
NOM :                                                 Évaluation en langue d’origine (cycle II) :   TAGALOG
                                                                                                                                                                                                 (Philippin)

  

I -  Basahin ang kuwento  

   

    II - Iugnay ang salita sa tamang larawan 

   

                   

    bahay                  bola                     lalaki 

            punongkahoy               babae                       buwan 

ANG MAPAGLARONG BUWAN 

     Sa harap ng kanilang bahay, isang batang lalaki at isang babae ay naglalaro ng  
bola. 

     Sino ang nakatakda na magpapasa ng bola ? 
  - Ako ! 
  - Hindi, ako ! 
  Isang away ang nagaganap ; sa takdang iyon ang bolang pula at bughaw ay 
nakawala…
  Ito ay umakyat, umakyat sa mga ulap sa ibabaw ng mga punongkahoy, nakarating 
sa buwan, napatid nito at kumawala sa pagkakabit! 
  Ang buwan ay nahulog sa lupa at bumalandra kasama ng bola! 
  Anong tuwa ! Ngayon mayroon nang dalawang bola : isa para sa lalaki at isa para 
naman sa babae.  
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   III- Sa bawat tanong bilugan ang tamang sagot 

�  Ano ang ginagawa ng mga bata ?   
                  
     Sila ay kumakanta. 

 Sila ay naglalaro. 

Sila ay nagtatrabaho.

�  Saan sila naglalaro ?

Sa kanilang bahay. 

 Sa palaruan ng paaralan. 

 Sa harap ng kanilang bahay.

            
       
�  Anu-ano ang mga kulay ng bola ?

Pula. 

 Pula at bughaw. 

 Pula at puti. 

� Bakit mayroong dalawang bola sa pagtatapos ng kuwento ?

Dahil ang mga bata ay nakakita sa kahilang bahay ng pangalawang bola. 

 Dahil ang araw ay nahulog galing sa ulap. 

 Dahil ang buwan at nahulog galing sa ulap. 

�  Paano nagtatapos ang kuwento ?

Ang mga bata ay nagkabati.

Ang mga bata ay tuloy-tuloy sa pag-aaway.

Ang mga bata ay hindi na muling naglalaro ng bola. 

�  Sa iyong sarili, ang kuwentong ito ay akma bang nangyayari ? 

  Oo. 

  Hindi. 

     Hindi ko po alam.
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Ang pransés sa mundo 

Ang ating planeta sa kasalukuyan ay mayroong halos sa 6 na bilyong naninirahan at ang mga ito 
ay nasa 200 bansa o estado. Ang mga naninirahan sa mga bansang ito ay nagsasalita ng kani-
kanilang linggwahe.  Ngayon ay may daan-daaang linggwahe.  Karamihan nito ay ginagamit ng 
libu-libong nanininirahan.  Ang inglis ay ang linggwahe na ginagamit sa pandaigdigang 
kalakalan, pero ang intsik ay ang linggwahe  na ginagamit ng maraming tao.  Sa buong mundo, 
halos sa 200 milyong tao ang gumagamit sa araw-araw ng salitang pransés : 60 milyon sa 
Pransya at sa halos iba’t-ibang  bansa kagaya ng Belgium, Switzerland, Canada at ibang bansa 
ng Africa. 

Ang paaralan ng Pransya  

Sa Pransya, ang paaaralan ay isang obligasyon hanggang 16 taon ng bata.   Ang mga bata ay 
nagsisimula ng pag-aaral sa mababang paaralan o elementarya, sa maatas na paaralan o 
sekundarya at magtatapos sa kolehiyo.  Ang kindergarten, na nagtatanggap ng mga malilit ng 
mga bata na may 6 na taon pababa, ay hindi obligasyon na mag-aral, pero ito ay naghahanda sa 
kanila para sa elementarya at pinapayuhan ang mga magulang na ipatala ang kanilang mga 
anak.  Sa paaralang elementarya, tinatanggap natin ang mga pangunahing karunungan para 
makapasok sa mundo ng mga adulto :  pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang, pero pagkakatuto 
din ng ibang linggwahe, pagkaroon ng karunungan sa computer at sa iba’t-ibang karunungan.  
Dahil nito,  kinakailangan ang sipag at tiyaga sa iyong sarili. Kung ang isang mag-aaral ay 
lumiban sa klase, kinakailangan na siya ay magdadala ng liham ng kaniyang mga magulang. 

