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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa
Wika at Kulturang Pilipino ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa
araling Pag-uugnay ng Mga Konseptong Pangwika sa Sariling Kaalaman,
Pananaw at mga Karanasan

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 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang
Filipino ng Grade 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Pag-
uugnay ng mga Konseptong Pangwika sa Sariling Kaalaman, Pananaw at
Karanasan.

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.
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Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.

Isagawa Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong
sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman
o kasanayan sa tunay na sitwasyon o
realidad ng buhay.

Tayahin Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.

Karagdagang
Gawain

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin ang
iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang
aralin.

Susi sa Pagwawasto Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa
lahat ng mga gawain sa modyul.

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

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

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang
marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na
papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

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

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at

sa pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang

sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka
rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o
sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging
itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa
kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa
paglikha o paglinang ng modyul na ito.



4

Alamin

Isang mapagpalang araw kaibigan!

Binabati kita dahil hanggang sa kasalukuyan ay nanatili kang
matatag at positibo na matatapos mo ang iyong pag-aaral sa taong ito kahit
na may pandemya tayong kinakaharap. Nawa’y pagpalain ka ng Maykapal
at dumami pa ang mga kabataang tulad mo. Kaya, Mabuhay Ka Batang
Pilipino!

Ngayon, ay nasa ikatlong linggo na tayo. Handa ka na ba sa ating mga
makabuluhang gawain? Magaling!

Bilang panimula, naisip mo ba minsan kung ano ang mangyayari sa
atin kung wala tayong wika na ginagamit? Mapapabilis kaya nating
maiparating ang ating mga mensahe na nais nating iparating? Kung gayun,
ramdam nating lahat ang halaga ng wika sa komunikasyon.

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang
pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:

Naiuugnay ang mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman,
pananaw at mga karanasan. F11PD – Ib – 86

Pagkatapos ng mga gawain ay inaasahang makamit mo ang mga sumusunod na
layunin:

a. Natutukoy mo ang mga konsepto, elementong kultural,
kasaysayan, at gamit ng wika sa lipunang Pilipino,

b. Nasuri ang kalikasan, gamit, mga kaganapang pinagdadaanan
ng Wikang Pambansa ng Pilipinas, at maiuugnay ang mga
konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga
karanasan.

c. Nakasusulat ng sanaysay na nagpapakita ng pagkakaugnay ng
mga konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at
mga karanasan.

d. Nakabubuo ng presentasyon sa pamamagitan ng teknolohiya na
nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga konseptong pangwika sa
sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.
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Subukin

Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at suriin kung aling

konsepto ng wika ito maaaring maiugnay.

1. Nabigyan ka ng pagkakataong magsalita bilang panauhing pandangal sa

isang pormal na selebrasyon at ang iyong mga tagapakinig ay mga mag-

aaral sa Senior High School ng General Santos City National Secondary

School of Arts and Trades. Anong konsepto ng wika ang maaari mong

gamitin?

a. multilinggwalismo c. unang wika

b. pangalawang wika d. wikang pambansa

2. Nais mong mamasukan bilang guro sa isang paaralan sa inyong

nayon. Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. unang wika c. heterogeneous

b. wikang pambansa d. wikang panturo

3. Nanalo ka bilang pangulo ng isang organisasyon sa inyong paaralan. Sa

mga susunod na araw ay magkakaroon ng unang pagpupulong ang

nasabing organisasyon at bibigyan ka ng pagkakataong magsalita. Anong

konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. register c. unang wika

b. homogeneous d. wikang pambansa

4. Magtuturo bilang guro sa Filipino si Bb. Lina sa isang pribadong paaralan.

Hindi lingid sa kanyang kaalaman na karamihan sa mga mag-aaral sa

nasabing paaralan ay nagsasalita ng Wikang Ingles. Paano niya

maipapaintindi sa kanyang mga mag-aaral ang kanilang tinatalakay upang

mabilis nila itong maintindihan? Anong konsepto ng wika ang maaari

niyang gamitin?

a. wikang panturo c. wikang opisyal

b. wikang pambansa d. bilinggwalismo
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5. Hindi mo masyadong maintindihan ang nakasulat sa papel na

pangalan ng gamot na kailangan mong bilhin sa isang botika, kaya naman

bumalik ka sa ospital at tinanong ang doktor kung ano ang pangalan ng

gamot na iyong bibilhin. Anong konsepto ng wika ang kanyang ginamit?

