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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino sa Piling Larang 11/12   

ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling     Talumpati   ! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa 

mapatnubay at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, 

bilis at oras. Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang 

mga kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang 

kahong ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang 

mag-aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan 

at itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa    Filipino sa Piling Larang 11/12      ng 

Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa   (   Talumpati ) 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. 

Sa pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. 

Layunin nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-

aralan. Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin  

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subukin  

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul. 

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 
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Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng  gawaing 

makatutulong sa iyo upang maisalin ang 

bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na 

sitwasyon o realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain  na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  



 

1 

 

Alamin 

Maligayang pagtuklas at pagsulat! 

Pagbati! 

 Inihanda ang modyul na ito para sa iyo. Layunin nitong sumulat ng talumpati 

na lilinang sa kakayahang magpahayag tungo sa mabisa , mapanuri , at masinop na 

pagsusulat sa piniling larangan. 

 Ano ang talumpati?  Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat ng talumpati? 

Ano ang layunin ng talumpati? 

Sa panahon pa lamang ng Griyego at hindi pa uso ang paglalathala ay 

mayroon nang isang uri ng diskurso na itinatanghal at binibigkas sa mga tagapakinig 

o sa publiko ( Evasco , 2017 ). 

Tandaan ! Hindi magiging talumpati ang isang teksto kung hindi ito binigkas o 

binasa sa madla.  

Ang layunin nito ay: Nakasusulat ng talumpati batay sa napakinggang 

halimbawa CS-F11/12PN=Og-I-91 

1. Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng 

talumpati batay sa napakinggan. 

2. Nakasusulat ng talumpati batay sa maingat, wasto at angkop na 

paggamit ng wika. 

Tayo na at sumulat ! 
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Kailangan mo munang sagutin ang unang pagsubok bago mo pag-aaralan 

ang nilalaman ng modyul. Maniwala ka sa iyong sarili. 

I. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T kung 
ang pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Isulat ang sagot sa 
patlang bago ang bilang. 

 ______1.Ang talumpati ay isang uri ng  pakikipagtalastasang pangmadla  na 
nagpapaliwanag, naglalahad, nagsasalaysay at nangangatwiran sa paraang 
pabigkas. 
______2. Hindi na bigyan ng pagkilala ang mga sinangguniang aklat o dokumento 
dahil ikaw na ang gumawa ng talumpati. 
_______3. May mga talumpating pinaghahandaan-dumadaan sa pananaliksik, 
pagpili ng paksa, pagkilala sa tagapakinig ngunit may mga talumpati ring “ hindi 
napaghandaan”. 
_______4. Ang talumpati ang isa sa pinaakamatandang anyo ng sanaysay sa 
daigdig at anyong ginamit ng mga pilosopo sa pakikipagtalastasan. 
______5.  Dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati ang mga uri ng 
tagapakinig. 
 
  
Kung ikaw ay tapos na, maaari mo nang isangguni sa guro ang iyong kasagutan. 

 
II.Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek ( / ) kung 

naayon sa kasanayan sa paghabi ng mga bahagi ng talumpati at ekis  ( x  ) kapag 
hindi. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. 
 
______6. Ang simula o introduksiyon ng talumpati ay pang-akit ng atensiyon at 
maipaliwanag ang paksa. 
______7.  Sa bahagi , ang katawan o nilalaman malaking tulong ang pananaliksik 
upang magkaroon ng nilalaman ang talumpati. 
______8. Ang katawan o nilalaman hindi na kailangan ang biswal na tulong gaya ng 
mga talaan, larawan, video clip o mga dokumento. 
______9. Sa huling bahagi ng talumpati ay ang kongklusyon, ito ay muling pag-uulit 
at pagdidiin sa mahahalagang punto ng binigkas na akda. 
______10. Ang pagbibigay ng kongklusyon maaaring mag-iwan ng hamon  o 
tanong ang tagapagsalita. 
 
 
 Huling pagsubok , laging pahalagahan ang bawat natutunan! 
 
III.Panuto 

1. Sumulat ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa. 

2. Malayang pumili ng paksa ang manunulat. 

3. Gabay na tanong sa pagsulat. 

 

Subukin 
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Ang tanong Ang sagot 

Bakit? Layunin  

Bakit? Saan? Kailan? Para kanino? 

Napapanahon? 

Nilalaman 

Lohikal ang pagpapaunlad ng ideya? 

Simula? Katawan? Kongklusyon? 

Organisasyon 

 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
 
 
 
Ilang puntos ang nakuha mo? May susunod pang mga gawain. 
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Balikan 

 

Anong alam mo? 

Mahalagang maunawaan ng mo  kung ano ang nakaraang pinag-aralan. 

Kailangang maintindihan mo bago ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

 1.Bakit mahalaga ang Bionote sa mga ilathalang aklat at 

dyornal?________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Kailan ginagamit ang salitang abstrak sa halip na karaniwang buod o 

sintesis? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.Ano ang halaga ng buod at sintesis? Higit kayang nakatutulong ang sintesis 

kaysa buod sa pag-aaral , pagsusulat at pagpapalawak ng kaalaman? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Tuklasin 

 

A. Basahin ang talumpating “Tuwid na Landas ang Tinahak ni Rizal “ 

 

 
 

Tuwid na Landas ang 

Tinahak ni Rizal 

Binigkas sa pagdiriwang na Ika – 150 Anibersaryo 

ng Kapanganakan ni Jose Rizal 

Calamba, Laguna, 19 Hunyo 2011 

Pangulong Benigno Simeon Aquino III 

 

Nagsimula ang kwento ni Rizal hindi sa kanyang kapanganakan, kundi sa mga 

pangarap ng kanyang mga magulang na bigyan ng maginhawang buhay ang 

kanilang pamilya. Bago pa man italaga sa kanila ang apelyidong Rizal, tumungo ang 

mag-asawang Mercado dito sa Calamba upang itaguyod ang kanilang tahanan at 

sakahin ang lupaing ipinaupa sa kanila ng mga Dominiko. Gawa na rin ng 

pagsusumikap, naabot ng mga Mercado-Rizal ang kanilang mga mithiin. Isinilang po 

si Jose Protacio Rizal sa isang bahay na bato, na bibihira noong mga panahong 

iyon. Hindi tulad ng marami sa ilalim ng rehimeng Espanyol lumaki siyang 

nakakakain ng masasarap na pagkain, nakatira sa isang tahanang hindi natatangay 

ng bagyo ang mga pader at bubong, at nakapag-aaral sa mga tanyag na paaralan. 

