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 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
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kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
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Mother Tongue-Based            

Multilingual Education 
Unang Markahan – Modyul 8:  

Ramdam Mo Ba? 

 

 



 

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 

Kumusta? Halika at sabay nating alamin ang nilalaman ng 

modyul na may pamagat na Ramdam Mo Ba? 

Subukin mo kung paano ang wastong pagkilala at 

paggamit ng di-kongkreto at abstrak na pangngalan. May mga 

gawain akong inihanda para sa iyo upang mahasa ang iyong 

kaalaman tungkol dito. 

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay 

inaasahang: 

 nakikilala at nagagamit ang di-kongkreto o abstrak na 

pangngalan (MT3G-Id-e-2.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 
 

Sa paggamit ng kagamitang ito, upang ikaw 

ay maging matagumpay, tandaan mo lamang na 

laging basahin ang mga panuto sa bawat gawain 

na makikita sa modyul. Maligayang pag-aaral! 
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Subukin 

Kumuha ng malinis na bondpaper at kopyahin ang graphic 

organizer upang ipakita ang mga kilalang tao, lugar, at 

pagdiriwang sa inyong lugar. Idikit ang larawang inihanda ayon 

sa tamang bahagi ng katawan. 

A. Sa hugis na tatsulok, idikit ang isang larawan ng sikat na tao 

sa inyong lugar. 

B. Sa hugis na bilog, idikit ang tatlong larawan ng mga kilalang 

selebrasyon sa inyong lugar. 

C. Sa hugis na parisukat, idikit ang mga larawan ng mga 

kilalang lugar sa ating bansa. 
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Pakikipagtalakayan sa nakaraang modyul.  

 

Kailan gagamitin ang ekspresyong gusto at 

umaasa?  Isulat ang iyong sagot sa papel o kuwaderno. 

Aralin 

1 
Ramdam Mo Ba? 

 

Natutunan mo na kung ano ang pangngalan. Alam mo na 

rin na ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari.  

May iba’t ibang uri ng pangngalan na dapat mong 

matutunan. Sa modyul na ito, ano sa palagay mo ang uri ng 

pangngalan na ating alamin? Handa ka na ba? Tara na!   

Subalit, bago tayo dumako sa bagong aralin, balikan muna 

natin ang natutunan mo sa nakaraang leksiyon. 

 

 

Balikan 
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Tuklasin 

Basahin ang tula at bigyang pansin ang mga salitang may 

salungguhit. 

Ang Brilyante 

 ni: Maricel D. Cabasaan 

 

Ito ay isang bato, matatag at matibay, 

may lakas at tibay na walang kapantay. 

Nakabagbigay saya at lungkot, 

kapag nasa iyong kamay ikaw ay may takot. 

Hindi mo maiintindihan ang iyong mararamdaman, 

sa isip mo, ikaw ay magkaroon ng maraming kaibigan. 

Maraming sasakyan at makakabili ng mamahaling kagamitan. 

Ang bagay na ito ay nagniningning, 

Sa puso mo ay kay saya damhin. 

 

 

Suriin 

Paano inilarawan ang brilyante sa tulang binasa?              

Pag-aralan ang mga salita sa loob ng kahon at sagutin ang mga 

sumusunod na mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa 

kuwaderno.                                                                                                                                                                                                        

saya   lungkot  takot 

 

1. Ano ang iyong napansin sa mga salitang matatagpuan sa 

loob ng kahon?  

                 

2. Nahahawakan mo ba ito? Nalalasahan? Naaamoy? 

Nakikita? Naririnig? o Nararamdaman?                                                                                                      
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3. Ano ang tawag sa mga salitang hindi nahahawakan, 

nalalasahan, naamoy, nakikita, naririnig, o nararamdaman?  

                                                                 

4. Ano naman ang tawag sa mga salitang nahahawakan, 

nalalasahan, naamoy, nakikita, o nararamdaman?       

 

5. Isulat ang iyong pananaw sa mga salita na iyong nabasa.  

 

 

Tandaan 

 

Ang di-kongkreto o abstrak na pangngalan ay 

tumutukoy sa bagay na nararamdaman lamang at hindi 

nakikita, naririnig, nahahawakan, nalalasahan, o naaamoy. 

Katulad halimbawa ng mga salitang may salungguhit mula 

sa tulang iyong nabasa: saya, lungkot, takot, at iba pa. 

Narito ang iba pang halimbawa:  

mahal  galit   pag-asa   

pasensya  pagkakaisa pagmamahal 

 

 

Pagyamanin 

A. Hanapin sa kahon ang angkop na di-kongkretong 

pangngalan upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang 

iyong sagot sa papel o sa kuwaderno. 

takot                     pasensya              

paaralan              galit  

paniniwala           pagmamahal 
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1. Sa panahon ngayon, ang mga tao ay nagbabalik loob sa 

kanilang ___________ sa Diyos. 

2. Sa loob ng dalawang buwan, tayo ay isinailalim sa General 

Community Quarantine (GCQ) at limitado ang pagpunta 

natin sa mga lugar upang makabili ng ating mga 

pangangailangan dahil sa ___________ na mahawa ng virus. 

