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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang _Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode
(ADM) Modyul para sa araling Mga Konseptong Pangwika!

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 ng Alternative Delivery Mode (ADM)
Modyul ukol sa Mga Konseptong pangwika !

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

Ang modyul na ito ay inihanda para sa iyo para malinang ang iyong
kakayahan sa pagpapahayag, pasalita man o pasulat. Ang komunikasyon ay isang
mabisang kasangkapan upang matugunan ang ating pangangailangan at makamit
ang mga layunin sa buhay.

Alam natin na ang Pilipinas ay nahahati sa tatlong malalaking pangkat; ang
Luzon, ang Visayas at ang Mindanao na binubuo nang mahigit na pitong libong
pulo. Kaya, mayaman tayo sa wika dahil sa pagkakaroon ng kanya-kanyang
kalagayang heograpikal. Mas mainam na ating aalamin ang mga kalikasan at
barayti ng wika. Ang araling ito ay nahahati sa mga iba’t ibang paksa.

Aralin 1: Mga Konseptong Pangwika

1.1 Wika, Wikang Pambansa, Wikang Panturo, Wikang Opisyal
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo

1.2 Register, Barayti, Homogenous, Heterogenous
Lingguwistikong Komunidad, Unang Wika, Pangalawang Wika

Pagkatapos mong masagot ang mga gawain ay inaasahang matatamo mo
ang pinakamahalagang kasanayan ng pampagkatuto na:

Natutukoy ang mga kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong pangwika.
(MELC-F11PT-Ia-85)

Ang modyul na ito ay naglalayun na mabigyan ka ng kaalaman sa mga
sumusunod:

1. Nakikilala ang mga halimbawa ng mga konseptong pangwika.
2. Natutukoy ang mga kahulugan ng mga konseptong pangwika.
3. Naiisa-isa ang mga kabuluhan o kahalagahan ng mga koseptong

pangwika.
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Subukin

Bago tayo magpatuloy, sagutin mo muna ang mga sumusunod na katanungan.
Isulat sa iyong sagutang papel ang titik ng wastong sagot sa bawat bilang.

1. Ayon kay Gleason (1961), ito ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang
tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa
pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura.

a. wika c. tunog

b. titik d. salita

2. Ang prinsipal na wikang ginagamit sa edukasyon, sa pamahalaan, at sa politika,
sa komersiyo at industriya ay tinatawag na _______________.

a. Monolingguwalismo c. Wikang Opisyal

b. Bilingguwalismo d. Wikang Panturo

3. Kapag ipinatutupad ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa
asignaturang Agham at Matematika, at wikang Filipino naman sa iba pang
asignatura ay tinatawag itong konseptong pangwika na ________________.

a. Bilingguwalismo c. Wikang Opisyal

b. Multilingguwalismo d. Register/Barayti ng Wika

4. Si Dennis ay gumagamit ng maraming wika sa pakikipag-usap sa kanyang mga
kaklase. Ito ay konseptong pangwika na _______________.

a. Register c. Multilinguwalismo

b. Bilingguwalsimo d. Linggwistikong Komunidad

5. Si Joannah ay gumagamit ng wika batay sa kanyang estilo sa pananalita. Anong
konseptong pangwika ito?

a. Unang Wika c. Homogenous

b. Register d. Heterogenous

6. Ayon sa Saligang Batas ng 1987 na pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na
binuo ni dating Pangulong Cory Aquino, ang ating pambansang wika ay ___________.

a. Tagalog c. Filipino

b. Pilipino d. Cebuano

7. Ang wikang unang natutuhan o kinagisnan ay tinatawag na ________________.

a. Unang wika c. Wikang Pambansa

b. Register d. Wikang Opisyal
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8. Ang konsepto ng wika na nagpapahayag na may iisang katangian ang wika,
tulad ng language universals ay tinatawag na_________________.

a. Barayti c. Homogenous

b. Register d. Heterogenous

9. Sa konseptong ito, dahil sa pagkakaroon ng iba-ibang lokasyong
heogarpiko,pandarayuhan at edukasyon sa isang partikular na lugar ay
nagdudulot ng iba-iba ang paggamit ng wika batay sa layunin at gumagamit nito.

