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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 11/ 12 ng Alternative Delivery 

Mode (ADM) Modyul para sa araling Pagsulat ng Akademikong Sulatin: 

Buod/Sintesis! 

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 11/12     ng Alternative Delivery Mode 

(ADM) Modyul ukol sa Pagsulat ng Akademikong Sulatin: Buod/Sintesis ! 

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. 

 
Subikin 

 

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. 

 
Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 
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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.  
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Alamin 

 

Ano ang napapaloob sa Modyul na ito? 

       Pagbati! 

 Naranasan mo na bang sumulat ng isang buod/lagom? Alam mo bang 

isa sa mga kasanayang dapat mong matutuhan ay ang kakayahan sa 

pagbuo ng isang buod?   

 Sa modyul na ito ay ituturo sa’yo ang pagsulat ng isang buod/ 

sintesis, kasama na ang mga estilo at hakbang sa pagsulat nito. 

Ang modyul ding ito ay nakapokus sa pinakamahalagang kasanayan 

na:  

*Nakasusunod sa istilo at teknikal na pangangailangan ng 

 akademikong sulatin.(CS_FA11/12PU-0d-f-93) 

 

Kaya matapos na maisagawa ang mga inihandang gawain sa modyul 

na ito, ikaw ay inaasahang: 

*Nakatutukoy ng mga hakbang, istilo at teknikal na 

  pangangailangan sa pagsulat ng buod/sintesis 

*Nakasusunod sa mga hakbang, istilo at teknikal na            

  pangangailangan sa pagsulat ng buod/sintesis. 

*Nakasusulat ng isang buod/sintesis gamit ang iba’t ibang hakbang, 

   istilo at teknikal na pangangailangan sa pagsulat nito. 

 

Alam mo ba ang pagkakaiba ng buod sa iba pang akademikong 

sulatin? Kung oo, binabati kita. Mas madali mong mauunawaan at 

masasagutan ang mga gawaing inihanda sa modyul na ito. Kung hindi pa, 

huwag mag-alala dahil tutuklasin natin ang mundo ng pagsulat ng 

buod/sintesis. Maligayang pagtuklas at pagsulat! 
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Magandang araw sa iyo! Kumusta ka? Naisasaisip mo pa ba ang 

iyong mga natutuhan sa naunang modyul? Ngayon ay isang 

panibagong kaalaman na naman ang iyong matututuhan, ngunit bago 

iyan ay kailangan mo munang sagutin ang unang pagsubok na 

inihanda para sa iyo sa modyul na ito. Maniwala ka sa iyong sarili! 

 

Panuto: Punan nang angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo 

ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin lamang ang iyong sagot sa 

pagpipilian sa kahon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laging isulat ang ___________________ na ginamit kung saan kinuha 

ang orihinal na sipi ng akda. 

 

2. Ang _________________ ay uri ng lagom na kalimitang ginagamit sa 

mga akdang nasa tekstong naratibo. 

 

3. Sa pagsulat ng buod, ang manunulat ay gumagamit ng 

__________________ panauhan. 

 

4. Kung ang damdaming naghahari sa akda ay masaya, dapat ay 

__________________ ang damdamin ng buod nito. 

 

5. Isulat sa ____________________ pangungusap ang ginawang buod. 

 

 

Subukin 

balangkas  bantas  buod   ihanay 

ikatlong  isangguni  lahat   masaya 

obhetibo  opinyon  pang-ugnay  pangalan 

panghalip  pangunahin  sanggunian  sariling 

sintesis  suliraning  tauhang  unang 

 



 

7 

6. Siguraduhing wasto ang gramatika, pagbabaybay, at mga 

__________________  na ginamit upang maging malinaw ang buod. 

 

7. Habang binabasa ang orihinal na akda, itala ang mga mahahalagang 

kaisipan at kung maaari ay gumawa ng _____________________. 

 

8. Huwag maglagay ng __________________ o kuro-kuro sa ginagawang 

buod. 

9. ___________________ ang ideya ng buod sang-ayon sa orihinal. 

 

10.Ang ________________ ay ang pagsasama-sama ng mga ideya mula sa 

iba’t ibang pinanggalingan tungo sa isang pangkalahatang kabuuan. 