Sa bawat paaralan, mayroong 5 klase na magkakasunod at ang mga ito ay tumatapat sa 5 
baitang na pag-aaral.   Sa ibaba, ito ay isang halimbawa lamang, ang pagbabahagi ng oras ng 
isang klase ng mga batang may 8 taong gulang:  

LUNES MARTES HUWEBES BIYERNES 

PRANSES PRANSES PRANSES PRANSES 

MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA MATEMATIKA 

R      E      K      R      E      A      S      Y       O      N

MATEMATIKA MATEMATIKA 

PAGBABASA PAGBABASA 

MATEMATIKA MATEMATIKA 

P  A   H   I   N   G   A            S   A        T   A   N   G   H   A   L   I   –   A   N 

PAGBABASA SIYENSYA SIYENSYA KASAYSAYAN 

GEOGRAPHY KOMPUTER PAGBABASA 

R      E      K      R      E      A      S     Y    O        N R E K R E A SYONSWIMMING 

08-30

10-00

10-20

11-30

01-30

03-00

03-20

04-30 

MUSIKA MGA ARTENG 

PLASTIK PAGTUTULA 

EDUKASYONG 

PAMPISIKAL 

          Kinakailangang kasuotan o gamit :     -  Sa swimming pool :  kasuotang panlangoy, sombrero na panligo, tuwalya. 
 -  Pisikal na Edukasyon :  short, sapatos na goma, tee-shirt. 
 -  Tanghalian sa Kanteen :  magdala ng tuwalya at sipilyo.
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Bonjour !  Hello ! 

Buon giorno !  Buenos dias ! 

Magandang araw !…

…
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    Sagutin ang mga sumusunod na tanong at bilugan ang tamang sagot 

� Anong linggwahe ang pinagsasalita ng karamihan sa buong mundo?  

Ang Pranses.  

Ang Inglis. 

Ang Intsik.  

� Tayo ba ay nagsasalita ng Pranses sa bansang Pransya lamang?  

Oo. 

Hindi. 

� Dito ba sa Pransya, ang pag-aaral ay kinakailangan sa isang bata na may 4 na taong gulang?

Oo. 

Hindi.

�  Pagmasdan ang pagbabahagi ng oras : ilang minutos ibabahagi bawat recreation?

      40 minutos. 

      30 minutos. 

      20 minutos. 

� Anong araw sa isang linggo na walang “ pagbabasa ”?

Lunes. 

Martes. 

Huwebes. 

Biyernes. 

� Anong araw na ang mag-aaral ay kinakailangang magdadala sa paaralan ng kani-kanilang 
suot panligo at tuwalya?

Lunes. 

Martes. 

Huwebes. 
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ANG PAARALANG HINDI KATULAD NG IBA …. 

 Kinabukasan ng umaga, ang mga batang mangkukulam na naglalakad ng sunod-sunod 
habang pumasok sa loob ng silid-aralan kung saan ang pagsubok ng posyong mahika ay 
gaganapin.  Katulad ng ganitong pangyayari, mayroong nabubuong kaba, bawat isa sa kanila ay 
may pag-aalinlangan kung sinusunod niya ang mga alituntunin ng programa.  Ang kapitbahay 
ko na pinakamatanda sa lahat ng mga mangkukulam, ay ang kaisa-isang walang naramdaman, 
alam niya palagi ang lahat at kinokonsider niya na ang ganitong pagsubok ay isang simpleng 
pormalidad lamang.  Itinaas niya ang kaniyang daliri:  
- Ipagpaumanhin nyo po, Maam, puwede po ba kaming tumingin sa aming aralin? 
- Halikayo, mga kababaihan, sa kani-kaniyang puwesto! Tayo’y magmamadali! Utos ng guro. 
Isa sa bawat banga at walang salita !  Ito ang paksa ang pagsusulit : ikaw ay kailangan na 
maghanda ng katawa-tawang posyon at ipinagbabawal ang kumunsulta sa inyong mga aklat.  
Ikaw banda roon, pakisara ang iyong aklat ngayon din!  umpisahan ang gawain ng tahimik, at 
kung kayo ay tapos na, ibahagi ninyo sa isa’t isa ang posyon upang malaman ang kakayahan 
nito.  Humayo kayo at umpisahan !  

           Hango kay Jill Murphy,  Amandine Malabul, masamang mangkukulam  

    Sagutin ang mga sumusunod na tanong at bilugan ang tamang sagot

�  Sino ang sumusulat sa kuwentong ito ?

               Amandine Malabul                     Jill Murphy                        Ang guro 

�  Bakit ang klaseng ito ay hindi kasing tulad ng iba ?

   Ang mga mag-aaral ay bata pa lamang.         

  Ang guro ay napaka-strikto.       

  Ang mga mag-arral ay mangkukulam silang lahat.

�  Ang mga mag-aaral ba ay nagtulungan sa bawat isa sa oras ng pag-susulit ?

  Oo.                                      Hindi.                                 Kaunti. 

� Paano nalalaman ng guro na ang mag-aaral ay naipasa ng maayos ang pagsusulit ?

   Ang mga mag-aaral ay napupuno ng katatawanan. 

   Ang mga mag-aaral ay nanatiling tahimik.

   Ang mga mag-aaral ay nag-uumpisang magsalita ng kung anu-ano. 
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