a. Register c. Heterogenous

b. Homogenous d. Lingguwistikong Komunidad

10. Ito ay iba pang wikang pinag-aaralan o natutuhan maliban pa sa unang wika.

a. Register c. Barayti

b. Wika d. Pangalawang Wika

11. Ang wikang pinagtibay ng pambansang pamahalaan na ginagamit sa
pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mamamayan.

a. Wika c. Wikang Panturo

b. Wikang Pambansa d. Wikang Opisyal

12. Kapag ang isang komunidad ay gumagamit ng isang barayti ng wika, tinatawag
itong

a. Wikang Katutubo c. Lingguwistikong Komunidad

b. Wikang Popular d. Homogenous

13. Ayon sa kanya, ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng
paghahatid ng mga kaisipan, damdamin, at mga hangarin sa pamamagitan ng
isang kusang-loob na kaparaanan na lumikha ng tunog.

a. Gleason c. Hamphill

b. Sapiro d. Hutch

14. Sinasabi na ang wikang pambansa ang gagamiting wika para mabilis ang
paglaganap ng kaalaman sa loob ng klase. Tinatawang ang wikang ito bilang

a. Wikang opisyal c. wikang panlahat

b. Register d. wikang panturo
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15. Isang maliit na grupo o pormal at makabuluhang katangian na nag-uugnay sa
partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyonal. Ang mga halimbawa nito ay
idyolek at diyalekto.

a. Barayti c. register

b. Heterogenous d. lingguwistikong komunidad

Aralin

1 Mga Konseptong Pangwika
Pagtukoy sa Kahulugan ng mga Konseptong Pangwika

Sa pagtukoy sa kahulugan ng mga konseptong pangwika, kailangan ang literal na
kahulugan nito na maaaring kunin sa diksiyonaryo o iba pang babasahing wika.
Maaaring sa pamamagitan din ito ng panayam sa mga taong eksperto sa larangang
ito. Higit sa lahat, ang karanasan ng mga taong gumagamit ng wika o
nagpapahalaga rito na gamit sa aktuwal na buhay sa araw-araw na
pakikisalamuha sa iba’t ibang tao, ay maaaring batayan din sa pagtukoy sa
kuhulugan ng mga konseptong pangwika.

Balikan

Basahin at unawaing mabuti ang mga pahaayag sa bawat kahon. Pansinin ang
mga iba’t ibang wika na ginamit ng mga mag-aaral ng Baitang 11.

Tanong:

Mag-recess na tayo. Hangad ko ang pagkakaroon
natin ng magandang

ugnayan.

x2-y2 = Naimbag nga bigat
kakabsat!

Sanaol! May nagmamahal Hellow pow! Mustah u?



9

1. Pamilyar ba sa iyo ang mga nabanggit na mga pahayag? Ano ang nais
ipahihiwatig nito?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2. Bakit mahalaga na matutuhan ang maraming wika? Magbigay sa ispesipikong
sitwasyon.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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.
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Tuklasin

Basahin at unawain ang tula.

FILIPINO: Wika ng Karunungan

ni Myrna Diva- Gornez
(piyesa-Buwan ng Wika 2016,lungsod ng Heneral Santos dibisyon)

Filipino ako
Filipino ang wika ko
Filipinas ang bayan ko

Iba’t ibang paniniwala, sari-saring kuwento

Wika’t diyalekto paano nabuo?

Mga letra at mga simbolo

Tanging ang Maykapal ang may alam nito

Wikang dinamiko ,patuloy na nagbabago

Panatilihin ang diwa ng pagka-Filipino

Pagkakaisa, pagkauunawaan ang layon nito

Wika natin bigkasin nang buong puso.

Wika ay instrumento sa komunikasyon

Sa katatagan ng ating magandang relasyon

Sa pagbahagi ng ating misyon

Karunungan ay yumayabong.