Ngunit ang kanilang marangyang pamumuhay ay hindi po nagtagal. Labing-isang 

taong gulang si Rizal nang dakpin ang kanyang ina, palakarin ng limampung 

kilometro patungong Sta. Cruz, at itapon sa bilangguan. Wala po siyang naging sala, 

napag-initan lang ng isang alkaldeng sinasabing alipores ng mga fraile. Hindi pa dito 

natapos ang kalbalyaro ng kanilang  pamilya. Di nagtagal, nagsimula na rin ang 

pagsamsam ng mga fraile sa mga  lupain at ilang ari-arian ng mg Mercado-Rizal.  At 

kung sa may-kayang pamilya, nagagawa ng mga nasa katungkulan  ang ganitong 

kalupitan, paano pa kaya sa mga Filipinong sa kubo lamang  nakatira? O ang mga 
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pamilyang ni hindi makapagpaaral ng kanilang mga  anak? Silang mga nakontento 

na sa bansag ng Indio; silang yumuyukod sa  pagdaan ng fraile o guwarda sibil; 

silang mga kayumangging nakayapak na  kinukutya ng mga de-kalesang Espanyol.  

 
Marahil, ang ganitong mga sitwasyon ng kawalang-katarungan ang  unang 

gumising sa malay at damdamin ni Jose Rizal: may mali sa lipunang  kanyang 

kinabibilangan; may ilang nasanay na sa baluktot na utos at  panlalamang ng mga 

nasa kapangyarihan; at may mga Filipinong tila manhid  at bulag na sa kanilang 

pagiging alipin at sunud-sunuran.  Humarap din sa sangandaan si Jose Rizal: sa 

isang banda, maaari  niyang huwag pansinin ang mga nangyayari sa kanyang 

paligid. Puwede niyang gamitin ang mga pinag-aralan niya sa iba’t ibang 

pamantasan sa Maynila at sa ibang bansa para magpayaman at maghanap ng 

magandang mapapangasawa. Maaari siyang magpatangay na lamang sa agos ng 

baluktot na sistema, at kahit pa alam niyang mali, ay makipagplastikan na lang sa 

mga fraile tuwing may handaan. At sa sunod-sunod na pagharap niya sa 

sangandaan-mula sa pagkabinatang pinagkaitan ng ilang karangalan, hanggang sa 

pagkabayaning tinawag na mag-alayng buhay para sa bayan-hindi naligaw si Rizal 

sa tuwid na daan.  

Nasanay tayo na ang ipinagdiriwang ay ang araw na barilin si Rizal sa 

Bagumbayan. Marahil, pinakatanyag nang sagisag ng kanyang pagkabayani ang 

pagharap niya sa balang babaon sa kanyang dibdib. Maaari siyang naglupasay o 

lumuhod, ngunit hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, buong-tapang 

siyang nagpamalas ng paninindigan. Sa harap ng sinasagisag ng kanyang 

pagkabitay, madaling matabunan ang marami pang ibang pagpapasiyang ginawa ni 

Rizal na nagsilbing punla ng atin pong kalayaan. Kung sa loob ng isang silid na puno 

ng insulares ay tratuhin kang mababang uri dahil sa kulay ng iyong balat, ilan po 

kaya sa atin ang makatatagal upang magtapos ng medisina? Kung sa harap ng 

taglamig ay napilitan tayong pagkasiyahin ang isang latang biskuwit mula almusal 

hanggang hapunan, mapili pa kaya nating magtapos ng nobelang magsisilbing mitsa 

ng himagsikan? Kung pagmalupitan ang iyong mahal sa buhay, magawa mo kayang 

tumugon sa paraang mapakikinabangan ng buong bayan?  
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Ang-araw-araw na sangandaan po itong kinakaharap ni Rizal, at di nalalayo 

rito ang mga sangandaaang kinakaharap ng marami rin sa atin. Maaaring may ilang 

bagay na sa unang tingin ay simple at walang agarang epekto sa malawakang 

sakop ng lipunan, ngunit paglaon ay mag-iiwan ng bakas at magdudulot ng malaking 

ginhawa sa kapuwa. Mga simple at pangaraw-araw na desisyon gaya ng: gagamit 

ba ako ng overpass, o mag-jay walking nalang?Magbabayad ba ako ng tamang 

buwis, o ilulusot ko ang puwedeng ilusot?Kung may makita akong mali, 

magwawalang-kibo ba ako, o gagawa ng paraan para itama ito?  

