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PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO TUNGO SA 

PANANALIKSIK – BAITANG 11 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Ikaapat                              Linggo: 1   

MELC(s): Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, 

metodo, at etika sa pananaliksik. (MELC F11PB-IVab-100 ) 

Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto   

Tungo sa Pananaliksik 

Paksa: Gamit at Layunin ng Pananaliksik 

Layunin: Nasusuri ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin at gamit 

sa pananaliksik.  

 

 

 

 

 

Panuto: Basahin at suriing mabuti ang diyalogo at sagutin ang mga tanong sa ibaba. 

 
Nico : Nay, nakababahala na po ang sitwasyon sa ating lungsod ngayon. Natatakot po ako. 

Marami na raw pong nahawaan ng sakit na COVID-19.  Ano po ba iyan?  
 

Eliza:  Batay sa aking pananaliksik sa website ng World Health Organization  (WHO), 
ang Coronavirus Disease (COVID-19) ay isang  nakahahawang sakit na dulot ng 
bagong coronavirus  na umaapekto  sa iyong baga at mga daanan ng hininga.  
Kapag magkakaroon ng  impeksyon ay makararanas ng malalang sintomas at 
ng malubhang sakit ngunit maaari ding gagaling kapag malakas ang iyong 
kalusugan. 

 

Nico: Ano po ang gagawin ko upang maiiwasan ang ganyang sakit? 
Eliza: Para sa isang bata na tulad mo,  may mga simpleng hakbang na dapat susundin 

          upang maprotektahan ang sarili. Ito ay ang sumusunod: 
 

1. Ugaliing maghugas ng iyong kamay.   
2.  Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig.  
3. Gamitin ang tisyu o iyong braso na pantakip sa bunganga at ilong kapag umubo at    

bumahing. 
           4.  Iwasan ang matataong lugar at makikipagsalamuha sa mga taong may ubo, sipon 
                 o lagnat.  

5. Mananatili sa loob ng bahay at  iwasan makipagkita sa mga kaibigan o kamag- 
      anak.  
6. Kumain ng masustansiyang pagkain kagaya ng mga prutas, gulay at ugaliing 
uminom ng maraming tubig.   
 

Tuklasin Natin 
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Mga simpleng hakbang ngunit tiyak kaligtasan ay makamit. Maging 
masunurin sa protocols ng ating gobyerno. 

 
Nico:  Maraming Salamat po, Nay. 
 
Tanong: 
 

1. Ibigay ang paksa ng diyalogo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Ano ang layunin ng diyalogo para sa mga mambabasa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Paano nakakuha ng mga impormasyon ang ina para sa matugon ang katanungan ng 

anak? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Mahalaga ba ang mga impormasyon na nakuha mula sa diyalogong binasa? Bakit? 

 

_________________________________________________________________________ 

  

Sa nabasang diyalogo, napansin natin na mahalaga ang pananaliksik sa ating pang-

araw-araw na buhay sapagkat ito ang mabisang paraan upang mabigyan tayo ng wastong 

impormasyon na makatutulong upang malutas ang suliraning kinakaharap.  Ayon kay Zafra 

(2010), ang pananaliksik ay isang masusing pagsisiyasat at pagsusuri sa mga ideya, 

konsepto, bagay, tao, isyu, at iba pang ibig bigyang-linaw, patunayan o pasubalian. Ating 

alamin ang gamit at layunin ng pananaliksik na nasa tsart sa ibaba 

Gamit ng Pananaliksikk Layunin ng Pananaliksik 

1.Para sa Akademikong Gawain 
2. Para sa Pang-araw-araw na Gawain 
3. Para sa Kalakal/Bisnes 
4.Para sa Iba’t Ibang Institusyong 
Panggobyerno 
 
 

1. Tumuklas ng mga bagong kaalaman at 
impormasyon na magiging kapaki-
pakinabang sa mga tao. 
2. Bigyan ng bagong interpretasyon ang 
lumang impormasyon. 
3. Linawin ang isang pinagtatalunang isyu. 
4. Patunayan ang bisa at katotohanan ng 
isang datos o ideya. 

  

 

 

 

 

Panuto: Suriing mabuti ang layunin ng mga datos ng ilang halimbawa ng bahagi ng 

pananaliksik. Hanapin sa loob ng kahon ang angkop na sagot at isulat ang titik nito sa 

nakalaang patlang. 