Pambansang pagkakaisa ay ninais natin

Manuel L. Quezon inihayag ang mithiin

Pumili ng wika na siyang gabay natin

Sa pagkilala ng sariling may talinong angkin.
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Wika’y nagsisilbing tagapagpalaganap

Kaya, Dr. Jose Rizal ginamit ang panulat

Hangad niya sa atin ay ipamulat

Kaalaman at karunungan sa atin ay nararapat

Bansa natin ay isang arkipelago

May iba-ibang kultura at wikang katutubo

Magkaiba man ang kinagisnang mundo

Wika ang tulay sa relasyong buong-buo

Saan ka man naroon

Saan ka man dadako

Kapit bisig ... taas noo

Filipino ako...totoong –totoo

Wikang Pambansa ay Filipino

Dapat payabungin at payamanin mo

Filipino ang nagbabandila sa buong mundo

Na hindi tayo alipin ng kahit sino

Bawat bansa ay may sariling wika

Patunay na ang bansa ay Malaya

Subalit tayo’y kapit- bisig at nakikibaka

Upang bansa’y makamit ang paglaya

Sa mahabang panahon...pananakop ng Espanya

Wikang Filipino ay ipinagkait sa sariling bansa

Sa halip, Espanyol ang naging opisyal na wika
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Ngunit Katipunero’y ginamit nang lihim at kusa

Noli Me Tangere at El Filibusterismo

Dalawang akda na may taglay talino

Nakaimbak na kaalaman ibig ay ipagtanto

Sa may pag-asang unti-unting nang naglaho

Halina't payabungin, wikang kinagisnan

Isaisip, isapuso, mga wikang may pangaral

Kultura’t tradisyon panatilihing buhay

Wika ng Karunungan, dapat isabuhay…

Pag-unawa: Basahin at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong sagutang papel.

1. Tungkol saan ang tula?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Ano ang halaga sa pagkakaroon ng Wikang Pambansa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Ano sa iyong palagay ang pagkakaroon ng maraming wika sa ating bansa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Paano binigyan ng kahulugan ng may-akda ang kahulugan ng wika? Bakit ito mahalaga?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Para sa’yo, paano mo palaganapin at isupuso ang iyong pagka-Filipino?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Suriin

Tungo sa Mabisang Komunikasyon

Ang komunikasyon ay pagpapahayag at pagpapalitan ng ideya, opinyon, o
impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita, pagsulat, o
pagsenyas.(Barnhart,2014)

Masasabing, komunikasyon ang kailangan upang magkaunawaan ang mga
tao na kapag may unawaan, magiging daan sa pag-unlad ng bansa. Para
maisakatuparan ito, wika ang naging sandata upang maisalin ang kaalaman,
karanasan, at alaala ng isang lahi o lipi at lipunan sa iba.

Mga Konseptong Pangwika
Mga Batayan ng Konseptong Pangwika at mga kahulugan o kalikasan nito.

Name Kahulugan/kalikasan

Wika instrumento ng komunikasyon na
binubuo ng mga tunog,simbolo at mga
tuntunin

Wikang Pambansa wikang pinagtibay ng pambansang
pamahalaan

Wikang Panturo wikang ginagamit sa pormal na
edukasyon

Wikang Opisyal prinsipal na wikang ginagamit sa
edukasyon, sa pamahalaan,sa
politika,sa komersyo at industrya

Bilingguwalsimo magkahiwalay na paggamit ng Filipino
at Ingles bilang midyum ng pagtuturo

Multilingguwalismo paggamit ng maraming wika

Register estilo sa pananalita; batay sa gamit

Homogenous isa lang ang gamit ng wika o wikang
puro

Heterogenous Iba-iba ang gamit ng wika o binubuo
ng iba’t ibang barayti ng wika
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Lingguwistikong
Komunidad

tawag sa isang grupo ng taong
gumagamit ng isang barayti na wika,
isinasaalang-alang ang tungkol sa
idyolek, sosyolek, at dayalek ng
pangkat ng tao sa isang komunidad

Unang Wika wikang kinagisnan o wikang unang
natutuhan

Pangalawang Wika wikang natutuhan kasunod ng unang
wika

Pagyamanin

Tunghayan ang pag-uusap ng isang grupo ng mga mag-aaral sa ibaba at sagutin
ang hinihingi sa Gawain.