 

11. Gumamit ng mga angkop na ____________________ sa paghahabi ng  

mga pangyayari sa akdang binubuod. 

 

12. Hanapin ang ___________________ at pantulong na kaisipan sa 

akdang gagawan ng buod. 

 

13. Dapat maisama ang mga pangunahing ___________ maging ang 

kanilang mga ginagampanan. 

 

14. Kailangang mailahad sa buod ang ______________ kinakaharap ng 

mga tauhan. 

 

15. Maging _______________ sa pagsusulat ng buod, huwag magsama ng 

mga sariling paliwanag. 

 

 
 

Nasagot mo ba lahat ng bilang sa bahaging ito ng modyul? Huwag 
kang mag-alala dahil ito’y pagtiyak lamang sa iyong paunang nalalaman sa 

ating paksa sa modyul na ito. Handa ka na ba? Tayo nang magsimula!. 
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Mga Tala para sa Guro 

 

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral upang 

lubusang matuto at maunawaan ang pinakamahalagang layunin ng 

pampagkatuto. Naglalaman din ito ng mga gawain at pagsasanay 

upang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral. 

 

Modyul 

1 
Pagsulat ng Akademikong 
Sulatin: Buod/Sintesis  

Kumusta? Nahirapan ka ba sa pagsagot sa mga tanong sa bahaging Subukin? 

Huwag mag-alala dahil iyon ay paunang pagsubok lamang. Laging tandaan na sa 

pagsulat ng anumang uri ng buod ay mahalagang makuha ng sinumang bumabasa 

o nakikinig ang kabuuang kaisipang nakapaloob sa paksang nilalaman ng sulatin 

o akda.  

 

Balikan 

Ano nang alam mo? 

Mahalagang maunawaan mo kung ano ang nakaraang pinag-aralan. 

Kailangang maintindihan mo bago ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

Panuto: Magbigay ng tig-iisang kahulugan, katangian, at kahalagahan ng 
bionote. Isulat ito sa loob ng araw. 
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Tuklasin 

Kumusta ang pagsagot mo sa pangalawang bahagi ng modyul na ito? 
Nahirapan ka ba? Kung hindi mo pa lubos na nauunawaan ang nakaraang 

aralin ay maaari mo itong balikang muli at basahin. Huwag kang mag-aalala 
sapagkat ang modyul na ito ay tutulungan ka! 

 
 Handa ka na ba? Kung ganoon ay simulan na nating tuklasin ang 

susunod na aralin! 
 
 

Panuto I:  Basahing mabuti ang buod ng pelikulang “Honor Thy Father”. 

 

 
Honor Thy Father 

 
Simpleng buhay lamang mayroon ang mag-asawang Kaye at Edgar 

kasama ang kanilang nag-iisang anak na babae na si Angel. Si Edgar ay 

isang hardinero samantalang titser naman si Kaye. Ngunit hindi nakunteto 

si Kaye sa kinikita niya sa pagtuturo kaya pinasukan niya ang negosyo ng 

kanyang ama. Sakto ring nagkasakit ng dengue si Angel kaya nangailangan 

siya ng pambayad sa pagpapagamot nito. Dahil sa pagiging relihiyosa ni 

Kaye ay madali niyang nakumbinsi ang kanyang mga kasamahan sa 

kongregasyong kanyang sinasambahan na mag-ambag ng malaking 

puhunan sa negosyong kanyang pinasok. Di naman lingid sa kanilang 

kaalaman na ito pala ay Ponzi scheme.  

 

Nakaipon ng milyon-milyon ang kanilang pamilya dahil sa investment 

na ito. Ngunit hindi naisauli ni Kaye ang kita nito sa mga kasapi sa 

ipinangakong takdang panahon dahil na rin namatay ang kanyang ama na 

nagmamay-ari ng kompanya at hindi nila malaman-laman kung nasaan ang 

pera nito at ng kompanya. Sa sitwasyong iyon niya nakilala ang tunay na 

ugali ng kanyang mga kasamahan sa simbahan dahil pinagbantaan ng mga 

ito ang buhay ng kanyang pamilya dahil sa anim na milyong pagkakautang. 