3. Sumunod ang iba na mamalagi sa bahay subalit may 

matigas ang ulo. Kaya, galit si Pangulong Rodrigo Roa 

Duterte ngunit nangingibaw pa rin ang ___________ niya sa 

sambayanang Pilipino. 

4. ___________ ang kailangan ng mga guro sa pagpapaintindi 

sa mga magulang tungkol sa tinatawag na New Normal na 

pamamaraan sa pag-aaral ng mga kabataan. 
 

5. Nangibabaw ang ___________ ni Amanda sa kanyang kalaro 

dahil sinira nito ang pinakamamahal niyang laruan. 

 

B. Hanapin ang mga di-kongretong pangngalan na makikita 

sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa 

kuwaderno.       

              

1. Labis ang pag-aalala ng mga magulang ni Alfred dahil siya 

ay naligo sa dagat na nag-iisa. 

2. Ang kalungkutan sa bawat puso ninuman ay makikita sa 

kanilang mga mata. 

3. Masaya ang lahat kapag matatapos na ang COVID-19 sa 

buong sanlibutan. 

4. Malaki ang aking paniniwala na ang Diyos lamang ang 

nakakaalam ng lahat. 

5. Ang kaunlaran ng ating bayan ay nasa kamay ng ating 

pamahalaan.         
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Ano ang di-kongkretong pangngalan?  

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Magbigay ng mga halimbawa: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________  

 

Isaisip 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa 

 Sagutin ang mga gawain sa ibaba at isulat ang iyong sagot 

sa papel o sa kuwaderno.  

A. Magtala ng tatlong di-konkretong pangngalan at gamitin 

ito sa pangungusap. Isulat ang iyong sagot sa papel o sa 

kuwaderno. 

Halimbawa: pag-aalala  

 Oras na ng uwian subalit hindi pa dumarating si ate,  

 Kaya, nangibabaw ang pag-aalala sa mukha ni  

 Nanay. 
 

B. Ano ang mabuting gawin, bilang mag-aaral upang mas 

lalong mapalawak ang pag-unawa sa di-konkretong 

pangngalan? 
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Tayahin 

Basahing mabuti ang bawat tanong at isulat ang wastong titik 

ng iyong sagot sa malinis na papel o kuwaderno. 

1. Alin sa mga salita sa loob ng kahon ang kabilang sa di-

kongkretong pangngalan?  

     

maganda, mapait, pananampalataya, matibay 

 

a. mapait    

b. matibay 

c. maganda   

d. pananampalataya 

 

2. Ano ang tawag sa tumutukoy ng salitang maaari nating 

madama? 

a. pamilang na pangngalan          

b. kongkretong pangngalan 

c. di-kongkretong pangngalan     

d. di-pamilang na pangngalan 

 

3. Pumupunta tuwing Linggo sa simbahan si Nilda. Matatag 

ang kanyang ___________ sa Poong Maykapal. 

a. suliranin    

b. pandama 

c. simpatiya 

d. paniniwala 

 

4. Sinasamba niya ang kanyang kagandahan sa salamin. Alin 

dito ang di -kongretong pangngalan?  

a. babaye  

b. salamin                                    

c. sinasamba                         

d. kagandahan 
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5. Hindi napigilan ni Ernie ang kaniyang galit nang tinamaan 

siya ng bola. Alin dito ang di-kongkretong pangngalan? 

a. galit 

b. bola                               

c. Ernie      

d. tinamaan 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

Pag-aralan ang lupon ng kongkretong pangngalan na nasa 

word bank at hanapin ang salitang tumutukoy sa di-kongkreto o 

abstrak na pangngalan. Gawin ito sa papel o kuwaderno. 
 

pamilihan  silid-dalanginan  pantasya              

paaralan  sayaw   gawang-kamay        

aklat   kulungan   kamay                                 

Bibliya   tanggapan  daan 

bulaklak   tsokolate   pulis    
 

Halimbawa: (pagmamahal – bulaklak, tsokolate) 

1. pananampalataya - ________       ________ 

2. katarungan  - ________       ________    

3. karunungan  - ________       ________   

4. kalinangan  - ________       ________   

5. kaunlaran   - ________       ________   
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Susi sa Pagwawasto 

   

  

Subukin 

Ibat ibang sagot ay 

inaasahan 

 

Suriin 

Ibat ibang sagot ay 

inaasahan. 

 

Pagyamanin 

A 

1.paniniwala 

2.takot 

3.pagmamahal 

4.Pasensya 

5.galit 

 

B 

1.pag-aalala  

2.kalungkutan 

3.masaya 

4.paniniwala 

5.kaunlaran 

 

Isagawa 

Ibat ibang sagot ay 

inaasahan 

Tayahin 

1.d 

2.c 

3.d 

4.d 

5.a 

Karagdagang Gawain 

1.pananampalataya - bibliya  - silid-dalanginan 

2.katarungan  - kulungan - pulis 

3.karunungan  - paaralan - aklat 

4.kalinangan  - tanggapan - gawang-kamay 

5.kaunlaran  - pamilihan - daan 
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