Napili si Adrian bilang lider tungkol sa pagtalakay ng paksang ukol sa konseptong
pangwika.

Adrian: Inatasan tayo ng ating guro na si Bb. Ruche na tatalakayin natin ang
mga konseptong pangwika. Nawa’y nakapagsaliksik ang bawat isa ng
kahulugan ng paksang itinalaga ko sa inyo kahapon. Maaari bang si
Donnabel ang magtatala sa lahat ng bawat sasabihin ng bawat isa?

Donnabel: Handa na ako.

Dennis: Simulan ko sa kahulugan ng wika. Ayon kay Hutch (1991), ang wika ay
sistema ng tunog o sagisag na ginagamit ng tao sa komunikasyon. Ibig
sabihin nito, ang wika ay para sa tao upang makikipag-ugnayan sa kanyang
kapuwa tao.

Marichel: Wika rin ang itinakda sa akin. Nabasa ko po sa isang aklat na
ginagamit sa kolehiyo. Ayon kay Gleason (1961), ang wika ay masistemang
balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang
arbitrayo na ginagamit sa pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang
sa isang kultura.

Shiela: Kasama ko si Marichel sa silid-aklatan kahapon, nabasa ko rin na ang
wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga
kaisipan, damdamin, at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kusang-
loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Iyan ay ayon kay Sapiro (Sapiro
sa Ruzol 2014:15)

Adrian: Batay sa mga naibigay ninyong kahulugan, may nabubuo ba kayong
bagong kaisipan o impresyon tungkol sa kahulugan ng wika?
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Jorge: Napakalinaw!. Nais lamang ipaalam sa atin ng mga dalubwika na ang wika
ay ginagamit sa masistemang paraan upang maipaabot ang ating damdamin,
adhikain nang may mabuting layunin sa ating kapuwa.

Adrian: Tatalakayin naman natin ang kahulugan ng Wikang Pambansa at Wikang
Panturo. Handa na ba kayo Alfie at Rhonalyn?

Alfie: Sige, handa na ako.

Ang Wikang Pambansa ay wikang pinagtibay ng pambansang
pamahalaan na ginagamit sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa
mamamayang kanyang sakop. Wikang pambansa ang dapat maging tulay o
lingua franca nang magkakaunawaan ang lahat dahil alam natin na ang
bansa natin ay multilinggwal.

Rhonalyn: Sang-ayon ako na ang wikang pambansa ang mabisang kasangkapan
sa pagkakaunawaan ng lahat. Ibabahagi ko naman ang kahulugan ng
wikang panturo.

Ang wikang pambansa na itinatadhana ng batas ay gagamitin bilang wikang
panturo. Ibig sabihin, gagamitin ang wikang Filipino sa larangan ng
edukasyon para sa mabilis na pag-unawa at sa akademikong pag-unlad.
Samantala, tinatawag na wikang opisyal ang prinsipal na wikang ginagamit
sa edukasyon, sa pamahalaan, at sa politika, sa komersyo at industriya.

Adrian: Maiksi ngunit malinaw naman ang hatid na kaisipan sa atin. Pakinggan
naman natin ang dalawang huling koseptong pangwika na itinalaga sa atin.
Handa na ba kayo Remelie at Jennifer?

Remelie: Okey, handa na ako.

Ang Edukasyong Bilingguwal ay nangangahulugang magkahiwalay na
paggamit ng Filipino at Ingles bilang mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak
na asignatura. Dapat masunod ang magkahiwalay na paggamit ng Filipino
at Ingles sa pagtuturo.

Jennifer: Ako naman.

Ang pagkakaroon ng maraming wika ay tinatawag na multilingguwalismo.
Dahil sa arkipelago ang ating bansa ay lantad rin tayo sa paggamit ng iba-
ibang wika.

