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DIVISION MEMORANDUM
No. 45fi s,2o22

PANSANGAY NA PAGSASAGAWA NG ORAL READING VERIFICATTON TEST (ORVT) SA

ASIGNATURANG FILIPINO ANTAS SEKUNDARYA

Sa mga:
Pansangay na Tagamasid
Pandistritong Tagamasid
Punong Guro (Sekundarya)

Sa ibang mga Kinauukulan

1. ltinagubilin sa tanggapang ito, sa pamumuno ng Curriculum lmplementation

Division (ClD) ang pagkakaroon ng Pansangay na pagsasagawa ng Oral Reading

Verification Test (ORW) sa lahat ng pampublikong paaralang Sekundarya sa mga

mag-aaral ng baitang 7-10.

2. lsasagawa ang ORW sa laYuning:

o Matatasa ang kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa antas sekundarya'

o Malilikom ang mga datos ukol sa kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral.

o Mabigyan ng angkop na interbensyon upang maagapan ang kakulangan sa

kakayahan ng mga mag-aaral kaugnay sa pagbasa at pag-unawa sa binasa.

. Ang resulta sa pagsusuri na ito ay gawing batayan sa mga darating na

pagsasanay ng mga guro sa asignaturang Filipino'

3. Ang gawaing ito ay ipapatupad sa buwan ng Octubre, 2022 at kalakip sa

Memorandum na ito ang Kontekstwalisadong babasahin na gagamitin sa

pagsasagawa ng nasabing pagtatasa.

4. Ang kabuuang resulta sa bawat distrito ay isusumite sa tanggapang ito sa buwan

ng Nobyembre, 2O22 kalakip ang District Reading lntervention Plan batay sa

resulta.
5. lnaasahan ang agarang pagpapatupad at pagpapalaganap sa mensahe ng

Memorandum na ito sa lahat ng kinauukulan.
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Pagtatasa sa Pagbasa

Grade 7

Panuto: Basahin ang teksto. Pagkatapos, basahin ang mga tanong at isulat ang titik ng
tamang sagot sa sagutang papel.

A. Ang Pilipinas

Ang Republika ng Pilipinas ay isang malayang estado sa Silangang Asya

na may 7,107 na isla at teritoryo na tinatatayang higit sa 300,000 kilometrong

kuwadrado (sq. km) ang laki. Nahahati ito sa tatlong grupo ng mga isla: Luzon,

Visayas, at Mindanao. Ang buong kapuluan ay ipinangalan kay Prinsipe Philip

(nang maglaon ay naging Haring Philip ll) ng Espafia ayon sa pinasimulan ni Ruy

Lopez de Villalobos, isang Kastilang manlalayag, noong siya ay nasa ekspedisyon

dito noong 1542-1il6.

Ang Pilipinas ay isang republikang presidensiyal at konstitusyonal na

gayong nahahati sa mga yunit ay napapasailalim sa iisang pamahalaan. Mayroon

itong Pangulo ng Pilipinas na nagsisilbing parehong puno ng estado at ng

gobyerno. lnihayag ang kasarinlan ng Pilipinas mula sa lmperyo ng Kastila noong

Hunyo 12, 1898, kasunod lamang ng kaganapan ng Rebolusyon ng Pilipinas. lsa

rin ito sa mga orihinal na kasapi ng United Nations (UN) at ng Association of
Southeast Asian Nations (ASEAN). Mayroon itong mga embahado at konsulado sa

62 bansa sa buong mundo.

Kabilang ang mga sumusunod sa mga pangunahing iniluluwas na produkto

ng bansa: electronics, semiconductor, transport equipment, kagamitang
pangkonstruksiyon, at mga mineral. Bilang bansang may bukas na ekonomiya,

nakikipagkalakal ang Pilipinas sa ibang mga ekonomiya sa buong mundo.

Napabibilang ang bansang Hapon, Estados Unidos, Tsina, Timog Korea, atAleman
sa mga merkadong pinakamadalas na pinagdadalhan ng mga produkto ng bansa.

Napakalaki ng iniambag sa positibong pagkakakilanlan sa bansa at turismo

ng "/f's More Fun ln The Philippines." Dahil dito, naitalang umabot sa 4.7 milyon

ang mga dumagsang dayuhang turista noong 2013. Ang mga sumusunod ay ilan

sa mga lugar na pinakadinarayo ng mga turista: isla ng Boracay sa Aklan,

Underground River ng Puerto Princesa sa Palawan, Chocolate Hills sa Bohol,

Bulkang Mayon sa Albay, at Banaue Rice Terraces sa lfugao. Nakaaakit din ng

mga dayo ang mga lungsod ng Manila, Baguio, Vigan, Cebu, at Davao.