Hindi po lahat ay pinapalad na tawagin upang magbuwis ng buhay para sa 

bayan. Subalit para sa nakararami, nasusukat ang pagkabayani sa araw-araw nating 

pagharap sa maliliit na sangandaan: Ang pagsunod sa batas, ang paggalang sa 

kapuwa, ang paggawa ng tama sa sinumpaan nating mga tungkulin, at ang 

manindigan sa atin pong prinsipyo. Marahil po, matapos ang isa’t kalahating siglo, 

mababaon lamang sa mga libro ang mga ginagawa ng inyo pong gobyerno. Ang 

pagpapasabay ng ARMM elections sa pambansang halalan; ang pagbabantay sa 

mga monopolyo; ang pagbubuhos ng pondo sa edukasyon, kalusugan, at conditional 

cash transfer program – lahat po ito, sakaling mabasa o maikuwento natin sa ating 

mga apo, ay marahil tatapatan lamang nila ng hikab at kibit ng balikat. Hindi po 

mauukit sa ginto ang lahat ng ating mga Executive Order, ang mga batas na 

pinagpuyatan ng ating lehislatura, at maging ang pinakamalalalim na desisyon ng 

hudikatura. Tinatanggap ko po ito, at ilang ulit ko na pong idiniin na hindi palakpakan 

o pagpupugay ang nagtutulak sa aking bumangon araw-araw upang maglingkod sa 

akin pong mga Boss. Nagtatrabaho tayo para sa bata sa lansangan na kayang 

maghibla ng isang kuwintas ng sampagita, ngunit ni hindi pa nakakatapak sa loob ng 

eskuwela. Nagtatrabaho tayo dahil sa isang malayong baryo, sa isang maliit na isla 

ng Filipinas, maaaring may sanggol na magiging tulad ni Rizal: tapat ang puso, 

walang-kapantay ang talino, walang-hanggan ang malasakit sa kapuwa, at may 

wagas na pag-ibig sa bayan. Nagtatrabaho po tayo upang wala nang Filipino ang 

mangailangan pang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng mga susunod sa 

kanya. Noong ika-19 ng Hunyo, 1861, isang sanggol ang isinilang dito sa bayan ng 

Calamba. Wala pong kakaiba sa kanya: Marahil kasinlaki lang ng isang nakakuyom 

na kamao ang kanyang ulo, at ni hindi kayang humawak ng panulat ang kanyang 

maliliit na kamay na paglaon ay lilikha ng dalawang dakilang obra. Nabanggit ko na 
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rin lang po, hinihikayat ko po kayong bisitahin ang mga orihinal na manuskrito ang 

mga nobelang Noli me Tangere at El Filibusterismo sa National Library. Bukas po 

iyan ngayong kaarawan ni Rizal, at kung hindi kayo makadaan ngayon, puwede pa 

rin po ninyo itong bisitahin bukas. Kaya nga po natin idineklarang holiday bukas: 

para habang ginugunita natin si Rizal, mas makikilala rin natin ang mga gawa niya. 

Malinaw po: Hindi ipinanganak na superhero si Jose Rizal. Walang prediksyon sa 

kanyang kadakilaan; walang nakapagsabing ang anak ng magasawang Mercado ay 

magiging pambansang bayani ng lahing Filipino.Isa’t kalahating siglo ang nakalipas, 

ginugunita pa rin natin ang kanyang kapanganakan, at tinitingala ang kanyang 

kadakilaan. Kinikilala natin si Jose Rizal dahil sa harap ng mga sangandaan ng ating 

masalimuot na kasaysayan, may isang Fillipinong muli’t muli ay piniling gawin ang 

tama-ang unahin ang kapakanan ng kanyang kapuwa, ang itaguyod ang pagkakaisa 

para sa kalayaan ng atin pong bansa-kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang 

buhay.  

Matagal na pong nakahanay si Rizal sa iba pang mga dakila ng kasaysayan. 

Ngunit sinabi po niya, sa bibig ng tauhang si Elias sa kanyang Noli me Tangere: 

“Mamamatay akong di man nakita ang maningning na pagbubukang-liwayway sa 

aking inang bayan! Kayong makakikita, batiin ninyo siya – at huwag kalilimutan ang 

mga nalungkot sa dilim ng gabi!” Wala po akong dudang binabati na natin ang 

bukangliwayway ngayon, nang hindi nakalilimot sa mga nalugmok sa dilim, at 

sumusumpa: Sa bawat pagsubok, kapakanan ng Filipino ang isasapuso namin; sa 

bawat sangandaan, tuwid na landas ang aming tatahakin. Tandaan lang po sana 

natin:Kung ang mga dinadakila natin tulad ni Jose Rizal ay namili ng pansarili, 

nasaan na kaya tayo ngayon? Narito tayo dahil may mga nanindigan para sa atin. 

Maging kaaya-aya naman po ang gawin natin, para talaga naman pong sulit ang 

kanilang isinakripisyo sa atin.  

Gabay na katanungan; 
 
1. Ano ang paksa ng talumpati? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Tungkol saan ang talumpati? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
3. Ano ang naging epekto sa inyo sa napakinggang talumpati? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 

           
 

 

 

Suriin 

 

Ating Alamin: 

Para sa iyo, anumang kaalaman na mayroon ka huwag mong 

ikahiyang ibahagi sa iba, iyan ang tunay na tagumpay!   

      

1.Ang talumpati ay isang uri ng sanaysay sa pamamagitan   pakikipagtalastasang 

pangmadla na nagpapaliwanag, naglalahad, nagsasalaysay, at nangangatwiran sa   

paraang pabigkas. 

 

2.May dalawang elementong taglay ang talumpati: ang teksto at ang pagtatanghal ( 

performance ). 

3.May mga uri ng talumpati batay sa layunin: impormatibo, naglalahad, 

mapanghikayat at mapang-aliw. 

 

4.Ang simula ng talumpati ay pang-akit ng atensyon.Ilahad ang pangunahing 

pangungusap ( thesis statement ) sa panimula ng talumpati. 

 

5. Mahalaga sa talumpati ang pagsusuri at pananaliksik sa pagbuo ng katawan o 

nilalalaman  

 

6.Ang kongklusyon ang magsisibing panghikayat sa tagapakinig na lumahok sa kilos 

ng pagbabago.. 
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Kilalanin ang pinagkukunang sangguniang aklat o dokumento. Ito ay katangian ng 

akademikong pagsulat. 