Adrian: Wow! Ang galing ninyo. Maraming salamat at naisakatuparan ninyo ang
inyong gawain. Hinihiling ko na si Jon Gilbert ang tutulong sa akin bukas sa
pagbibigay ulat tungkol sa paksang konseptong pangwika.
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Mahusay! Nabasa mo nang maayos ang usapan at natitiyak ko na ito’y iyong
naunawaan. Ngayon ay handa ka na upang punan ng wastong sagot ang tsart sa
ibaba sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan at pagpapaliwanag.

SALITA KAHULUGAN PAGPAPALIWANAG

Wika

Wikang Pambansa

Wikang Panturo

Wikang Opisyal

Bilingguwalsimo

Multilingguwalismo

Pagsasanay 1.2
A. Ang sumusunod ay mga halimbawa ng register na wika. Mula sa mga
pagpipilian sa ibaba, kilalanin ang estilo ng kanilang pananalita ayon sa
pagkakagamit nito sa iba’t ibang sitwasyon. Isulat ang titik ng wastong sagot sa
iyong sagutang papel.

A. doktor C. kusinero E. mag-aaral

B. guro D. tagapagbalita F. abogado

___________1 Maghanda para sa ating lagumang pagsubok bukas. Pag-aralang
mabuti ang iba’t ibang kahulugan at kabuluhan ng mga konseptong
pangwika.

___________2. Sundin nang maigi ang mga panuto kung ilang beses mong iinumin
ang gamot.

___________3. Igisa ang bawang, sibuyas, at kamatis. Lagyang ng kaunting tubig,
pakuluin,timplahan,ilagay ang giniling, huli ang patatas.

___________4. Nakapag-aral ka na ba para sa ating pagsusulit bukas kay Bb.
Gornez?

___________5. Kapag may katwiran, ipaglaban mo.
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B. Tunghayan ang iba’t ibang pahayag ng mga mamamayan sa Gensan sa
kanilang Facebook Page.

Paksa: PAGPAPATUPAD NG ECQ (Enhanced Community Quarantine) PASS
PARA SA MGA HENERAL

Heneral 1: Kanus -a ba gyud na ihatag? Dugay na mi nag-paabot ana.

Heneral 2: Good afternoon…puwede pa ba gamitin ang old HQP? Wala pa kasi
kami dito sa Doña Soledad. Need mag-market bukas.

Heneral 3: Puwede tayo makalabas teachers. Ipakita lang natin ang ating
DEPED ID.

Heneral 4: Maraming salamat Mayor. Sunod lang ta guys para SAFE tang
tanan. KEEP SAFE EVERYONE.

Heneral 5: Naimbag nga bigat kakabsat! Naimbag kuma no ited da itattan tay
ECQ pass tapno makapanak idiay merkado. Agyamannak!

Heneral 6: Bitaw sunod lang ta kay apektado tang tanan.

Panuto: Ilagay sa ikalawang kolumn ang mga pahayag na nagpapakita ng
halimbawa ng hinihinging konseptong pangwika na nasa unang kolumn.

Konseptong Pangwika Mga halimbawa mula sa mga pahayag

Register

Homogenous

Heterogenous

unang wika

pangalawang wika

C. Para sa iyo, mahalaga bang matutuhan ang iba’t ibang wika na naririnig sa
iyong paligid? Bakit? Isulat ang sagot sa isang talata lamang.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Isaisip

Dahil nasagot mo na ang mga gawain sa Pagyamanin ay handa ka na sa
susunod na bahagi na lalo pang hahasa sa iyong kakayahan.

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga salitang may salungguhit sa bawat
pahayag. Isulat ang TAMA sa sagutang papel kung wasto ang pahayag at kung
mali naman, isulat ang tamang sagot.

1. Ayon sa Sek. 6 ng Saligang Batas 1987, ang wikang pambansa ng Pilipinas
ay Tagalog.

2. Ang wika ay binubuo ng tunog at sagisag na ginagamit ng mga tao sa
pakikipagkomunikasyon.

3. Ayon kay Pangulong Manuel Luis Quezon, “Hindi makaiiral ang isang diwang
makabansa hanggang walang wikang panlahat. Ang Pilipinas kailanman ay
hindi magkakaroon ng tunay na pagkakakilala sa ating karangalan bilang isang
bansa hangga’t wala tayong wika na sarili natin.”

