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Uri ng mga Salita ayon sa KAYARIAN 
 

1. PAYAK  - Salitang binubuo ng salitang-ugat lamang. Wala pa itong panlapi. 

Hal: aral, simba, ayos, prito 

2. MAYLAPI – Salitang-ugat + panlapi. 

 Uri ng Panlapi 

  a. unlapi – ikinakabit sa unahan ng salitang-ugat 

                - ( um-, ma-, mag-, mang-, na-, nag- 

  nang-, ka-, pag- in-, pa- ) 

     hal:  um+ulan= umulan 

                    nag+ laro = naglaro 

b. gitlapi – ikinakabit sa pagitan ng unang katinig at sinusundan ng patinig 

             - ( um, in) 

Hal:  s+um+ayaw= sumayaw 

                  k+in+anta= kinanta 

c. hulapi – ikinakabit sa hulihan ng salitang-ugat 

             - (-in, -hin, -an, -han) 

   hal: huli+hin = hulihin 

                 tapak+an= tapakan 

 d. kabilaan – ikinakabit sa unahan at hulihan ng salitang-ugat 

                 hal: ka + ganda + han = kagandahan 

                           pinag+kain+an = pinagkainan 

3. INUULIT – kung ang kabuuan o bahagi ng salita ay inuulit. 

 2 Uri ng Salitang Inuulit 
• Pag-uulit na ganap – kapag buong salita ang inuulit. 

Hal: sira-sira, gabi-gabi 
• Pag-uulit na di-ganap – kapag bahagi lamang ng salita ang inulit. 

hal: pira-piraso, kabi-kabila 



 
 

4. TAMBALAN – Dalawang salitang pinagsama para makabuo ng isang 
salita 

 2 Uri ng Salitang Tambalan 
• Tambalang di-ganap – kapag ang kahulugan ng salita ay nanatili 

Hal: lakbay-aral, bahay-kubo 
• Tambalang ganap – kapag bumubuo ng kahulugang iba sa kahulugan 

ng sa dalawang salita 
hal: bahaghari,  
 

• Isulat sa kwaderno ang P kung payak, M kung maylapi, I kung inuulit 

at T kung tambalan ang mga sumusunod na salita. 

1.  tubig-alat      

2.  bahay 

3.  kusina       

4.  araw-araw 

5.  tengang kawali  

6.  sumira 

7.  masustansya   

8.  tinapay 

9.  sapin-sapin   

10. ganahan 

B. Isulat ang salitang payak ng mga sumusunod na salita. 

11. nagsuntukan 

12. pinagsumikapan 

13. bakuran  

14. lingkuran 

15. pinaghugasan 

 