7.Ang talumpati ay isang tekstong binibigkas sa harap ng maraming tao at ito ay 

isang uri ng akademikong teksto/sulatin na maaaring gamitin ng paglalarawan, 

pagsasalaysay, paglalahad at pangngatwiran. 

 

Tandaan: Isang kaalaman na di- mananakaw ninuman. 

Gawain 1.  Sagutin ang mga tanong sa paglalahad batay sa binasang 
talumpati.( Tuwid na Landas ang tinahak ni Rizal ) 
 
1. Sino ang tagapagsalita ng talumpati at sino ang tagapakinig ? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
2. Kailan binigkas ang talumpati at ano ang okasyon? 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________
.     

3. Ano ang usaping inilahad ng tagapagsalita? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Naging mabisa ba ang paglalahad? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Gawain 2. Pangangatwiran 

1. Isa-isahin ang mga inihaing argumento ng tagapagsalita batay sa usaping 

inilahad. 

 

 

2 .Magbigay ng 1-2 ebidensiya na sumusuporta sa bawat argumento. 

. 

2. Naging mabisa ba ang pangangatwiran? Ipaliwanag ang sagot. 

Tandaan:  

1. Para sa paglalahad ang susing salita ay pagpapaliwanga na 

sumasagot sa mga tanong na Sino, Ano, Bakit, Saan, Kailan at Paano. 

2.  Maaring magbigay ng enumerasyon,suriin o uriin ng mga bagay na 

inilalahad . 

3. Nagpapaliwanag din ito ng kahulugan at kahalagahan ng isang 

konsepto o salita. 
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Tandaan: 

1. Ang pangangatwiran ay susing salita ng panghihikayat. 

2. Nanghihikayat itong pumanig sa opinyon ng tagapagsalita. 

3. Sinusuportahan ng ebidensiya ang argumento. 

 

Gawain 3. Paglalarawan 

1. Ibigay ang mga katangian ni Rizal na inilarawan ng tagapagsalita. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Ilarawan ang tuwid na daan batay sa talumpati. 

          

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

          3.Naging mabisa ba ang paglalarawan? Ipaliwanag ang sagot. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

____________________________________________________________    

        

 

 

 

Gawain 4:  Pagsasalaysay 

1. Isalaysay ang buod ng isang kwentong ginamit ng tagapagsalita sa 

talumpati. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Naging mabisa ba ang pagsasalaysay ? Ipaliwanag. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tandaan: 

1. Para sa paglalarawan ang susing salita ay nagpapakita ng katangian. 

2. Nagpapahayag ito ng pandama, paningin, pandinig, pang-amoy,panlasa 

at panalat. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 Tandaan: 

1. Para sa pagsasalaysay, ang susing salita ay pagkukuwento. 

2. Pagkukuwento ito ng isang pangyayari o mga pangyayaring ugnay-

ugnay at may karakterisayon o pag-unlad ng tauhan. 

 

 

 

Nasagot mo ba ang lahat ng katanungan? Binabati Kita 

 

Pagyamanin 

 

 

 Isang matapat na pagsubok sa iyong kaalaman. Handa ka na ba? 

Ngayon ay gawin mo naman ang isang malayang pagsasanay upang 

mapagtibay ang iyong pag-unawa sa paksang natalakay. 

 

Gawain 1.Ano ang mga talumpating iyong narinig na tumatak sa iyong isipan. Itala 

ang sagot sa kahon . 

 

Tagapagsalita Layunin ng talumpati Mahalagang puntong 

napulot 

1.   
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2. 

 

  

3. 

 

  

 

Gawain 2. Magbigay ng paksa sa palagay mo ay magandang gawan ng talumpating 

makatutulong sa kabataang Pilipino na maging responsable sa kanilang 

pagpapahayag gamit ang social media. 

 

 

Paksa 

 

 

 

 

Gawain 3. Basahin ang tekstong Talumpati sa Pagtatapos 2015 ni Keith Andrew D. 

Kibanof at Dangal at Parangal ni Bienvenido Lumbera. 

 

Dangal at Parangal 

Binigkas sa 2009 Gabing Parangal ng Gawad Palanca 

Bienvenido Lumbera 

Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan 

 

Ito ang maningning na gabi na noong magtatapos ang buwan ng Hunyo ay 

tinanaw-tanaw na ng mga manunulat na lumahok sa taunang patimpalak na mula pa 

noong dekada 50 ay bukambibig na bilang “Palanca.” Sa gabing ito nagaganap ang 

pagkakamit ng mga mapalad na manlilikha ng medalya, sertipiko at cash, na 

katibayan na ang kanilang akda ay pinagkaisahan ng mga hurado na gawaran ng 

gantimpala bilang akdang namumukod sa hanay ng mga akdang pawang 

humihinging itanghal na karapatdapat parangalan. Ang Gantimpalang Palanca ay isa 

nang tradisyon sa kasaysayan ng kontemporaneong panitikan ng Filipinas. Bilang 
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parangal, itinuturing itong katibayang “may dangal” na ikinakapit sa isang akda ang 

pasya ng tatlo/limang eksperto na nagsuri at nasiyahan sa tula/kuwento/dula/nobela 

na kanilang binasa.  