Lebel: Grade 7
Bilang ng mga salita 308

Sanggunian: (httos://www.qov. ph/anq-gilipinas)

MGA TANONG:
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C. Haring Philip
D. Prinsipe Felipe

3. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga lugar na pinakadinarayo ng mga turista maliban sa
A. Bulkang Canlaon
B. lsla ng Boracay sa Aklan
C. Chocolate Hills sa Bohol
D. Underground River ng Puerto Princesa sa Palawan

4. Kabilang ang mga sumusunod sa mga pangunahing iniluluwas na produkto ng bansa maliban

A. mineral
B. transport equipment
C. kagamitang pangkonstruksiyon
D. telebisyon

5.AngPilipinasayisaSamgabansasaAsyanakasapiSa-.
A. United Nation
B. European Union
C. Middle East countries
D. World Economic Forum

6. Bakit kailangan ng isang bansa na maging bahagi ng isang pandaigdigang organisasyon?
A. upang maging sikat ang isang bansa
B. upang libreng makapunta sa ibang bansa
C. upang hikayatin ang ibang bansa na tangkilikin ang ibang produkto
D. upang matulungan ang bansang nangangailangan ng tulong, pinansyal man o
teknikal

7. Ang pangunahing ideya ng seleksyon ay makikita sa
A. simula at katapusan
B. katapusan at gitna
C. katapusan
D. simula

8. Sa akdang Ang Pilipinas, ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga detalye?
l. Napakalaki ng iniambag sa positibong pagkakakilanlan sa bansa at turismo ng "lt's More

Fun ln The Philippines."
!1. Ang Pilipinas ay isang republikang presidensiyal at konstitusyonal na gayong nahahatisa

mga yunit ay napapasailalim sa iisang pamahalaan.
lll. Bilang bansang may bukas na ekonomiya, nakikipagkalakal ang Pilipinas sa ibang mga

ekonomiya sa buong mundo..
lV. Mayroon itong Pangulo ng Pilipinas na nagsisilbing parehong puno ng estado at ng

gobyerno
a. l,ll,lll, lV
b. ll, lv, lll,l
c. lV,lll,ll,l
d. ll,l,lll,lv
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Pre - test:

"Kuwatro Siyentos"

Isang hapon, papauwi ako galing sa konstraksiyon na pinagtatrabahuhan
ing wala akong pasok sa eskuwela. Bagong sahod. Limandaan na tig-iisandaan

na malutong at amoy bangko pa. Naisipan kong dumaan sa isang restawran para

bilhan ng pansit ang nanay.

Nang biglang may sumitsit sa 'kin.

"Boy. Baka gusto mo, yung babaeng naka-asul, Maganda'di ba? Kaka-debut
lang nyan." Sabi sa'kin ng isang babae na sa tantsa ko'y mga kwarenta y singko
hanggang singkuwenta anyos na ang edad.

"Ay hindi po. Estudyante lang po ako."

"Kuwatro siyentos lang hijo, ikaw na ang bahala kahit iuwi mo pa 'yan.
Perstaym lang yan ni Baby kailangang kailangan lang daw talaga sabi sakin ng
nanay nya."

Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Si Baby. Lumapit siya sa akin at
binulungan niya'ko, hinding hindi ko makakalimutan ang tagpong iyon ng aking
buhay.

"Sasama ako sa'yo kahit saan mo gusto. Parang awa mo na, ser."

Agad kong dinukot ang aking pitaka at kinuha ang pera. Ibinigay ko iyon sa

babaeng bugaw at niyaya ko na si Baby na umalis sa lugar na iyon. Walang araw
na hindi ko naaalala ang parteng iyon ng buhay ko. Si Baby, inosente, biKima ng
sistema.

Sa ngayon, hindi ang malaki kong bahay, magagarang sasakyan at milyun-
milyong pera ang itinuturing kong kayamanan. Si Baby, na simula nang ako'y
nangangarap pa lang, ay kasama ko na.

Si Baby. Ang ilaw ng tahanan. Ang reyna ng aking pamilya.



Mga Tanong sa' Pag - unawa:

(Lexical)
1. Ano ang ibig sabihin ng salitang "bugaw?
2. Batay sa kuwentong binasa, ano ang ibig sabihin ng katagang

"amoy bangko pa?

(Literal)
3. Magkano ang hinihinging pera ng bugaw para maiuwi si Baby?
4. Ano ang trabaho ng pangunahing tauhan kung wala siyang pasok

sa eskuwela?

(Interpretative)
5. Sa iyong palagay, bakit pumayag ang pangunahing tauhan sa alok

ng babaeng bugaw?

