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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino sa Piling Larang (Tech–Voc) ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa araling Mga Katangian ng Iba’t
ibang Anyo ng Sulating Teknikal–bokasyunal!

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
Maaaring magtanong o nangangailangan ng gabay
ang mag-aaral sa paggamit ng modyul na ito para
masagot nang tama ang bawat gawain.



Para sa mag-aaral:

Malugod na pagtanggap sa Filipino sa Piling Larang (Tech–Voc) Grade 12 ng
Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Iba’t ibang Anyo ng Sulating
Teknikal–bokasyunal!

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
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.



Alamin

Ang modyul na ito ay binuo para sa iyong sariling pagkatuto sa pamamagitan
ng mga kasanayang kailangang linangin sa bawat aralin.

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto:
Nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan,

kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikal–bokasyunal
(CS_FTV11/12EP-0d-f-42)

Linggo 4-6

Layunin:

Pagkatapos pag-aralan ang aralin sa modyul na ito ay inaasahang:

1. Natatalakay ang mga katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikal–
bokasyunal

2. Nasusuri ang katangian ng isang sulating teknikal–bokasyunal;
3. Naipapaliwanag ang mga katangian ng ilang piling anyo ng sulating teknikal–

bokasyunal

Subukin

Mahal kong mag–aaral, handa ka na bang matuto? Kung handa na ay sagutin

mo ang mga katanungang nasa ibaba bago tayo magpatuloy. Umpisahan mo na!

Panuto: Isulat ang TAMA kung nagsasaad ng katotohanan ang pahayag. MALI
naman ang isulat kung walang katotohanan. Isulat ang sagot sa espasyo bago ang

bilang.

1. Mga salitang nangangatwiran ang ginagamit sa pagsulat ng deskripsyon ng
produkto.

2. Isa sa mga bahagi ng liham–pangnegosyo ay ang ulong–sulat.

3. Pormal ang wikang ginagamit sa lahat ng mga anyo ng sulating teknikal–
bokasyunal.

4. Nakapokus sa mambabasa ang pagsulat ng manwal.



5. Walang pormat na sinusunod sa pagsulat ng liham–pangnegosyo.

6. Laging isinasaalang–alang sa pagsulat ng liham–pangnegosyo ang layunin.

7. Ang babala at paunawa ay iisa lamang ang katangiang tinutukoy nito.

8. Maligoy ang pagkakasulat ng mga impormasyon sa mga promosyonal na
materyal.

9. Tagline ang madalas nagpapakilala sa mga serbisyo o produkto.

10. Makapagbigay ng impormasyon sa isang produkto o serbisyo ang tanging
layunin lamang ng mga promosyonal na materyal.

11. Komprehensibo ang mga nilalaman ng isang manwal.

12. Mga katangian ng naturang produkto ang inilalahad sa pagsulat ng deskripsyon
ng produkto.

13. Sa pagsulat ng dokumentasyon sa paggawa ng isang produkto, proseso ang
bininigyang–diin.

14. Sa paksang Feasibility Study itinuturing na ang iskedyul ay tumutukoy sa
itinatakdang panahon kung kailan dapat magawa ang mga produkto o serbisyo.

15. Graphic organizer ang tawag sa mga simbolo o imahen na ginagamit sa
paggawa ng mga patalastas.

Aralin

1
Mga Katangian ng Iba’t
ibang Anyo ng Sulating
Teknikal-Bokasyunal

Inaasahang may sapat na kaalaman ka sa mga batayang konsepto tungkol sa
iba’t ibang anyo ng sulating teknikal–bokasyunal. Sa araling ito, pag – aaralan mo
naman ang mga katangian ng bawat anyo ng sulating teknikal – bokasyunal upang
maiangkop sa larangang pinili mo ang mga sulating kailangang buoin.



Balikan

Hangad kong madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa mga anyo ng

sulating teknikal–bokasyunal. Kaya umpisahan natin ito sa pamamagitan ng

pagsagot sa gawaing ito.

Panuto: Punan ng kaukulang impormasyon ang talahanayan sa ibaba gamit
ang KWL strategy.

Ano ang
ALAM (Know)

mo sa araling ito?

(K)

Ano ang
GUSTO (Want)

mong malaman sa araling
ito? (W)

Ano ang
NATUTUHAN (Learned)

sa aralin?

(L)

(Isulat dito ang sagot) (Isulat sa paraang patanong
ang gusto mong malaman)

Hal: Ano ang sulating
teknikal?

(Sagutin ang mga tanong sa
ikalawang hanay (GUSTO)
pagkatapos ng pagtalakay
sa aralin)



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.

Tuklasin

Sino ang idolo mo? Ano–ano ang mga katangian niya na naging dahilan kaya

mo siya iniidolo? Ibahagi mo naman sa amin.