Ano ba ang naging batayan sa pagpaparangal sa nagwaging likha? Galing sa 

akademya ang karaniwang hinihirang na hurado, kaya’t ang mga propesor at 

manunulat ay naghahanap ng mga katangiang kinikilala sa unibersidad at kolehiyo 

bilang makabuluhan at makasining. Makabuluhan dahil ang pinapaksa ay suliraning 

moral, sosyal at politikal na kinasangkutan ng mga tauhan o persona. Makasining 

dahil masinop at kasiya-siyang napalitaw ng mga sangkap ng anyo at ng wika ang 

suliraning nakabuod sa akda. Ang pagkapagwagi ng akda ay bunga ng matamang 

pagtimbang sa halaga at ganda ng likha ayon sa mga pamantayang umiiral sa 

akademya. May mga kritiko at awtor na nagpasubali na sa pamantayang “Palanca”, 

ngunit masasabi naman na sa mahabang panahong namili ang kompetisyong 

Palanca ng mahuhusay na akda, matagumpay nitong nagampanan ang 

pagpapalanaganap ng kamalayang makasining sa hanay ng mga kabataang 

manunulat. Ang mga antolohiya ng nagwaging mga akda na inilabas ng Palanca ay 

tunay na ayamanan ng panitikan, at hindi kataka-takang ang Parangal Palanca ay 

patuloy na kinikilala bilang pamantayang pampanitikan na hindi matatawaran.  

Tunay na masasandigan ng isang manlilikha ang kanyang mga nagwaging 

akda bilang mga likhang nagdulot ng dangal sa kanyang pangalan. Ang dangal na 

dulot sa isang manlilikha ng isang parangal ay iginagawad ng isang panlipunang 

institusyon. May mga taong gumagalaw sa loob ng institusyon, at ang tibay ng 

kanilang pagkilala ay sinusukat ayon sa reputasyon ng mga nagpasya sa gawad. Sa 

kagandahang-palad ng mga manunulat, ang institusyong kumakatawan sa 

Gantimpalang Palanca ay empresang pangkalakalan na hindi nakakaramdam ng 

pangangailangang pakialaman ang resulta ng parangal na itinataguyod nito. Ito ay 

magandang kapalaran para sa mga manunulat. Ang karangalang kanilang 

tinatanggap mula sa La Tondeña Incorporada ay walang bahid ng manipulasyong 

pumapabor sa isa o ilang naghahangad ng “dangal.” Sa ating kapitalistang lipunan, 

ang dangal ay kalakal na minimithing makamtan ng mga mamamayang hangad 

kilalaning nakaaangat ang katayuan sa lipunan. At ang parangal ay pagkakataon na 

nagbubukas ng daan, kaya’t ang taong may ambisyong matanghal bilang ”may 

dangal” ay humahanap ng paraan upang magkamit ng “dangal.” Maaaring iyon ay 
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taong impluwensyal, maaaring serbisyo, at maaari din namang suhol kung 

kinakailangan. Nangyayari din ang kabaligtaran. Ginagamit din ng nagbibigay ng 

“dangal” ang parangal upang pag-ibayuhin ang kanyang impluwensiya sa taong 

pinararangalan, upang magbayad ng utang na loob sa taong subsob sa paglilingkod 

sa kanya, at upang suhulan ng “dangal” ang taong gusto niyang maging tauhan. Ang 

tinatawag na National Artists Award ay parangal na may mahaba nang kasaysayang 

nagsimula pa sa panahon ng Martial Law, sa pangangasiwa ni Imelda Marcos bilang 

kasangkapan ng kanyang asawang diktador. Si Imelda ang itinayong imahen noon 

ng di-umano’y “nakangiting diktadura,” at ang kanyang pagtataguyod sa sining at 

kultura ay sinagisag ng paghirang ng mga itinuring niyang ulirang artista na 

pinarangalan bilang ”pambansang artista.”  

Ang malansang propagandang nagluwal ng National Artist Award ay kusang 

kinalimutan ng mga administrasyong namahala sa bansa matapos ang Pag-aalsang 

EDSA at ang parangal ay naging iginagalang na 78institusyong suportado ng Estado 

na ngayo’y nagkakaloob ng pabuyang pinansiyal sa mga artistang itinatanghal bilang 

Pambansang Alagad ng Sining. Ang Tanggapan ng Pangulo na ang kapangyarihang 

nakapalikod sa parangal at sa ilang pagkakataon ay iginiit na ng Pangulo ang 

kanyang kapangyarihan bilang patrong umaayon sa estilo ng piyudal na panginoong 

nagbibigay ng pabuya sa mga artistang kabilang sa kanyang kampon. May 

pinagkayarian nang proseso ang Cultural Center of the Philippines at ang National 

Commission for Culture and the Arts sa pagpili ng mga artistan pararangalan, pero 

hindi ito iginalang ni Presidente Ramos nang iproklama niya ang historyador na si 

Carlos Quirino bilang National Artist para sa Historical Literature di-umano. Ganoon 

din ang ginawa ni Presidente Estrada nang parangalan niya si Ernani Cuenco bilang 

National Artist para sa Musika. Sa ilalim ni Presidente Arroyo, sina Alejandro Roces 

at Abdulmari Imao ay ipinasok bilang National Artist sa Literatura at National Artist 

para sa Sining Biswal. At sa kanyang pasya kamakailan, apat na pangalan ang 

balak parangalan: Cecilia Guidote Alvarez, Carlo Caparas, Jose Moreno at 

Francisco Manosa. Bukod sa isang lansakang paglabag sa proseso ang 

pagpapasok ng pangalan ng apat na hindi nagdaan sa proseso, tinanggal pa ang 

pangalan ng kompositor, propesor, mananaliksik at konduktor na si Ramon Santos 

sa listahan ng mga lehitimong artista na binuo ng komite ng CCP at NCCA. 

Nakapopoot na paghamak ang ganyan sa karangalan ng mga artistang nauna nang 
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itinanghal bilang National Artist at pagyurak sa prosesong pinagdaanan ng mga 

lehitimong Alagad ng Sining.  