Ipinaliwanag ni Kaye na sila rin ay naging biktima ng scheme. Pero nang 
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gabing iyon ay sinugod ng mga ito ang bahay ng mag-asawa para makuha 

ang lahat ng kayamanan na makikita nila. 

 

Nagsampa ng kaso ang mga namumuhunan na naging biktima ng 

investment scheme ngunit pinagtibay ng imbestigasyon na pati sina Kaye ay 

naging biktima nito. Subalit ang ilan sa mga nabiktima ay hindi nakumbinsi 

sa imbestigasyon kaya dinala nila sina Jessica at Manny upang dukutin si 

Angel. Ngunit ibinalik din nila ito sa mag-asawa at binigyan sila ng 

dalawang linggong palugit upang mabayaran ang anim na milyong 

pagkakautang. Lumapit si Kaye kay Pastor Obet para hiramin ang pondo ng 

simabahan pero tumanggi ito. Pumunta naman si Edgar sa kanyang mga 

pamilya sa kabundukan upang huminig ng tulong. Ang pamilya nito ay may 

negosyo sa minahan ng ginto ngunit nagnanakaw sa gabi gamit ang mga 

lagusan ng pagmimina nila para makuha ang laman ng mga vaults. Sila ay 

dating mga kasamahan ng Acetelyne Gang. 

 

Sa sobrang gigil na ng mga namumuhunan na makuha ang kanilang 

pera ay dinukot nila si Kaye para masigurado na ibabalik ni Edgar ang 

kanilang pera. Binalak ni Edgar na looban ang mismong simbahang 

kinabibilangan nilang mag-asawa upang makapagnakaw ng pera para 

mabayaran ang kanilang pagkakautang.  

 

Nagtagumpay naman sina Edgar na nakawin ang pera sa simbahan at 

tinubos nito si Kaye. Sa gubat kung saan naganap ang negosasyon ay 

binaril niya ang dalawang dumukot sa asawa pagkatapos na ihagis sa mga 

ito ang pera. Ngunit ilang oras lang din ang nakararaan ay binawian ng 

buhay sa Kaye habang sakay sila ng kanilang sasakyan. 

 

Pelikulang “Honor Thy Father”  

sa direksyon ni Erik Matti, 2015 
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Panuto II: Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 

1. Tungkol saan ang buod na iyong binasa? Ano ang pangunahing 

suliraning kanilang kinakaharap? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  

2. Masasabi mo bang sapat ang buod na iyong binasa upang makita ang 
pangkalahatang ideya ng akda? Ipaliwanag ang iyong sagot. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

3. Mula sa binasang buod, matutukoy mo ba ang mga pangunahin at 

katulong na kaisipan nito? Gawan ito ng balangkas. 

Pamagat: ________________________________________________________  

A. Pangunahing kaisipan:  

 _____________________________________________________________________   

    _____________________________________________________________________  

Mga Pantulong na kaisipan: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

B. Pangunahing Kaisipan: 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

Mga Pantulong na Kaisipan 

___________________________________________________________________  

          ____________________________________________________________________  

          ____________________________________________________________________ 
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  Kumusta ang pagsagot mo sa naunang gawain? Naproseso mo 

ba nang maayos ang mga katanungan? Para mas lalo mong maunawaan 

kung ano ang buod, mga bahagi at kung paano ito isulat, magaling! dahil 

narito ka na ngayon sa bahaging ito ng modyul. Halina’t suriin natin ang 

talakayan sa panibagong aralin! 

Ating Alamin: 

Ang buod ay isang uri ng lagom na kalimitang ginagamit sa mga 

akdang naratibo tulad ng kwento, salaysay, nobela at iba pang anyo ng 

pantitikan. Ito ay pagbubuod ng mga mahahalagang nilalaman ng binasang 

akda gamit ang sariling pananalita. Habang ang sintesis naman ay anyo ng 

paglalahad ng mga impormasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-

saring ideya o datos mula sa iba’t ibang pinanggalingan ay mapagsama-

sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan. Ito rin ay ang 

pagsasama-sama ng dalawa o higit pang buod. 