4. “Para mapaghandaan ang pagbubukas ng klase ngayong taon, kailangan
kong gumawa ng modyul para maging gabay ng aking mga mag-aaral sa mga
araling dapat nilang matutuhan”, sambit ng kaibigan kong guro. Ang estilo ng
pananalitang ito ay nagpapakita ng konseptong pangwika na register.

5. “Higit na mabilis ang pagkatuto kung ang gagamitin ng mag-aaral ay wikang
kinagisnan niya.” Ang wikang kinagisnan ay tinatawag ding barayti na wika.
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Isagawa

Isang kaibigan na humihingi ng tulong sa iyo na sagutin ang kanyang
takdang aralin tungkol sa kahulugan ng wika. Nalaman mo mula sa mga
dalubwika na kagaya nina Gleason,Hutch, Sapiro at iba pang kilala mong
dalubwika ang mga kahulugan ng wika. Sino sa mga dalubwika ang iyong pipiliin
at ipaliwanag kung bakit. Sagutin lamang sa isang talata na hindi bababa sa
limang pangungusap.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tayahin

Ang sumusunod na katanungan ay susukat sa iyong natutuhan mula sa mga
paksang tinalakay sa modyul na ito. Isulat sa iyong sagutang papel ang letra ng
wastong sagot.

1. Siya ang nagsabing, “Ang wika ay masistemang balangkas ng mga sinasalitang
tunog na pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo na ginagamit sa
pakikipagkomunikasyon ng mga taong kabilang sa isang kultura.” Sino siya

a. Sapiro c. Hamphill

b. Manuel LQuezon d. Gleason

2. Ang wikang gagamitin sa edukasyon, sa pamahalaan, sa politika, sa komersyo
at industriya ay Filipino bilang prinsipal na wika. Ito ay tinatawag na

a. Wikang Opisyal c. monolingguwalsimo

b. Bilingguwalismo d. Wikang Panturo

3. Kapag ipinatutupad ang paggamit ng wikang Ingles bilang wikang panturo sa
asignaturang Agham at Matematika at wikang Filipino naman sa iba pang
asignatura ay tinatawag itong konseptong pangwika na

a. Bilingguwalismo c. Wikang Opisyal

b. Multilingguwalismo d. Register/Barayti ng Wika
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4. Kapag laganap na ang eksposyur ni Joanna sa maraming wika at may
kakayahan siya sa pagsasalita sa anomang wika, ito ay konseptong pangwika na

a. Bilingguwalsimo c. Multilingguwalismo

b. Register d. Linggwistikong Komunidad

5. Makikilala natin na ang guro ang nagsasalita batay sa kanyang estilo ng
pananalita. Ito ay tinatawag na

a. Unang Wika c. Homogenous

b. Unang wika d. Register

6. Ayon sa Saligang Batas ng 1987 na pinagtibay ng Komisyong Konstitusyonal na
binuo ni dating Pangulong Cory Aquino, ang ating pambansang wika ay ________.

a. Tagalog c. Filipino

b. Pilipino d. Cebuano

7. Magaling si Vince sa pagsasalita ng wikang Ilocano dahil iyan ang kangyang
kinagisnan mula sa kanyang mga magulang. Ito ay tinatawag na

a. Wikang Opisyal c. Wikang Pambansa

b. Register d. Unang wika

8. Sa konseptong ito ng wika, ipinahahayag na may iisang katangian ang wika
tulad ng language universals.

a. Barayti c. Homogenous

b. Register d. Heterogenous

9. Sa konsepto naman nito, iba-iba ang gamit, layunin, at gumagamit dahil sa
pagkakaroon ng iba-ibang wika na batay sa lokasyong heograpiko, pandarayuhan,
sosyo-ekonomiko, politikal at edukasyon na katangian ng isang partikular na lugar.