(Applied Com prehension)
6. Tama ba ang ginawa ng pangunahing tauhan nang binayaran niya

ang bugaw ni Baby?
7. Para sa iyo, ano kaya ang nangyari kay Baby kung hindi ang

pangunahing tauhan ang nakakuha sa kanya?

(Affective Com prehension)
8. Ano ang natutuhan mo sa kuwento?
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PANGAI-AN:_ PETSA:-
ISKOR:_BAITANG:

Panuto: Basahin ng mabuti ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na katanungan.

Ang Buwoya at ong Pobo

Noong unang panahon, may isang batang buwayang namumuhay sa pampang ng llog Pasig. Siya ay mabangis at ubod ng

sakim. Sa kadahilanang ito, walang ibang hayop ang magkalakas ng loob na siya'y lapitan.

lsang araw habang siya ay namamahinga sa ibabaw ng isang bato, napag-isipan niyang mag-asawa na. Pasigaw niyang

sinabi,
"lbibigay ko ang lahat ng pag-aari ko upang magkaroon ng asawa,"

Katatapos pa lamang niyang sambitin ito nang may makarinig na pabo ang dumaan sa kanyang harapan. lnulit na binanggit

ng pilyong buwaya ang kanyang kahilingan. Nakinig ng mabuti ang makiring pabo, at sinimulang suriin ang anyo ng buwaya.

Sabi niya sa kanyang sarili,

"Pakakasalan ko ang buwayang ito. Mayaman siya. Naku! Kung mapapasa akin lamang ang lahat ng mga perlas at

diyamante, ako ang magiging pinakamasayang asawa sa buong mundo."

Bumaba ang pabo sa bato na kung saan naroroon ang buwaya. Sinabing muli ng pilyong buwaya ang kanyang pag-aalok ng

kasal nang buong pagpipitagan, gaya ng gawi ng isang mapagkunwari,

lnakala ng pabo na ang malalaking mata ng buwaya ay dalawang magagandang diyamante at ang magaspang na balat nito

ay gawa sa perlas, kaya tinanggap niya ang alok nitong pagpapakasal.

lnanyayahan ng buwaya ang pabo na umupo sa kanyang bibig, upang sa gayon ay hindidaw madumihan ng putik ang

maganda nitong plumahe. Sinunod naman ng mangmang na ibon ang kahilingan ng buwaya.

Ano sa palagay ninyo ang nangyari? Ginawang masarap na hapunan ng sakim na buwaya ang kanyang bagong asawa.

Sanggunian:https:ilproudpinoy.ph/pabula/halimbawa-pabula-pilipinas-may-arall
Kabuuang bilang ng mga salita: 267

1. Saan nakatira ang buwaya?

A. llog ng Pasig

B. llong ng Laguna

C. llog ng Bay

D. llog ng Makati



2. Sino ang nagsabi ng pahayag na ito?
"lbibigay ko ang lahat ng pag-aari ko upang magkaroon ng asawa."
A. Buwaya

B. Pabo

C. Manok

D. Bibe

3. Sino-sino ang mga tauhan na gumaganap sa kwento?

A. Buwaya at Pabo

B. Buwaya at Unggoy

C. Pagong at Matsing

D. Alitaptap at lbon

4. Ano ang layunin ng may-akda kung bakit niya naisulat ang pabula?

A. Layunin nitiong makapagpasaya sa mga mambabasa.

B. Layunin nitong matulungan ang mga mag-aaral na magkakaroon ng kusa na bumasa.

C.Layunin nitong nailalahad ang kahalagahan sa buhay ng binasang pabula.

D. Layunin nitong makagabay sa mga mag-aaral.

5. Bakit naisipan ni Pabo na pakasalan si Buwaya?

A. Dahil mayaman ang buwaya

B. Dahil gwapo ang buwaya

C. Dahil gusto rin ng buwaya ang pabo

D. Dahi! mapag-aruga ang buwaya

6. Paano nakumbinse ni Buwaya na lumapit si Pabo sa kanya?

A. Dahil binigyan niya ito ng pagkain

B. Dahil siya ang unang lumapit sap abo

C. Dahil Sumigaw siya na ibibigay niya ng Iahat sa kanyang mapapangasawa

D. Dahi! inalok ni buwaya si pabo na magpakasal na silang dalawa



7. Ano ang damdamin na namamayani sa kuwento?

A. Masaya

B. Malungkot

C. Nagagalak

D. Nakakatakot

8. Sa pagbabasa mo nang kwentong si Buwaya at Pabo, ano ang aral na iyong makukuha
, dito?

A. Huwag manloko sa kapwa

B. Huwag maakit sa panlabas na anyo lamang.

C. Magiging mapanuri at kilalaning maigi ang taong nais pakasalan.

D. Lahat ng nabanggit
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Republic of the Philippines
Department of Education
Region VII, Central Visayas

DIVISION OF TALISAY CITY
Rizal St. Poblacion, Talisay City, Cebu

PRETEST (ORVTI

BAITANG 10

PANUTO: Basahin nang malakas ang sumusunod na akda. Pagkatapos magbasa,

sagotin ang mga tanong na ibibigay ng guro.

