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Ang pamilya ay kadalasan na binubuo ng 
dalawang magulang at isa o higit pang mga anak. 
Sa panahon ngayon, may iba’t ibang uri ng pamilya. 
May pamilya na binubuo lang ng mag-asawa na
walang mga anak. May pamilya na iisa lamang ang
magulang. May pamilya na binubuo ng magkakapatid
lamang. May pamilya na ang lolo at lola o tito at tita
ang tumatayong mga magulang. 

ANG PAMILYA

Ano ang kahulugan ng salitang pamilya? 
Ang pamilya ay dalawa o higit pang tao na
pinahahalagahan ang isa’t isa. Mahalaga para 
sa bawat kasapi ang lahat ng tao na kabilang
sa kanyang pamilya. Ang mga kasapi ng 
pamilya ay sama-samang nagtutulungan sa
mga pang-araw-araw na gawain. 
Nagdadamayan sila kapag ang isa sa kanila
ay may problema. 

Ipinakikita nila ang pagmamahal sa isa’t isa sa pamamagitan ng 
madalas na pakikisama, pakikipag-usap at pagiging matapat. Sila rin
ay sama-samang nagdiriwang ng mahahalagang okasyon tulad ng 
mga kaarawan at anibersaryo.

Hindi kailangan maging kadugo mo ang isang tao para siya ay 
maging kapamilya mo. May mga pamilya na may mga anak na
ampon. May mga tao na itinuturing kapamilya ang kanilang
matalik na kaibigan, kasambahay, at pati na rin ang alagang
hayop. Bawat tao ay makakapagsabi kung sino ang
kapamilya niya.

Karaniwan na sama-samang nakatira sa isang
tahanan ang pamilya, ngunit minsan may isang
kasapi na nakatira sa ibang lugar o bansa dahil sa
kanyang hanapbuhay. Bahagi pa rin siya ng pamilya
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dahil tinutupad pa rin niya ang kanyang tungkulin sa pamilya. Maaari
pa rin siya makipag-usap sa kanyang mga kapamilya gamit ang iba’t
ibang teknolohiya. Ang mahalaga ay konektado pa rin sa isa’t isa ang
mga kasapi ng pamilya. 

Maituturing pamilya ang isang pangkat
kung sila ay may pagmamahal, 
paggalang, at tungkulin na tinutupad
para sa isa’t isa. Kahit na tayo ay 
nagkakamali paminsan-minsan, nariyan
ang ating mga kapamilya upang unawain
tayo. Handa silang magbigay ng suporta
sa atin sa anumang oras at sitwasyon.

Dahil marami na ang nagbago sa ating lipunan at sa buong mundo, 
lumawak na ang kahulugan ng salitang pamilya. Sa gitna ng mga
pagbabago, ang pamilya ay mahalaga pa rin sa pag-unlad ng isang
bansa. Sa pamilya natututo ng mabubuting asal at saloobin ang mga
bata. Sa tulong ng kanilang mga kapamilya, ang mga bata ay magiging
mabubuting mamamayan.

Mga Tanong Tungkol sa Binasa

Bilugan ang titik ng tamang sagot.

1.  Ano ang paksa ng iyong binasa?
a. Sino-sino ang maaaring maging kapamilya mo
b. Ang kahulugan ng salitang pamilya
c. Mga taong walang itinuturing pamilya
d. Mga dahilan kung bakit may mga pamilya

2.  Alin sa mga katangian na ito ang hindi katangian ng isang pamilya?
a. Paggalang sa isa’t isa
b. Pagpapakita ng pagmamahal
c. Pagpapakita ng malasakit
d. Walang pakialam sa isa’t isa
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3.  Aling pangungusap ang tama?
a. Dapat may tatay at nanay ang bawat pamilya.
b. Ang magulang na nagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi na

bahagi ng kanyang pamilya.
c. Ang mga kapamilya ng mga bata ang nagtuturo sa kanila ng 

mabubuting asal at saloobin.
d. Laging nagkakasundo ang mga kasapi ng pamilya.

4.  Aling pangungusap ang mali?
a. Ang lahat ng kasapi ng pamilya ay kailangan nakatira sa isang

bahay.
b. Ang mag-asawa na walang mga anak ay isang pamilya.
c. May iba’t ibang uri ng pamilya.
d. Ang mga pamilya ay tumutulong sa pag-unlad ng bansa.

Isulat sa patlang ang iyong sagot. Gumamit ng mga buong
pangungusap.

1.  Sino-sino ang itinuturing mo na kapamilya?

2.  Bakit sila ang iyong napili bilang kapamilya?

3.  Ano-ano ang mga ginagawa mo para sa iyong pamilya?