Panuto: Isulat sa talaan sa ibaba ang mga katangian ng iyong idolo.

Ang Aking Idolo Mga Katangian ng Aking Idolo

(Pangalan ng iyong Idolo)

1.

2.

3.

4.

5.



Suriin

Mga Katangian ng Bawat Anyo ng Sulating Teknikal–bokasyunal

May natatanging katangian ang bawat anyo ng sulating teknikal–bokasyunal.
Ang mga sumusunod ay ilan sa mga katangian ng bawat anyo.

ANYO
ng sulating teknikal-

bokasyunal

KAHULUGAN KATANGIAN

1. Manwal

isang libro ng impormasyon
tungkol sa isang paksa, mga
tuntunin ng isang kompanya o
organisasyon at mga paraan o
proseso na may kinalaman sa
paggawa, pagsasaayos o
pagpappagana ng isang bagay
o produkto

 Komprehensibo ang
nilalaman

 Kalimitang nakaayos nang
pabalangkas ang mga
nilalaman

 Pormal ang ginagamit na wika
sa pagsusulat

 Payak, maiksi, at tiyak ang
pagkakabuo ng mga ilalagay

 Nakapokus sa mambabasa

2. Liham–

pangnegosyo

tumutukoy sa isang liham na
maaaring magkaiba-iba sa uri
dahil sa layunin nito. May
tatlong uri ang liham
pangnegosyo: liham kahilingan,
liham pag–uulat,, at liham
pagkambas

 Pormal ang paggamit ng wika
sa pagsusulat

 Gumagamit ng mga salitang
teknikal

 May pormat na sinusunod
ang paggawa

 Tiyak ang mga impormasyong
inilalagay sa bawat bahagi

 Nakabatay ang nilalaman sa
kung anong uri ng liham ito

 Nag–iiba–iba ang paraan ng
pagkakasulat dahil ibinatay ito
sa layunin

3. Flyers
Ito ay inililimbag sa isang
pahinang papel lamang na may
larawan at maikling teksto.

 May mga larawan at kulay
 Pormal ang paggamit ng wika

sa pagsusulat at kakitaan ng
mga salitang teknikal

 Ginagamit bilang handout
 Nagbibigay impormasyon
 Nanghihikayat ng mga

mamimili

4. Leaflets

Isang buong papel na itinupi sa
dalawa o higit pang bahagi na
may iba’t ibang disenyo at
impormasyon ayon sa partikular
na layunin.

 Pormal ang paggamit ng wika
sa pagsusulat at kakitaan ng
mga salitang teknikal

 Ginagamit bilang handout
 Nagbibigay impormasyon
 Nanghihikayat ng mga

mamimili

Ito’y kinabibilangan ng mga  Tiyak at direkta ang mga



5. Promosyonal na

Materyal

materyal na ipinamumudmud sa
publiko upang tangkilikin ang
isang produkto o serbisyo.

impormasyong isinulat
 Detalyado ang pagkakabuo

ng nilalaman
 Pormal ang paggamit ng wika

sa pagsusulat at kakitaan ng
mga salitang teknikal

 Nagbibigay impormasyon
 Nanghihikayat ng mga

mamimili

6. Feasibility

study

Isang pag-aaral na isinasagawa
upang malaman ang
iminumungkahing serbisyo o
produkto ay naaayon sa
pangangailangan sa pamilihan.

 Komprehensibo ang uri ng
pag–aaral

 Pormal ang paggamit ng wika
sa pagsusulat

 Detalyado ang pagtalakay sa
mga impormasyon

 Siyentipiko ang pag–aaral
 Gumagamit ng mga salitang

teknikal

7. Naratibong–ulat
Isang sistematikong
dokumentasyon o pagtatala ng
mga nangyari o kaya’y
posibleng mangyari pa.

 Nakasulat sa paraang
nagsasalaysay o naratibo at
kronolohikal ang
pagkakaayos ng mga
pangyayari

 Masinop ang pagkakasulat
 Obhektibo ang pagkakasulat
 Pormal ang paggamit ng wika

sa pagsusulat
 Gumagamit ng mga salitang

teknikal

8. Deskripsyon ng
produkto

Ito ay nagtataglay ng
paglalarawan sa isang
produkto.