 

Mga Dapat Tandaan/ Teknik sa Pagsulat ng Buod /Sintesis 

1. Gumamit ng ikatlong panauhan sa pagsusulat ng buod. 

 

2. Isulat ito batay sa tono o damdamin ng pagkakasulat ng orihinal na sipi 

nito. 

 

3. Isama ang mga pangunahing tauhan maging ang kanilang mga gampanin 

at suliraning kinakaharap. 

 

4. Gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa paghahabi ng mga 

pangyayari sa akdang binubuod. 

 

5. Tiyaking wasto ang gramatika, pagbabaybay, at mga bantas na ginamit sa 

pagsulat. 

 

 

Suriin 
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6. Maging obhetibo sa pagsusulat at iwasan ang pagbibigay ng sariling 

opinyon at paliwanag tungkol sa akda. 

 

7. Huwag magsama ng mga halimbawa, detalye, o impormasyong wala sa 

orihinal na teksto. 

 

8. Laging isama ang mga sangguniang ginamit kung saan kinuha ang 

orihinal na sipi ng akda. 

 

Mga Hakbang sa Pagsulat ng Buod 

 

Narito ang mga hakbang sa pagsulat nang isang maayos at masining na 

buod ng isang akda. 

 

1. Basahin at unawaing mabuti ang buong akdang gagawan ng buod 

hanggang sa makuha ang buong kaisipan nito. 

 

2. Suriin at hanapin ang pangunahin at mga pantulong na mga kaisipan. 

 

3. Habang binabasa ang akda, itala ang mga mahahalagang impormasyon 

at kung maaari ay gumawa ng balangkas. 

 

4. Isulat sa sariling pangungusap at huwag maglagay ng sariling pananaw o 

kuro-kuro. 

 

5. Ihanay ang ideya sang-ayon sa orihinal. 

 

6. Basahin at suriin ang unang ginawang buod. Kung mapaiikli pa ito na 

hindi mababawasan ang kaisipan ay lalong magiging mabisa ang isinulat na 

buod. 

 

7. Isulat ang pinal na buod. 

 

 

*Gawing batayan ang halimbawang buod sa bahaging Tuklasin upang mas 

lalo mong maunawan ang istilo at hakbang sa pagsulat ng buod. 
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Naunawaan mo na ba ngayon ang tinalakay na aralin? Kung 

hindi, balikan mo muna ito at basahing muli kalakip na ang 

halimbawang buod bago tayo dumako sa susunod na pagsasanay. 

Kung ito’y lubos mo namang naunawaan ay gawin mo na ang isang 

malayang pagsasanay upang mapagtibay ang iyong pag-unawa sa 

paksang natalakay. 

 

Gawain 1: Story Map 

Sa pagbubuod ng mga piksyon, tula, kanta at iba pa, maaaring 

gumawa ng story map upang maging malinaw ang daloy ng mga pangyayari. 

Basahing muli ang buod na pinamagatang “Honor Thy Father”. Buuin mo 

ngayong ang story map sa ibaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 

BANGHAY 

SOLUSYON 

ISTORYA 

TAGPUAN 

SULIRANIN 

MGA TAUHAN 
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Isaisip 

Lubos mo na bang nauunawaan ngayon ang aralin natin sa 
modyul na ito? Malapit na tayong matapos ngunit bago pa man tayo 

umabot sa dulo ay nais ko munang malaman kung ang aralin ba natin 
ay naiuugnay mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Isagawa ang 

susunod na gawain. 

 

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

 

 1. Ano-ano ang mga katangian ng isang mahusay na buod? 

  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 _____________________________________________________________  

 

 2. Bakit mahalaga ang pagsulat ng isang buod? Paano ito makatutulong  

sa iyo  bilang isang mag-aaral sa SHS? 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

 3. Bakit hindi kailangang maglagay ng sariling opinyon o kuro-kuro  

sa gingawang buod? 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  
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Kumusta? May kahirapan ba ang mga gawain sa modyul na ito? 

Mahirap man o madali ay binabati kita sapagkat ngayon ay nasa 

bahagi ka na ng modyul kung saan mailalapat mo na ang kasanayang 

iyong natutuhan. Kaya gawin mo na ang gawaing inihanda para sa 

iyo. Magtiwala ka sa iyong kakayahan. Ito ay may kasamang rubrik 

para sa sariling pagtataya. 

