
Gabay sa Paggamit ng KWF Diksiyonáryo ng Wíkang Filipíno 

1.  Mga Salitang Lahok 

1.1. Nakasulat ang mga salitang lahok  nang papantig gamit ang gituldok (big mid dot) o ang 

character na "•".  Nilagyan din ito ng kaukulang tuldik bilang gabay sa tamang bigkas ng 

salita. 

1.2.  Pinaghiwalay ang lahat ng salitang lahok na bagaman magkatulad ng baybay at bigkas 

ay magkaiba ng kahulugan o walang kaugnayan sa isa’t isa ang kahulugan. 

 

Halimbawa: 

 

 

2.  Bahagi ng Pananalita (Parts of Speech o POS) 

2.1. Ang bahagi ng pananalita ay nasa ibaba ng salitang lahok.   

 

Halimbawa:  



 
 

2.2. Ang isang salitang lahok ay maaaring magkaroon ng higit sa isang bahagi ng 

pananalita. Inuuna ang salitang lahok na may bahagi ng pananalita na madalas gamitin, 

halimbawa bilang pangngalan, bibigyan  ng kahulugan. Sa ibabang linya nito makikita 

ang katulad na salitang lahok na may  iba pang bahagi ng panalita, halimbawa bilang 

pandiwa o pang-uri.  

 

Halimbawa:  

 
 

3.   Pinagmulang Salita at Pinagmulang Wika/Etimolohiya 

3.1. Tumutukoy sa orihinal na salita na pinagmulan ng salitang lahok.  

3.2. Tumutukoy naman ang Pinagmulang Wika sa wikang katutubo o wikang banyaga 

na pinagmulan nito. 

 

Halimbawa: 



 

3.3.   Tinutukoy din ng pinagmulang salita ang morphological etymology o pinagmulan ng 

salitang tambalan o hugnayang salita. 

 

Halimbawa: 

 
 

4.   Salitang Ugat  

Para sa mga salitang lahok na nilapian o may panlapi, tinutukoy dito ang salitang ugat. 

 

Halimbawa:  

 



 

5.   Kahulugan, Halimbawang Pangungusap, at “Tingnan ang” 

5.1.       Ang kahulugan ay maaaring payak na paglalarawan sa salitang lahok  o pagbanggit 

ng iba’t ibang kauri nito at ang katangiang taglay nito na naiiba sa nabanggit na mga 

kauri.  Upang higit na maging malinaw ang pakahulugan sa salitang pasok, maaaring 

magkaroon ng iba pang dagdag na paliwanag na idinudugtong sa pamamagitan ng 

paglalagay ng tuldok-kuwit (;) pagkatapos ng unang paliwanag.   

 

5.2. May mga salitang lahok na nagkakaroon ng higit sa isang kahulugan, ito ay 

pinaghihiwalay ng paglalagay ng bilang  sa bawat kahulugan. Inuuna ang higit na 

gamitin o popular na kahulugan ng salitang lahok.  

Halimbawa: 

 

5.3. Sa higit na ikauunawa o ikaliliwanag ng isang salitang pasok o kahulugan nito  na hindi 

gaanong gamitin o popular, naglagay ng mga halimbawang pangungusap sa ibaba ng 

kahulugan. 

 

Halimbawa: 

 
 

5.4.     “Tingnan ang” 

5.4.1      May mga pagkakataong ang ibang anyo ng ispeling ng isang salita ay ipinasok 

nang hiwalay.  Ang gamiting anyo lamang ang binigyang-kahulugan at ang kahulugan ng 



ibang anyo ng ispeling nito ay tinutukoy ng salitang “Tingnan ang” para sa 

reperensiyang tanong. 

Halimbawa:  

 

 

 
 

5.4.2     May mga pagkakataon ding kailangang ituro o tukuyin ang ibang salitang lahok 

na hindi      singkahulugan ngunit may kahulugang malapit o higit na magbibigay linaw 

sa salitang nais bigyang kahulugan.  Ginamit din ang  “Tingnan ang” upang tukuyin 

ang ganitong salita.   

 

6.   Singkahulugan 

Pagkatapos ng bawat pagpapakahulugan at halimbawang pangungusap (kung mayroon)  ay 

isinusunod ang mga singkahulugan nito na nakasulat sa malalaking titik at nakaitaliko.  

 

Halimbawa:  



 
 

7.   Mga Deribatibo/Paglalapi, Idyoma, at Tambalan 

7.1.     Ang deribatibo o paglalapi ay mga nabuong salita kapag ang salitang lahok ay ginamitan 

ng iba’t ibang panlapi. Nakasaad din ang bahagi ng pananalita ng mga nabuong salita o 

deribatibo.   

7.2.    Idyoma.  Idinagdag din ang mga idyoma na pinaggamitan ng mga salitang lahok at 

binigyan ng pagpapakahulugan.  

7.3.    Tambalan.  Idinagdag din ang mga salitang tambalan na nabuo gamit ang salitang lahok; 

nakasaad ang bahagi ng pananalita at binigyan ng pagpapakahulugan. 

Halimbawa:  



 



 