a. homogeneous c. heterogenous

b. register d. wikang opisyal

6. Nais mong magpadala ng sulat sa iyong minamahal na mga magulang sa

lungsod na iyong nilisan. Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. wikang panturo c. wikang opisyal

b. unang wika d. ikalawang wika

7. Sa iyong katayuan sa kasalukuyan ay maaari kang magsulat ng

aklat dahil ikaw ay may maraming alam na wikang maaaring gamitin. Sa

aling konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. homogenous c. multilinggwalismo

b. linggwistikong komunidad d. wikang panturo

8. Magpapadala ka ng liham paanyaya sa ating punong barangay

tungkol sa kanilang maitutulong sa pagbubukas ng Oplan Balik Eskwela.

Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. bilinggwalismo c. register

b. wikang opisyal d. wikang panturo

9. Napabilang ka sa mga magiging panauhin sa gagawing “presscon”

tungkol sa mga pamamaraan ng pagpapatala sa darating na pasukan. Kaya

naman, alam mong ang mga tagaulat pantelebisyon ay gagamit ng iba’t

ibang uri ng lenggwahe sa oras ng pagtatanong. Sa aling konsepto ng wika

ito maaaring maiugnay?

a. heterogeneous c. homogenous

b. register d. wikang panturo

10. Nais mong mamuhay sa Lungsod ng Heneral Santos dahil

napagtanto mong sa lugar na ito ay nanahanan ang iba’t ibang pangkat ng

tao at malayang makakagamit ng kanilang wikang nakagisnan. Sa aling

konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. wikang panturo c. lingguwistikong komunidad

b. pangalawang wika d. unang wika
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11. Pagsusulat ng tula ang nakahiligan mong gawin sa tuwing

dapithapon gamit ang wikang natutuhan mo sa iyong pag-aaral. Sa aling

konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. pangalawang wika c. multilinggwalismo

b. homogenous d. unang wika

12. Namamangha ka sa iyong mga kaklase noong minsang pinasulat

kayo ng mga artikulong may kaugnayan sa pandemya, dahil noong binigyan

na kayo ng pagkakataong basahin sa harapan ng klase ang inyong sinulat,

karamihan sa iyong mga mag-aaral ay binigkas ang salita ng may iba’t

ibang gamit at layunin. Sa aling konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. homogenous c. heterogenous

b. bilinggwalismo d. register

13. Binigyan ka ng pagkakataong magpahayag ng iyong saloobin sa

harapan ng mga namumuno sa pamahalaan, at malalaking industriya sa

Lunsod ng Heneral Santos tungkol sa Oplan Balik Eskwela sa bagong

pamamaraan ng pagtuturo. Aling konsepto ng wika ang maaaring maiugnay

dito?

a. wikang opisyal c. wikang panturo

b. wikang pambansa d. multilinggwalismo

14. Natutuwa ka dahil karamihan sa iyong mga guro ngayong nasa Senior

High School ka na ay gumagamit ng wikang naaayon sa saligang batas

upang umangat ang antas ng edukasyon ng mga mag-aaral. Ano ang

konsepto ng wika na ipinapahayag?

a. wikang opisyal c. wikang pambansa

b. wikang panturo d. lingguwistikong komunidad

15. Ipadadala ka sa isang lugar sa Lunsod ng Heneral Santos na kung saan

ang mga tao ay nagkakagulo at hindi nagkakaunawaan kahit sa simpleng

bagay lamang. Ang iyong misyon ay maiparating sa kanila ang mensahe ng

ating alkalde tungkol sa kapayapaan at kaginhawaan ng pamumuhay kung

ang lahat ay magkakaunawaan. Sa aling konsepto ng wika ito maaaring

maiugnay?

a. unang wika c. pangalawang wika

b. register d. wikang pambansa
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Balikan

Nasagot mo ba ang mga katanungan sa bahaging Subukin? May

tanong ba na medyo nahirapan kang sagutin? Kung ang sagot mo ay, oo.

Huwag kang mag-alala dahil sa mga susunod na gawain ay mas lalo mo

pang maintindihan ang ating aralin tungkol sa konsepto ng wika. Ngayon,

handa ka na ba sa mga susunod na gawain at pagsubok?

Ayon nga kay Henry Gleason, 1988, “ ang wika ay isang sistematikong

balangkas ng mga sinasalitang tunog na pinili at isinaayos sa paraang

arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang pangkat.”