 
Panuto: Ikaw ba ay mahilig magbasa ng mga kwento at nobela? O manood 

ng mga pelikula o teleserye? Kung hindi ka man mahilig, nasisiguro kong 
marami ka na ring nabasa o napanood at ilan sa mga ito ay nag-iwan ng 
kakintalan sa iyo. Pumili ka ngayon ng isa sa mga ito at gawan mo ng isang 

buod gamit ang mga hakbang na iyong napag-aralan. Dapat din itong 
magtaglay ng mga katangian ng isang mahusay na buod.  

 
Rubrik sa Pagsulat ng Maayos na Buod 

 

Krayterya Napakagaling 
(10) 

Magaling   
(8) 

Limitado 
(6) 

Nangangaila-
ngan pa ng 

Pag-unlad (4) 

Pt
s 

Nilalaman Lubhang 

substansyal ang 

mga 
impormasyong 

inilahad sa buod 

Substansyal 

ang mga 

impormasyong 
inilahad sa 

buod 

Di-gaanong 

substansyal 

ang mga 
impormasyong 

inilahad sa 

buod 

Kulang ang 

mga 

impormasyong 
inilahad sa 

buod 

 

Organisasyon Napakalinaw, 

organisado at 
lohikal ang 

pagkakasunod-

sunod ng mga 
ideya at 

napanatili ang 

mensaheng nais 

iparating 

Kakikitaan ng 

pagiging 
organisado sa 

pangkalahatan 

subalit kulang 
sa kalinawan 

ang daloy ng 

impormasyon, 

lohikal ang 
pagkakasunod-

sunod ng mga 

ideya 

Kakikitaan ng 

istruktura 
subalit hindi 

nabalanse ang 

pagkakahati ng 
mga ideya. 

Sapat ang 

pagkakasunod-

sunod ng mga 
ideya 

Walang tiyak 

na istruktura, 
maraming 

ideyang hindi 

kakikitaan ng 
kaisahan. 

Hindi 

napanatili ang 

mensahe nito. 

 

Wika at 
Gramatika 

Napakalinaw at 
napakaayos ng 

pagkakabuo ng 

mga 

pangungusap. 
Wasto ang bantas 

na ginamit. 

Malinaw at 
maayos ang 

pagkakabuo ng 

mga 

pangungusap. 
Wasto ang 

bantas na 

ginamit. 

Di-gaanong 
malinaw at di-

maayos ang 

pagkakabuo ng 

mga 
pangungusap. 

May mga 

pagkakamali sa 
bantas na 

ginamit. 

Di-malinaw at 
di-maayos ang 

pagkakabuo ng 

mga 

pangungusap. 
Maraming 

pagkakamali 

sa bantas na 
ginamit  

 

 

Isagawa 
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Kumusta ang paggawa mo ng sariling buod? Nailapat mo ba 

lahat ng iyong natutuhang teknik at mga hakbang? Binabati kita sa 

iyong nagawang awtput! Ngayon ay narito ka na sa pagtitipon ng iyong 

natamong kaalaman. Binabati kita dahil hindi ka sumuko sa pagsagot 

sa mga gawaing inihanda sa iyo sa modyul na ito. Laging tandaan na 

makakaya mo basta’t matiwala ka lamang sa iyong sarili. Halina’t 

magpatuloy! 

 

Panuto: Punan nang angkop na salita ang bawat patlang upang mabuo 

ang mga sumusunod na pangungusap. Piliin lamang ang iyong sagot sa 

pagpipilian sa kahon. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ang buod ay uri ng lagom na ginagamit sa mga akdang nasa tekstong 

_____________________. 

 

2. Ang manunulat ay gumagamit ng ____________________ panauhan sa 

pagsulat ng buod. 

 

3. Ang ________________ o damdamin ng isang buod ay dapat na nakabatay 

sa pagkakasulat ng orihinal na teksto.  

 

4. Upang maging malinaw ang isang buod, siguraduhing wasto ang 

pagbabaybay, ________________ at bantas na ginamit. 