a. Register c. Heterogenous

b. Homogenous d. Lingguwistikong Komunidad

10. Maliban sa pagsasalita ng Tagalog, natututo si Nico sa wikang Ilonggo mula sa
kanyang mga kalaro at kapitbahay. Ang wikang Ilonggo ay

a. Register c. Barayti

b. Wika d. Pangalawang Wika
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11. Ang wikang pinagtibay ng pambansang pamahalaan at ginagamit sa
pamamahala at pakikipag-ugnayan sa mamamayan.

a. Wika c. Wikang Panturo

b. Wikang Pambansa d. Wikang Opisyal

12. Kapag ang isang komunidad ay gumagamit ng isang barayti ng wika, tinatawag
itong

a. Wikang Katutubo c. Lingguwistikong Komunidad

b. Wikang Popular d. Homogenous

13. Sinasabi na ang wikang pambansa ang gagamiting wika para mabilis ang
paglaganap ng kaalaman sa loob ng klase. Tinatawang ang wikang ito bilang

a. Wikang opisyal c. wikang panlahat

b. Register d. wikang panturo

14. Isang maliit na grupo o pormal o makabuluhang katangian na nag-uugnay sa
partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyonal. Ang mga halimbawa nito ay
idyolek at diyalekto. Anong konseptong pangwika ito?

a. Barayti c. register

b. Heterogenous d. lingguwistikong komunidad

15. Ayon sa kanya, “Ang wika ay isang likas at makataong pamamaraan ng
paghahatid ng mga kaisipan, damdamin, at mga hangarin sa pamamagitan
ng isang kusang- loob na kaparaanan na lumikha ng tunog. Sino siya?

a. Gleason c. Hamphill

b. Sapiro d. Hutch
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Karagdagang Gawain

Magaling! Matagumpay mong naisagawa ang mga gawain. Ngayon, lalo pang
uunlad ang iyong kaalaman sa paggawa ng hinihingi sa ibaba.

Bumuo ng isang poster na nagpapakita ng kahulugan ng wika.Ipaliwanag sa
bahaging ibaba ang kahulugan nito sa dalawang pangungusap lamang. Gawin ito
sa isang buong papel.

Pamantayan sa pagmamarka:

Pamantayan Napakahusay

(5)

Mahusay

(3)

Mahusay-
husay

(2)

Kailangan
pang ayusin

(1)

Pagkamalikhain Lubos na
nagpakita ng
pagkamalikha
in sa pagguhit

Nagpakita ng
pagkamalikha
in

Hindi
masyadong
nagpakita ng
pagkamalikha
in

Walang
ipinakitang
pagkamalikha
in

Kaangkupan sa
pagpapakahulug
an ng wika

Angkop na
angkop ang
kahulugan sa
ginawang
poster

Angkop ang
kahulugan sa
ginawang
poster

Hindi
masyadong
angkop ang
kahulugan sa
ginawang
poster

Hindi
magkatugma
ang
kahulugan at
sa ginawang
poster

Kalinisan at
Kaayusan

Lubhang
malinis ang
pagguhit at
maayos ang
pagpapaliwan
ag ng
kahulugan

Malinis ang
pagguhit at
maayos ang
pagpapaliwan
ag ng
kahulugan

Hindi
masyadong
malinis ang
pagguhit at
pagpapaliwan
ag ng
kahulugan

Kailangan pa
ang
karagdagang
ensayo sa
pagguhit at
gabay ng guro
o magulang sa
pagpapaliwan
ag ng
kahulugan
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Susi sa Pagwawasto

Tayahin
1.D
2.A
3.A
4.C
5.D
6.C
7.D
8.C
9.C
10.D
11.B
12.C
13.D
14.A
15.B

Pagyamanin
Aktibi1.2

1.B
2.A
3.C
4.E
5.F

Subukin
1.A
2.C
3.A
4.C
5.B
6.C
7.A
8.C
9.C
10.D
11.B
12.C
13.B
14.D
15.A
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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.

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:

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
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