Ang dangal na dulot ng parangal ay hindi laging kanais-nais. Kailangang 

malinis ang kamay na nag-aalay nito. At walang manipulasyong ginawa ang 

tatangap upang magkamit ng karangalan. Ang burak ng transaksiyong politikal ay 

nagpapamura sa dangal na tinatanggap at sa tumatanggap na rin. Kayong 

tumanggap ng dangal ngayong gabi, mapalad kayo. Ang parangal sa inyo ay walang 

bahid ng pamumulitika, pagkat ang tanging hinihingi nito sa pinararangalan ay 

magpatuloy na lumikha ng masining at makabuluhang mga akda sa mga darating 

pang araw.  

 

Talumpati sa Pagtatapos 2015 

Talumpati ni Keith Andrew D. Kibanoff 

2015 Valedictory Address 

 

Sa panauhing tagapagsalita, Dr. Andrea Orel Valle; sa Tsanselor ng UP 

Diliman, Dr. Michael Tan; sa Dekana ng Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Rosario 

Alonzo; sa ating Prinsipal, Dr. Ronaldo San Jose; sa mga katuwang na prinsipal, 

Prof. Zenaida Bojo at Prof. Melanie Donkor; mga guro; mga kasama sa paaralan; 

batchmates; sa mga magulang at panauhin, magandang hapon po sa inyong lahat. 

Maraming nadadapa pero iilan lang ang bumabangon. At sa iilang bumabangon mas 

kaunti ang natututong maglakad. Heto ang isang kwento kung paano ako nadapa at 

bumangon.  

Tandang-tanda ko ang araw ng pagtatapos ko sa kinder. Sabik na sabik ako 

dahil valedictorian ako’t magbibigay ng speech. Kaya lang absentako noong araw na 

nag-fitting ng togakaya sobrang laki ng naibigay sa’kin ng school. Natatapakan ko 

ang toga habang naglalakad at sobrang luwag ng cap sa aking ulo. Noong araw ng 

pagtatapos namin, ibinigay sa akin ang mic, nagtalumpati ako, at nag-bow. Ngunit 

pagtayo ko mula sa bow, nagtataka ako kung bakit tumatawa ang mga tao. At nakita 

ko ang sagot: nandoon na pala ang cap ko sa sahig. At ang masaklap pa, nadapa pa 

ako sa pagbaba ng stage. Gustong-gusto ko talagang umiyak noon e. Pero dahan-

dahan akong bumalik sa stage, kinuha ko ang cap, at ngumiti sa mga tao.  
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Kahit hindi tayo magkakasama noong kinder, sigurado akong may mga 

pagkakataong nadapa rin kayo. Marahil naranasan ninyong makaaway ang matalik 

nyong kaibigan. Baka minsan rin kayong naagawan ng swing. At siguro, nadapa 

kayo habang naghahabulan. Ang mga karanasang ganito ang humuhubog sa kung 

sino man tayo ngayon. At itong ”kung sino man tayo ngayon” ay batay sa ating mga 

paninidigan. Siguro naman hindi na bagong konsepto ang paninindigan sa atin. Ang 

paninindigan ay ang mga pinaglalaban natin; ang mga bagay na nagsisilbing 

pundasyon ng ating pagkatao. In short, ito ang ating mga prinsipyo. Pero ano nga ba 

ang pinanindigan natin sa loob ng dalawa, apat, o labing-isang taong nag-aral tayo 

sa UPIS? Baka kailangan nating pag-isipan. Pero kung ako ang tatanungin, noong 

una pa lang ay nanindigan ako noong lumipat akong UPIS. Ang totoo kasi nyan, 

nagdadalawang-isip talaga akong mag-aral dito kasi kumportable na ako sa dati 

kong paaralan. At siguro iyon ang problema. Ang sabi ng magulang ko kapag lagi 

kang nasa comfort zone, walang challenge at doon titigil yung proseso ng pag-unlad. 

Kaya kahit inaway ko sila noong una, pumayag na rin akong lumipat sa huli. 

Naaalala ko ang mga panahong halatang bagong dating lang ako dito. Nagdala pa 

ako noon ng sobrang bigat na stroller kung saan pinagkasya ko yata ang bahay ko. 

Nag-lip sync ako sa pagkanta ng UP Naming Mahal noong orientation. Nag-panic 

ako noong biglang tumayo at lumipat ng room ang mga kaklase ko. Nagpunas ako 

ng tumutulo kong pawis dahil di ako sanay na sira ang bintilador. Pero unti-unti 

akong naka-adjust sa mga karaniwang ginagawa ng mga tao rito.  

Anuman ang naging resulta ng desisyon kong pumasok sa UPIS, ito ay aking 

pinanindigan, na pasok sa tema natin: Kabataan, Manindigan sa Matapat na 

Paglilingkod sa Bayan. At hindi ito naiiba sa atin. Ano ba ang pinanindigan natin 

bilang isang batch? Mula sa umpisa, ipinakita natin ang ating pagiging ibang klase. 

Kasi nga tayo’y Akinse, ibang klase. Ibang klase tayo sa pagiging maparaan. 

Ngayong Grade 10, dumaan tayo sa napakaraming hirap tulad ng thesis, oral 

defense, talumpati, suring akda, trigonometry, function, at iba pa na hinamon ang 

ating time management skills at ang ating galing sa pagtimpla ng kape. Nagagawa 

pa rin nating makakuha ng mataas na grado sa mga output kahit may mga 

pagkakataong nagka-cram tayo. Ibang klase tayo sa pagtutulungan. Nakita ko talaga 

ito noong field trip natin noong Grade 7. Akala nating lahat normal na field trip lang 

iyon kung saan aaralin natin ang ating kasaysayan, pupunta sa mga historical sites, 
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at makikinig sa lecturer. Hindi natin alam na isang napakasayang adventure ang 

pinasukan natin noong bumuhos ang ulan at napilitan tayong lumusong sa baha. 