 Tiyak, detalyado, tuwiran,
wasto, at makatotohanan ang
deskripsyon

 Gumagamit ng mga salitang
naglalarawan at mga
pandama

 Pormal ang paggamit ng wika
sa pagsusulat

 Gumagamit ng mga salitang
teknikal

9. Dokumentasyon
sa paggawa ng
isang
bagay/produkto

Nagtataglay ito ng mga
kailanganin, hakbang o proseso
ng paggawa ng isang bagay

 May proseso o hakbang na
sinusunod

 Pormal ang paggamit ng wika
sa pagsusulat

 Payak, malinaw, at tiyak ang
pagkakasulat ng mga
hakbang

 May inilagay na ilustrasyon

10. Paunawa
Ito ay tumutukoy sa isang
mensahe na nagsasaad ng
mahalagang impormasyon.
Mistula rin itong magsasabi
kung ano ang maaari at hindi

 Nagbibigay–impormasyon sa
mga mambabasa

 Karaniwang malalaki ang
sukat at estilo ng
pagkakasulat



maaaring gawin.  Simple ang mga salitang
ginagamit

 Gumagamit ng mga simbolo o
imahen (infographics)

11. Babala

Nagsasaad ito ng maaaring
maging panganib sa buhay,
estado, o nararanasan ng tao
sa pamamagitan ng salita o
larawan

 Binubuo ng mga guhit at
larawang madaling matukoy
at maunawaan

 Nagbibigay–impormasyon sa
mga mambabasa

 Karaniwang malalaki ang
sukat at estilo ng
pagkakasulat

 Simple ang mga salitang
ginagamit

 Gumagamit ng mga simbolo o
imahen (infographics)

12. Anunsyo
Ito ay isang paalala, panawagan
o pagbabahagi ng mahalagang
impormasyon na
makapagbibigay ng sapat na
kaalaman sa sinumang tao.

 Nagbibigay–impormasyon sa
mga mambabasa

 Nagbibigay ng tiyak na
detalye hinggil sa isang
pangyayari

 Tiyak ang pagkakabuo
 Simple ang mga salitang

ginagamit
 Gumagamit ng mga simbolo o

imahen (infographics)

13. Menu

Tumutukoy ito sa mga larawan
at pangunahing pinagkukunan
ng impormasyon ng mga tao
hinggil sa nais kainin sa
restawran.

 Maikli ang paglalarawan
 Naka-lay–out ang mga

larawan
 Nakaayos ang pagkain batay

sa uri
 Nakakapukaw ng atensyon

Pagyamanin

Narito ang isang halimbawa ng babala. Suriin ang katangian ng sulating ito

(babala) ayon sa ating tinalakay. Pagkatapos sagutin ang gawaing inihanda para sa

iyo.

Babala para sa iyong Kaligtasan

Basahin itong mga simpleng patnubay. Ang paglabag sa mga ito ay maaaring

mapanganib o labag sa batas. Basahin ang kumpletong patnubay sa gumagamit

para sa higit na impormasyon.



Buksan nang Ligtas
Huwag bubuksan ang telepono kapag ang paggamit ng wireless phone ay

ipinagbabawal o kapag maaaring maging sanhi ng interference (pagkagambala) o

panganib.

Kaligtasan sa Daan ang Nauuna
Sundin ang lahat ng lokal na batas. Ang unang dapat mong isaaalang-alang

habang nagmamaneho ay ang kaligtasan sa daan.

Paggambala
Lahat ng wireless phones ay maaaring magkaroon ng intereference, na

makakaapekto sa pagganap

Patayin sa mga Ospital

Sundin ang anumang mga restriksiyon. Patayin ang telepono kapag malapit sa

kagamitang medical.

Panuto: Suriin ang katangian ng sulating (babala) ito ayon sa ating tinalakay.

Isaalang–alang ang mga sumusunod. Isulat sa sagutang papel ang iyong

sagot.

Patnubay Wika Format Presentasyon

Buksan nang Ligtas

Kaligtasan sa Daan ang

Nauuna

Paggambala

Patayin sa mga Ospital



Isaisip

Kaibigan, sariwain natin ang mga sagot mo sa bahaging BALIKAN upang

tapusin ang gawaing iniwan.

A. Panuto: Sagutin o tapusin ang ikatlong kolum sa bahaging BALIKAN (Ano

ang aking natutuhan sa aralin?).

Ano ang
ALAM (Know)

mo sa araling ito?

Ano ang
GUSTO (Want)

mong malaman sa araling ito?

Ano ang
NATUTUHAN (Learned)

sa aralin?

(Isulat dito ang sagot) (Isulat sa paraang patanong
ang gusto mong malaman)

Hal: Ano ang sulating
teknikal?

(Sagutin ang mga tanong sa
ikalawang hanay (GUSTO)
pagkatapos ng pagtalakay
sa aralin)

B. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katangian ng bawat anyo ng

sulating teknikal–bokasyunal batay sa iyong naintindihan. Isulat sa

sagutang papel ang iyong paliwanag.

