang wastong ngalan upang mabuo ang 

diwa ng pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot 

sa iyong papel. 

 

1. Abala ang magkakapatid sa pag-aasikaso ng 

________ ng kanilang nanay. 

a.  kaarawan   b. Pasko   c. pista 

 

2. Maputi ang buhangin sa __________ kaya doon 

namin naisipang mamasyal. 

a.  paaralan  b. Isla ng Boracay  c. bundok 

 

3. Umarkila ng _________ ang aking kapatid para 

masundo sa Baguio ang kanyang anak. 

a.  traysikel  b. bisikleta   c. kotse 

 

4. Nakalimutan ni lola ang kanyang ________para sa 

pamamalengke. 

a. banig    b. basket   c.kumot 

 

5.  Namitas ng mangga si Kuya Miyong para ibigay sa 

kanilang _______. 

a.  aso    b. panauhin  c. kalabaw 
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Tayahin 

Panuto: Punan ng angkop na ngalan ang bawat 

patlang. Isulat ang letra nang wastong sagot.     

     

1. Maagang bumangon si ________ para magluto ng 

almusal. 

a. nanay    c. guro 

b. bunso    d. tindera 

 

2. Inihanda din niya ang   _________ isusuot ng kanyang 

anak sa pagpasok sa paaralan. 

a. uniporme           c.  kuwintas 

b. relo            d.   sumbrero 

 

3. Inilagay ni nanay ang tinapay sa loob ng ________ ng 

kanyang anak. 

a. basket    c. baunan 

b. bulsa    d. kaldero 

 

4. Bago lumabas ng bahay ang kanyang anak ay 

nagpaalam muna siya kay Loro, ang kanyang 

alagang _________. 

a. pusa    c. aso 

b. isda     d. ibon 

 

5. Inihatid siya ng tanaw ng kanyang nanay habang 

naglalakad siya patungo sa ________. 

a. simbahan   c. palengke 

b. paaralan   d.  ospital 
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Karagdagang Gawain 

 

Sumulat ng isang halimbawa ng pangngalan na 

tumutukoy sa bawat uri nito. Isulat nang wasto at gamitin 

sa pangungusap ang mga pangalan na sinulat.  

 

1. Tao  

_______________________________________________ 

 

2. Bagay 
   

_______________________________________________ 

 

3. Hayop 

_______________________________________________ 

 

4. Lugar 

_______________________________________________ 

 

5. Pangyayari 

_______________________________________________ 
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Susi sa Pagwawasto 

 

   

  

Subukin 

1.E 

2.C 

3.B 

4.D 

5.A 

Balikan 

1.Hayop 

2.Pook 

3.Pangyayari 

4.Tao 

5.Bagay 

Suriin 

1.C 

2.B 

3.C 

4.A 

5.C 

 

Pagyamanin 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 1 

1.buwan 

2.ubas 

3.pagong 

4.tasa 

5.aso 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 1 

1.Ama 

2.Nagbibigay 

liwanag 

3.Ate at kuya 

4.ngiti ni bunso 

5.Puno ng 

pagmamahalan 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 2 

1.L 

2.B 

3.T 

4.L 

5.P 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 2 

1.H 

2.T 

3.P 

4.T 

5.L 

Malayang 

Pagsasanay 1 

1.C 

2.B 

3.D 

4.A 

5.E 

 

Malayang Pagtatasa 

2 

Tao- pulis, magsasaka, 

Pilipino, mag-aaral 

Bagay- mesa, kamote, 

upuan 

Hayop- usa, tigre, 

kabayo 

Lugar- parke, 

palengke, ospital 

Pangyayari- kasalan, 

kaarawan, binyag 

Malayang Pagsasanay 

2 

1.B 

2.A 

3.D 

4.C 

5.E 

 

Malayang Pagtatasa 

2 

1.Parol 

2.Bulaklak 

3.Mangingisda 

4.Araw ng mga 

patay 

5.langgam 

Isaisip 

Pangngalan 

 

tao, bagay, hayop, 

lugar at pangyayari 

Isagawa 

1.a 

2.b 

3.c 

4.b 

5.b 

Tayahin 

1.a 

2.a 

3.c 

4.d 

5.b 

Karagdagang 

Gawain 

Suriin at itama ang 

mga pangngalang 

isinulat ng mag-aaral 
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