Noon ko talaga nakita kung paano tayo kumapit sa isa’t isa para di tayo maanod ng 

tubig at sinigurado nating lahat tayo’y ligtas na nakababa sa bundok. Iyon na yata 

ang pinakamemorable kong field trip sa buong buhay ko. higit sa lahat, ibang klase 

tayo sa pagiging masayahin at spontaneous. Kaya nating maghanap ng mga bagay 

na magpapasaya sa anumang boring na sitwasyon. Mula sa ating pagbibigay-

kahulugan sa “high school rocks”, at sa pagsasabi ng “yeah” sa lahat ng 

pagkakataon. Ginulat rin natin ang lahat sa mga kaya nating gawin. Naipakita natin 

ito sa production value ng mga performances natin gaya ng Culmi, Buwan ng Wika, 

at higit sa lahat, noong nanalo tayong 2nd place sa sobrang XploxiV nating 

performance sa Powerdance noong Grade 8. Pati nga tayo di makapaniwala sa 

natamo nating gantimpala.  

Napansin kong nag-mature na rin tayo sa pagdaan ng mga taon. Naging mas 

positibo ang ating pananaw sa buhay. Hindi nga tayo nahirapang tanggapin ang 3rd 

place natin sa Powerdance ngayong taon dahil alam naman nating nag-enjoy tayo. 

Feeling nga natin tayo ang champion. Dagdag dito, naging mas bukas ang ating 

mga isipan sa pagtanggap ng mga pagbabago. Halimbawa, napatunayan nating 

maaari pala nating makasundo ang mga taong akala natin hindi natin magiging 

kaibigan kapag natuto tayong magpatawad. Paano ko ba nabuksan ang isip ko? 

Simple lang: pinanindigan kong magbago. Naisip kong mas masayang may 

kasamang kaibigan sa pagtanggap ng karangalan kaysa mag-isa lang akong nasa 

taas. Dahil sa pagbibigay ng oportunidad sa iba, nakatatanggap ka rin ng 

pagmamahal mula sa kanila. Itong pagmamahal mula sa iba at para sa iba ang 

nagtulak sa aking mahalin din ang bagong ako.  

Parang kailan lang, hindi ako marunong mag-commute o magpara ng jeep 

kasi hatid-sundo ako. Pero ngayon, kung saan-saan ako nakakarating dahil mas 

independent na ako. Parang kailan lang, mag-isa akong nasa Library noong una 

kong UPIS Week dahil sobrang focused ko sa acads. Pero ngayon, sama-sama 

tayong nagpupursigeng mag-aral sa Lib para makatapos. At parang kailan lang, 

hindi ko maintindihan kung bakit ako nilipat sa UPIS. Pero ngayon, nakikita ko na 

ang gusto nilang mangyari sa akin. Maswerte tayong sa UPIS tayo nag-aral kasi 

may edge na tayo pagdating sa kolehiyo. Natutuhan natin ang estilo ng pag-aaral na 
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hindi 82nalilimitahan ng libro kung saan mayroon tayong academic freedom. Kaya 

kahit wala tayong libro, makakagawa pa rin tayo ng paraan upang maintindihan ang 

aralin ayon sa ating kuryosidad. Dagdag dito, magagamit rin natin ang ating 

kasanayan sa pakikisalamuha sa iba’t ibang klase ng tao batay sa katayuan sa 

buhay, relihiyon, at iba pang aspeto saanman tayo mag-aral. At higit sa lahat, 

naranasan na rin natin kung paano maging Iskolar ng Bayan. Bilang mga Isko’t Iska, 

kailangan nating panindigan ang mga responsibilidad na kaakibat ng ganito kalaking 

karangalan. Pagka-graduate natin, kailangan pa rin nating dalhin ang mga aral na 

itinuro sa atin sa UPIS upang maging kapaki-pakinabang na mamamayan. 

Panindigan natin ang mga prinsipyong ito: Honor and Excellence. Maging matapat 

at ibigay natin ang lahat ng ating makakaya sa bawat gawain. Huwag tayong 

magpapabiktima sa katamaran. Normal lang kasing tamarin paminsan-minsan pero 

dapat alam mong may hangganan ito. Dahil wala nang babantay sa atin sa labas 

kundi ang ating mga sarili. Service. Paglingkuran natin ang bayan nang may 

paninindigan.  

Anuman ang mapili nating larangan sa buhay, panindigan natin. At kung 

maligaw ka nang konti, hanapin mo lang ang lakas ng loob upang bumalik ulit sa dati 

at sa tama. Itong pagsisikap at pagbangon ay paraan upang mag-give back at 

pasalamatan ang mga taong nagpaaral sa atin. At bilang pasasalamat, nais kong 

magpasalamat sa Panginoon na lagi tayong binabantayan, minamahal, at 

pinapatawad. Lahat ng ginagawa namin ay para sa higit na kaluwalhatian mo. 

Salamat sa aming mga kapamilya na patuloy na nagtutulak sa aming mag-aral. Dahil 

pinalaki nyo kami nang maayos, ibinabalik lang namin sa inyo ang pagmamahal na 

ibinibigay ninyo. Nais lang namin ay maging proud kayo sa amin. Salamat sa mga 

magulang ng batch na walang sawang gumagabay, sumusuporta, at nagmamahal 

sa amin. Sa tuwing feeling namin na hindi na namin kaya, lagi kayong nandyan 

upang itulak kami sa tamang landas. Kayo po dapat ang sinasabitan ng medalya. 