 

5. Ang mga ideya sa buod ay dapat na _______________ sa orihinal na teksto. 

 

Tayahin 

bago   balangkas  diin   ginampanan  

gramatika  ikatlong  ipaliwanag  isama  

kaisipan  kuro-kuro  malapit  manunulat 

nakahanay  naratibo  orihinal  pagbuo 

pananalita  sanggunian  sintesis  tono  
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6. Ang mahusay na buod ay hindi nagsasama ng mga detalye o 

impormasyong wala sa _____________________ na teksto. 

 

7. Huwag _____________________ ang mga kaisipang isasama sa buod. 

 

8. Isama ang mga pangunahing tauhan, ang kanilang mga _______________  

at mga suliraning kinakaharap. 

 

9. Gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa ________________ ng mga 

pahayag. 

 

10. Maging obhetibo sa pagsusulat, huwag magsama ng mga opinyon at 

__________________.  

 

11. Itala ang mga mahahalagang  _________________ habang binabasa ang 

orihinal na teksto. 

 

12. Ang _________________ ay ang pagsasama-sama ng dalawa o higit pang 

buod. 

 

13. Huwag kaligtaang ilagay ang  ________________   kung saan kinuha ang 

orihinal na sipi ng akda. 

 

14. Sa pagsulat ng buod, ang manunulat ay dapat na gumamit ng sariling 

____________________.  

 

15. Pagkatapos maitala ang mga ideya mula sa teksto ay gumawa ng 

__________________ upang maging organisado ang mga kaisipan sa gagawing 

buod.  
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Kumusta ang iyong naging pagalalayag sa modyul na ito? 

Marami ka bang natutuhan? Lagi mo sanang isaisip at isapuso ang 

mga natuklasan mo sa araling ito dahil ito’y magagamit mo hindi 

lamang sa susunod na modyul kundi sa iyong pag-aaral sa kolehiyo. 

Binabati kita sa iyong tiyaga, determinasyon at kahusayang 

ipinamalas upang matapos ang mga gawain sa modyul na ito. 

Para mas lalong mapagyaman ang kasanayang iyong natutuhan 

sa modyul na ito ay gawin mo ang karagdagang gawain na inihanda 

para sa’yo.  

 

Panuto: Nakasaad sa ika-anim na hakbang ng pagsulat ng buod na, kung 

mapaiikli pa ito na hindi mababawasan ang kaisipan ay lalong magiging 

mabisa ang isinulat na buod. Ngayon ay basahin mo ang buod ng SONA 

2015 at subukin itong paikliin pa. 

 

Buod ng SONA 2015 

Ni Kristine Paula Garcia at Jessie Angelo Lee 

 

 Isinagawa ang huling State of the Nation Address (SONA) ni 
Pangulong Benigno Semion Aquino III noong Hulyo 27 sa Batasang 
Pambansa. Sa unanag bahagi ng kanyang talumpati, binalikan ni Aquino 

ang mga katiwalaan ng nakaraang administrasyon at ang mga suliraning 
idinulot nito sa bansa. Matapos isa-isahin ang mga anomalya ng nagdaang 

administrasyon, tinalakay niya ang mga pagbabagong binigay ng kanyang 
gobyerno sa loob ng limang taon. Ibinahagi rin niya ang mga nais marating 

sa 2016 bago bumaba sa panunungkulan. Ilan sa mahahalagang paksa ang 
ekonomiya at labor force, transportasyon at impastruktura, edukasyon, at 
mga batas na nabuo sa ilalim ng kanyang pamumuno. 

 

Pagtaas ng Ekonomiya at Labor Force 
 

 Unang ibinahagi ng Pangulo ang pagtaas ng dibidendo ng mga 
Government-Owned and Controlled Corporations (GOCC). Ipinagmalaki rin 

niya ang pagtaas ng buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue 
(BIR). Umabot ng P1.06T ang nakolekta ng ahensya noong 2012. Ito ang 
unang beses sa buong kasaysayan ng Pilipinas na umabot ng isang trilyong 

piso ang kabuuang buwis na nakolekta sa loob ng isang taon. Tumaas ito sa 
P1.3T noong 2013 at P1.5T noong 2014.  