 

A. Magbigay ng mga bagong kaalaman at impormasyon. 

B. Magpaliwanag ng bagong interpretasyon mula sa lumang impormasyon. 

C. Magbigay ng malinaw sa isang pinagtatalunang isyu. 

D. Patunayan ang bisa at katotohanan ng isang datos o ideya. 

Subukin Natin 
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______1. “Pagkalulong sa video games, isa ng sakit sa pag-iisip.” Itinuturing ng World 

Health Organization (WHO) na isang mental health disorder ang pagkalulong sa digital at 

video gaming. 

______2. Natuklasan na maraming benepisyo ang paggamit ng marijuana upang 

malunasan ang ilang karamdaman. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi sumasang-ayon 

na gawing legal ang paggamit nito. 

______3.  “Filipinas ang tunay na pangalan ng ating bansa.” Ayon kay Virgilio Almario, 

pangulo ng Komisyon ng Wikang Filipino, “Walang binabago sa baybay ng Filipinas kundi 

ibinabalik ang dati at sinusunod ang batas na ginawa noong 1987 sa binagong alpabetong 

Filipino. Dagdag pa niya, ang Filipinas ay mula sa Las Islas Filipinas na ipinapangalan ng 

Kastila noong ika-14 siglo. 

______4. Ipinapakita ng scientific at medical na ebidensiya na ang pagbabakuna ay 

makatutulong na maproteksyonan ang tao laban sa COVID-19.  Ipinapakita rin ng mga pag-

aaral na kung ang mga taong nabakunahan ay makaiwas siya sa malalang komplikasyon ng 

COVID-19.  

______5.  May malaking  tsansa na magiging malilimutin ang isang tao kapag madalas 

gumagamit ng smartphone.  Ayon sa pag-aaral ni Dr. Lee Hadlington, may direktang 

kaugnayan ang pagbababad sa internet at paggamit ng smartphone sa unti-unting paghina 

ng isip at memorya ng isang tao. 

 

 

 

 

Panuto: Maghanap ng dalawang halimbawa ng pananaliksik sa aklat o internet. 

Suriin kung maayos at malinaw ang pagkalahad ng gamit at layunin nito. Gamit ang tseklist 

sa ibaba, lagyan ng tsek ( ⁄ ) kung nasunod ang wastong paraan ng pagsulat ng 

pananaliksik at ekis ( x ) kung hindi. 

 

Pamagat ng Papel -

Pananaliksik 

Sumasagot ba ito sa tiyak na 

tanong? 

(Layunin) 

Nakatutulong ba ito sa mga 

suliraning pansarili o 

panlipunan? 

(Gamit) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Magkakaroon ng isang programa ang inyong paaralan na pinamagatang “Senior 

High School Festival”, at isa sa mga patimpalak ay ang talumpati na nanghihikayat.  Ikaw 

ang kalahok ng inyong klase para sa nasabing patimpalak.  

 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Panuto: Sumulat ng maikling talumpati na may tatlo o apat na talata lamang ukol sa 

paksang “Gamit at Layunin ng Pananaliksik”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Sa pagbuo ng talumpati, gawing gabay ang pamantayan sa pagmamarka.  

 

PAMANTAYAN MAHUSAY 

 

(10) 

KATAMTAMANG HUSAY 

 

(8) 

KAILANGAN PANG 

PAGHUSAYAN 

(6) 

Gamit ng Wika Ang wikang ginamit 

ay angkop sa mga 

tagapakinig. 

May ilang wika na hindi 

angkop sa mga tagapakinig. 

Hindi malinaw ang mga 

wikang ginamit para sa 

mga tagapakinig. 

Nilalaman Nakahihikayat  at 

kumpleto ang mga 

impormasyon tungkol 

sa isang paksa. 

Di-masyadong nakahihikayat 

at may kakulangan ang mga 

impormasyon at ang iba ay 

di-kapaki-pakinabang. 

Walang kaugnayan sa 

paksa ang ginamit sa 

talumpati. 

Organisasyon Kronolohikal at 

maayos ang 

pagkakasunod-sunod 

na mga detalye. 

May kakulangan at di-

gaanong maayos ang 

pagkakabuo ng mga detalye. 

Magulo at hindi 

mauunawan ang mga 

kaisipan. 

 

 

 

 

 

 Most Essential Learning Competencies (MELC) 
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Maglagay ng susi sa pagwawasto para sa mga guro (hiwalay na pahina; naglalaman ng 

sagot para sa lahat ng LAS sa buong kwarter). 

 

 

Subukin Natin 

1. A 

2. C 

3. B 

4. D 

5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Susi sa Pagwawasto 