Ang araw po na ito ay para sa inyo.  
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Gabay na gawain: 

1. Pumili kung anong talumpati ang nagugustuhan. 

Pamagat 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

2. Paano sinimulan ( introduksiyon ) ang  talumpati? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Ano sa apat na paraan ( paglalahad, pangnagtwiran, paglalarawan , at 

pagsasalaysay ) ang gitnang bahagi ng talumpati ? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Paano tinapos ( kongklusyon ) ang talumpati? 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Binabati Kita! Isang pagpupugay mula sa iyong guro! 

 

 

 

 

Isaisip 

 

Ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

Gawain 1: Malayang  pamamahayag ng  natutuhan. 
 

 
1. Ilahad ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 

    
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Magbigay ng isang pangungusap na lalagom sa kabuoan ng aralin 
na ito. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

3. Saan mo magagamit ang natutuhan mo sa araling ito? 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
4,Ano ang masasabi mo sa ginawa mo sa araling ito? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

Bilang mag-aaral ,ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

 

 

Isagawa 

 

 

Ito ang praktikal na aplikasyon ng iyong natutuhan. Ito ay may 
kasamang rubrik para sa sariling pagtataya. 

 
Panuto:  
 
1.Bumuo ng isang sitwasyon kung saan ikaw ay magbigay ng isang talumpati. 

 
1. Ang tagapakinig ay iyong kapwa mag-aaral. 
 
2. Ang layunin ay magbigay ng pangangatwiran. 

 
4. Paksa: Magbigay ng impormasyon sa kapwa mag-aaral tungkol sa new 

normal na paraan ng pagkatuto gamit ang Online Teaching and Learning. 
 
 
 
 
 

Rubrik para sa Mahusay na Talumpati 
 

Pamantayan Mahusay 
(8-10 ) 

Katamtamang 
Husay (5-7 ) 

Kailangan  
Pang 
Paghusayin 
(1-4 ) 

Gamit ng wika Angkop ang gamit 
ng wika. 

May ilang 
bahagi na 
maaring hindi 
angkop. 

Hindi naiintindihan 
ng tagapakinig ang 
ginamit na wika 

Nilalaman Sapat ang haba 
ng talumpati. 

Maaari pang 
kaltasan ang 
talumpati. 

Kulang sa 
impormasyon 
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Organisasyon Lohikal ang 
pagpapaunlad ng 
ideya. 

May ilang 
bahaging 
naliligaw ang 
daloy. 

Maligoy ang 
paraan ng 
pagkasulat 
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Tayahin 

 
 

Huling pagsubok , laging pahalagahan ang bawat natutuhan! 
 
Ito ay pagtitipon ng iyong natamong kaalaman.Simulan mo na! 

 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

I.Panuto 

1.Sumulat ng talumpati batay sa napakinggang halimbawa. 

2.Malayang pumili ng paksa ang manunulat. 

3.Gabay na tanong sa pagsulat. 

 

Ang tanong Ang sagot 

Bakit? Layunin  

Bakit? Saan? Kailan? Para kanino? 

Napapanahon? 

Nilalaman 

Lohikal ang pagpapaunlad ng ideya? 

Simula? Katawan? Kongklusyon? 

Organisasyon 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Panuto: 1.Tiyakin ang mga elemento ng pinanood na programang pampaglalakbay. 
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II. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T kung 
ang pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Isulat ang sagot sa 
patlang bago ang bilang. 
 

1.Ang talumpati ay isang uri ng  pakikipagtalastasang pangmadla  na 
nagpapaliwanag, naglalahad, nagsasalaysay at nangangatwiran sa paraang 
pabigkas. 
______2. Hindi na bigyan ng pagkilala ang mga sinangguniang aklat o dokumento 
dahil ikaw na ang gumawa ng talumpati. 
_______3. May mga talumpating pinaghahandaan-dumadaan sa pananaliksik, 
pagpili ng paksa, pagkilala sa tagapakinig ngunit may mga talumpati ring “ hindi 
napaghandaan”. 
_______4. Ang talumpati ang isa sa pinaakamatandang anyo ng sanaysay sa 
daigdig at anyong ginamit ng mga pilosopo sa pakikipagtalastasan. 
______5.  Dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati ang mga uri ng 
tagapakinig. 
 
  

Kung ikaw ay tapos na, maaari mo nang isangguni sa guro ang iyong 
kasagutan. 
 

 
III:Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek ( / ) kung 
naayon sa kasanayan sa paghabi ng mga bahagi ng talumpati at ekis  ( x  ) kapag 
hindi. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. 
 
______6. Ang simula o introduksiyon ng talumpati ay pang-akit ng atensiyon at 
maipaliwanag ang paksa. 
______7.  Sa bahagi , ang katawan o nilalaman malaking tulong ang pananaliksik 
upang magkaroon ng nilalaman ang talumpati. 
______8. Ang katawan o nilalaman hindi na kailangan ang biswal na tulong gaya ng 
mga talaan, larawan, video clip o mga dokumento. 

 
______9. Sa huling bahagi ng talumpati ay ang kongklusyon, ito ay muling pag-uulit 
at pagdidiin sa mahahalagang punto ng binigkas na akda. 
______10. Ang pagbibigay ng kongklusyon maaaring mag-iwan ng hamon  o 
tanong ang tagapagsalita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Huling pagsubok , laging pahalagahan ang bawat natutunan! 
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Karagdagang Gawain 

Ipagpapatuloy ang pag-aaral tungkol sa talumpati bilang 

akademikong pagsulat. 

      Manood sa Youtube  tungkol  talumpati ni Mayor Ronel Rivera. 

1. Paano ginamit ang kuwentong-buhay upang maging interesante ang talumpati?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Susi sa Pagwawasto 
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Sanggunian 

 

Filipino sa Piling Larang ( Akademiko ) DepEd



 

 

PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 
 

For inquiries or feedback, please write or call: 
 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 


