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Lesson 25 Leksyon 25
Words and phrases Mga Salita

Words Mga salita
parenthesis panaklong; parenthesis
order; sequence; steps pagkakasunud-sunod
which one alin sa dalawa
easy madali

Phrases Grupo ng mga salita
First, calculate the numbers
inside the parenthesis.

Una, kalkulahin muna ang mga bilang na nasa
loob ng panaklong.

Explain the steps we follow
when doing calculation.

Ipaliwanag ang paraan ng pagkalkula ayon sa
pagkakasunud-sunod nito.

Which is easier? Alin sa dalawa ang mas madaling gawin?
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 Contents Mga Nilalaman

Una ~ .       Pagkatapos, ~ .        panaklong         pagkakasunud-sunod

Notes on Japanese words Mga Paalaala Tungkol sa Salitang Hapon

In Japan, when learning math, it is very important to know the key words or expressions that are used
when calculating.  For this purpose, we included two important key words, [mazu] and [tsugi ni].

Dito sa Japan, sa pag-aaral ng matematika, importanteng malaman natin ang mga salita o
expresyon na ginagamit sa pagkalkula.  Dahil dito, isinama namin ang dalawang tinuturing
mahalagang  salita, ang [mazu] at [tsugi ni].
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 Math Expressions in Japanese Mga Math Expressions sa Japanese

First, ~ .      Then, ~ .    parenthesis    order/sequence

The principle of combining numbers in the case of addition, and the uses of (  ) parentheses.
 In the case of adding numbers like 3 + 5 + 2, the answer to 3 + 5 when added to 2, the answer to 3 + 2
when added to 5, and again, the answer to 5 + 2 when added to 3, all their sums don’t change.  When
expressed in an equation, whether after combining (3 + 5) we add 2 as in (3 + 5) + 2, or, to 3 we add (5 + 2)
thus, 3 + (5 + 2), their sums will remain the same.

Ang pagsasamasama ng mga bilang sa kaso ng pagdaragdag, at gamit ng mga panaklong
Sa pagdaragdag ng mga bilang katulad ng 3 + 5 + 2, ang sagot sa 3 + 5 pag idinagdag sa 2, o
sagot sa 3 + 2 pag pinagsama sa 5, at muli, ang sagot sa 5 + 2 pag idinagdag sa 3, ang suma sa
lahat ng ito ay hindi nag-iiba.  Kung ipahayag ito sa equation, halimbawang pagsamahin natin
ang (3 + 5) bago idagdag ang 2, (3 + 5) + 2, o di kaya’y idagdag sa 3 ang (5 + 2), sa equation, 3 + (5
+ 2), ang suma ay hindi mag-iiba

Mazu, ~.  Tsugi ni~.  Kakko, junjo