Pagganyak: Kaalinsabay ng pag-asenso ay ang pagbabago. Paano hinaharap ng

iba ang mta pagbabagong dala ng pag-asenso.

SENYORITA, SENYORITA

Nagulat si Remy nang sabihin ni Tinoy na inaanyayahan sila ni lsmael at ng

maybahay nito. Si lsmael ang dating kasama ni Tinoy at ang accountant nila na pumalit sa

kanya.

Habang sakay sila ng taxi, nagugunita nila ang buhay nila noon ni lsmael, pareho

silang nagsimula sa ibaba. At natatandaan ni Remy na laging pinupuri ni Tinoy si lsmael dahil

palaaral ito at nagsisikap umunlad sa gawain.

Sa pagdating nila sa bahay ni lsmael, bigla nilang narinig ang sigaw ng mga bata,

"Mommy , Mommy'' , may tao. Napatitig si Remy sa mga bata, mga anak sila nina lsmael at

Arsenia.

Di maubos maisip ni Remy ang narinig dahil parehas lang namang ina ang tawag sa

mga anak nila sa kanila noon. Nagulat din si Remy sa tawagan nina Arsenia at lsmael,

Daddy at Mommy na. Lalo silang nagulat ng may lumabas na dalawang babaeng

nakauniporme, "Senyorita, Senyorito", ito ang tawag nila kay Arsenia at lsmael.

Nang pauwi na sina Remy at Tinoy, gayon na lamang ang kanilang kasiyahan sa

kanilang nasaksihan. Talagang nag-iiba ang takbo ng buhay habang umaasenso.



Mga Katanungan :

l. Ang tekstong binasa ay kapaki-pakinabang para sa

a. mamamayan ng barangay c. mga magulang
b. kabataang mag-aaral d. tagapagpatupad ng batas sa barangay

Sagot: a

2. Kapitan ng barangay ang tatayong huwes. Nangangahulugang siya ang
a. Mamamagitan sa dirinig sa kaso ng dalawang panig.
b. Magsasampa ng kaso sa may kasalanan.
c. Magpapakulong sa may kasalanan.
d. Gagawa ng reklamong idinudulog ng naagrabyado

Sagot: a

3. Isaayos na sa barangay ang maliliit na kaso upang
a. di-magkagastos nang malaki c. di-lumaki ang hidwaan
b. di-madamay ang kapitan d. di-magkagulo sa sistema ng hukuman

Sagot: c

4. Anong pamagat ang angkop sa teksto?
a. Ang Kapitan ng Barangay c. Pagrereklamo ng Mamamayan
b. Hukuman sa Barangay d. Reklamo Nyo, Sagot Ko

Sagot: b

5. Anong kaisipan ang walang kaugnayan sa seleksyon?
a. Malulutas ang di-pagkakaunawaan kung pag-uusapan sa mahinahong pamamaraan.

b. Nakakamit ang katarungan kung patas ang kahatulan.
c. Ang maagap na paglutas sa problema ay pag-iwas sa paglala ng hidwaan
d. Walang mang-aapi kung walangpaaapi-

Sagot: d

6. Barangay ang mamamagitan sa maliit na hidwaan o kasong kinasasangkutan ng mga
mamamayang nasasakupan nito. Alin sa mga sumusunod ang di-tumutugon sa pahayag?

a. Pinag-uusapan sa barangay ang anumang di-pagkakaunawaan.
b. Pinagpapasyahan ng lupong tagapamayapa ang mga kasong idinudulog sa kanila.
c. Pinagdidiskusyunan sa barangay ang lahat ng problema sa pamayanan.

d. Pinagkakasundo sa barangay ang mga taong may hidwaan sa isa't isa.

Sagot: c

7. Kung ikaw ang magiging kapitan ng barangay, alin sa mga sumusunod ang sa palagay mo'y
unang-unang nararapat isaalang-alang?

a. Pantay na pakikitungo sa mga nasasakupan.
b. Pagpapasya sa mga nagkakasala.
c. Pakikisama sa mga mamamayan
d. Pakikiisa sa gawain ng taong bayan.