1. Komprehensibo ang isinasagawang pag–aaral sa isang feasibility study.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Masinop ang pagkakasulat ng naratibong–ulat.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Nakapokus sa mambabasa ang pagsulat ng manwal.

________________________________________________________________

________________________________________________________________



Isagawa

Panuto: Isa–isahin ang mga common na katangian ng mga anyo ng sulating
teknikal–bokasyunal gamit ang Concept Map. Ang unang kahon ay
ginawa na para sa iyo.

Tiyak at simple

Komon na Katangian

ng mga Sulating

Teknikal-Bokasyunal

Tayahin

Binabati kita sa iyong kagalingan sa pagsunod sa mga panuto sa lahat

ng gawain. Upang lubos mong maunawaan ang ating aralin ay sagutin mo ang

mga sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

1. Ang mga sumusunod na sulatin ay mga patalastas maliban sa
a. paunawa b. menu c. babala d. anunsiyo

2. Isang sulating teknikal na karaniwang ginagamit sa iba’t ibang larangan.
a. menu b. babala c. manwal d. naratibong ulat

3. Makahikayat ang isa sa mga pangunahing layunin sa pagsulat ng sulating ito.
a. feasibility study b. manwal c. flyer d. naratibong ulat

4. Sa pagsulat ng sulating ito, gumagamit ng mga salitang naglalarawan ang
manunulat.
a. Feasibility study b. Deskripsyon ng produkto c. Paunawa d. Menu

5. Isang sulatin o dokumento na nagsasaad ng mga sunod–sunod na pangyayari
o kaganapan na mababalikan kung kinakailangan

a. Liham–pangnegosyo b. Paunawa c. Naratibong ulat d. Menu



6. Ang sulating nagsasaad ng maaaring maging maging panganib sa buhay ng
tao.

a. paunawa b. flyer c. leaflet d. babala
7. Isang mensahe na nagsasaad ng mahalagang impormasyon o di kaya’y

nagsasabi kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin ang hatid ng sulating
ito.

a. babala b. flyer c. leaflet d. paunawa
8. Ang wikang ginagamit sa pagsulat ng mga sulating teknikal–bokasyunal.

a. impormal b. kolokyal c. balbal d. pormal
9. Ang pangunahing layunin sa pagsulat ng mga sulating teknikal–bokasyunal.

a.magbigay-impormasyon b.mangatwiran c.magpaliwanag d. magsalaysay
10. Ang uri o klase ng mga salita na ginagamit sa sulating teknikal.

a. profesyonal b. teknikal c. akademik d. malikhain
11. Sa pagbuo ng mga patalastas sa katangiang ito ibinatay ang mga salitang

ginagamit.
a. komplikado b. malabo c. simple d. maligoy

12. Madalas ang katangiang ito ang makikita sa pagsulat ng mga sulating
teknikal.

a. obhektibo b. subhektibo c. bias d. neutral
13. Ang katangiang ito ang sinusunod sa pagsulat ng liham–pangnegosyo.

a. balangkas b. plano c. hakbang d. pormat
14. Ito ang paraan sa pagtalakay sa mga impormasyong nilalaman ng isang

feasibility study.
a. detalyado b. komplikado c. kronolohikal d. hakbang

15. Katangian ng patalastas sa paggamit ng wika.
a. komplikado b. simple c. malabo d. magulo

Maligayang bati, aking mahal na mag–aaral.

Ngayong naintindihan mo na nang lubusan ang ating aralin ay maaari ka ng

magpatuloy sa susunod na aralin.

Karagdagang Gawain

Dahil nagawa mo ang lahat ng mga gawain na walang pag–aalinlangan
gusto kitang bigyan ng karagdagang gawain na lalo pang susukat at
magpapalago ng iyong karunungan, kagalingan, at kasipagan.

Panuto:

1. Maghanap ng isang sampol ng flyer o leaflets tungkol sa iyong kursong pinili.



2. Suriin ang mga katangiang taglay ng sulating ito batay sa ating diskasyon.

Isulat o idikit sa long size bond paper ang sampol

Susi sa Pagwawasto



Subukin
1.TAMA

2.TAMA

3.TAMA

4.TAMA

5.MALI

6.TAMA

7.MALI

8.MALI

9.TAMA

10.MALI

11.MALI

12.TAMA

13.TAMA

14.TAMA

15.MALI

Pagyamanin

SARILINGSAGOTNG

MGAMAG–AARAL

Isagawa

Sarilingsagotng

mgamag-aaral

Tayahin
1.B

2.C

3.C

4.B

5.C

6.D

7.C

8.D

9.A

10.B

11.C

12.A

13.D

14.A

15.B



Sanggunian
Filipino sa Piling Larang (Tech–Voc)
Patnubay ng Guro
Unang Limbag 2016



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

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.
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