 

Karagdagang Gawain 
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 Naitala noong 2014 ang US$6.20B na Foreign Direct Investment (FDI)  

na siyang pinakamataas din sa kasaysayan ng bansa. Pumalo sa P2.09T 
naman ang kabuuang domestic investments sa ilalim ng kasalukuyang 

administrasyon. 
 

 Ibinida rin ang paglago ng manufacturing sector, pagbaba ng bilang ng 
labor strikes at unemployment rate, pagbaba ng bilang ng Overseas Filipino 

Workers (OFW), at ang pagdami ng bilang ng mga pamilyang natulungan ng 
Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4P’s). Sa mga pagbabagong 
nabanggit, nabansagan ang Pilipinas bilang “Asia’s Rising Star”, “Asia’s 

Rising Tiger”, at “Asia’s Bright Spot”, ayon kay Aquino. 
  

Transportasyon at Imprastruktura 
 

 Ipinagmalaki ni Aquino ang pag-unlad sa sector ng aviation, kagaya 
nang pagkakaroon ng direct flights papunta sa mga bansang kabilang sa 
European Union (EU) at ang pagtanggal ng ban sa buong Civil Aviation ng 

bansa. 
 

 Nagkaroon ang Pangulo ng pagkakataon upang talakayin ang isyu sa 
MRT. Binatikos niya ang kompanyang nagpapatakbo sa tren dahil sa 

kapabayaan nito, ngunit ipinangako niyang patuloy ang mga hakbang ng 
gobyerno upang ayusin at i-upgrade ang rail transit. Ibinida ni Aquino ang 
mga imprastrukturang naipatayo at patuloy na ipinatatayo ng kanyang 

administrasyon, katulad ng Muntinlupa-Cavite Expressway, Subic-Clark-
Tarlac Expressway (SCTEX), at Skyway Extension. 

 
Usapin sa Edukayon 

 
 Sa sektor ng edukasyon, ipinagyabang ni Aquino ang pagtugon ng 
pamahalaan sa pangangailangan ng mga paaralan. Kabilang na rito ang 

pagpapatayo ng mga silid-aralan at pagkuha ng mas maraming guro. Ito 
ang mga hakbang na isinasagawa ng administrasyon upang tugunan ang 

pagdami ng mga mag-aaral na sasailalim sa K to 12 Kurikulum. Sa 
kasalukuyang taon, mahigit 50% ng kakulangan sa libro, upuan, silid-

aralan at guro ang nasolusyunan. Sa 2016, inaaasahang tuluyan nang 
masasagot ang backlog sa kagamitang pang-edukasyon. 

 
Papatapos na Pamumuno, 
Tuloy-Tuloy na Pagbabago 

 
 Inilahad ni Aquino na nais niyang maipasa ang Bangsamoro Basic 

Law bago siya bumaba sa pwesto. Makatutulong ito upang mapanatili ang 
kapayapaan sa Mindanao. Dagdag pa rito, nais din niyang ipatupad ang 

Anti-Dynasty Law upang tuluyan nang mapuksa ang korupsyon dulot ng 
mga pamilyang nagtutulungang makakupit sa kaban ng bayan. Bukod sa 
mga batas na ito, ipinagmalaki rin niya ang pag-amyenda sa Cabotage Law 

upang siguruhin ang patas na kompetisyon ng mga negosyo sa bansa.  
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 Bilang pagtatapos, binuksan ni Aquino ang usapin ng papalapit na 

halalan. Inilahad niyang nararapat lamang na mamili ang mga Pilipino ng 
lider na magtutuloy ng matuwid na daan upang masiguro ang kinabukasan 

ng bawat Pilipino. Aniya, hindi matutupad ang minimithi nating 
kinabukasan kung hindi tayo, ang mamamayan at ang pamahalaan, 

magtutulungan. Mag-uumpisa ito sa pagpili ng karapat-dapat na pinunong 
gagabay sa ating bansa tungo sa kaunlaran. 
 

 “Magtulungan tayo sa pagtahak ng daang matuwid,” ani Aquino. 
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Susi sa Pagwawasto 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sa ibang bahagi naman ng modyul ay nasa guro ang pagwawasto at pagbibigay ng 

puntos. 
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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 
 



 

 

 

 