Ngunit bago natin ipagpatuloy ang ating mga gawain ay tingnan mo

muna ang mga larawan sa ibaba at subukan mong iugnay ito sa mga

naganap sa iyo noong nakaraang bakasyon. Maaari mong ibahagi ang iyong

karanasan na may kaugnayan sa larawan sa pamamagitan ng pagbuo ng

talata.
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Ang Aking Naramdaman! Matapos mong maibahagi ang iyong

karanasan noong nakaraang bakasyon ayon sa larawan na iyong pinili ay

maaari bang sagutin mo naman ang mga sumusunod na tanong? Isulat ang

iyong sagot sa loob ng kahon.

Ano ang iyong

naramdaman noong

makita mo ang larawan?

Ano naman ang unang

pumasok sa iyong isipan

noong nakapili ka na ng

larawang may kaugnayan

sa iyong karanasan noong

nakaraang bakasyon?

Ano naman ang iyong

naramdaman noong may

ganoong pangyayari

noong nakaraang

bakasyon? Bakit?

Tuklasin
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Suriin

May kaugnayan nga ba ang konsepto ng wika sa ating pang-araw-

araw na pamumuhay? Naniniwala ka bang bawat konsepto ay mahalaga

kahit saang dako ng Pilipinas man tayo mapadpad? Malinaw na ba sa iyo

ang kahulugan ng mga natalakay na konseptong pangwika?

Kung gayun, halina’t ating talakayin ang kahulugan ng mga nasabing

konsepto upang lalong maunawaan at magamit sa pang-araw-araw na

buhay.

Narito ang kahulugan ng mga konsepto ng wika.

a. Wika- binubuo ng tunog at sagisag na ginagamit ng mga tao sa

pakikipagkomunikasyon upang magkaunawaan.

b. Wikang Pambansa- ang wikang pinagtibay ng pambansang

pamahalaan at ginagamit sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa

mamamayan.

c. Wikang Panturo- ginagamit upang magtamo ng mataas na antas

ng edukasyon.

d. Wikang Opisyal- ang principal na wikang ginagamit sa

edukasyon, sa pamahalaan at sa politika, sa komersiyo at industriya.

e. Bilinggwalismo- magkahiwalay na paggamit ng Filipino at Ingles

bilang mga midyum ng pagtuturo sa mga tiyak na asignatura.

f. Multilinggwalismo- paggamit ng maraming wika . Nagiging

laganap na ang eksposyur ng isang indibidwal sa maraming wika.

g. Register- baryasyon batay sa gamit,

h. Homogenous- ipinapahayag na may iisang katangian ang wika

tulad ng language universals

i. Heterogenous- iba-iba ang gamit, layunin, at gumagamit. Iba-iba

ang wika dahil sa lokasyong heograpiko, pandarayuhan, sosyo-ekonomiko,

political, at edukasyon na katangian ng isang particular na lugar o

komunidad na gumagamit ng naturang wika.
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j. Lingguwistikong komunidad- may kaugnayan sa pagpapaunlad

ng wika. Isinaalang-alang din ang tungkol sa idyolek, sosyolek. At diyalek

ng pangkat ng tao sa isang

k. Unang wika- wikang natutuhan ng isang tao mula noong

kaniyang kapanganakan.

l. Pangalawang wika- iba pang wikang pinag-aaralan o natutuhan

maliban pa sa unang wika.
- mula sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Pagyamanin

Kuha Mo! Sa sitwasyong nasa ibaba ay susubukin naman ang iyong

kaalaman at sariling opinyon kung saka-sakaling ikaw ang nasa ganitong

sitwasyon. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon.

Sitwasyon A: Inutusan ka ng iyong ina na magpadala ng sulat sa inyong

punong barangay dahil ang inyong mga kapitbahay ay hindi sumusunod sa

panukala ng IATF tungkol sa mga dapat gawin upang maiwasan ang

pandemyang COVID 19.
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Sitwasyon B: Inatasan ka ng inyong punong guro na magbahagi ng isang

talumpati sa mga kabataang naging biktima ng pandemyang COVID 19

upang maibsan ang kanilang naramdamang pangamba dahil patuloy na

tumataas ang bilang ng mga naging positibo.

Sa aking mga Kamay! Ngayon ay susubukin naman natin ang iyong

galing gamit ang iyong mga kamay at mga lumang larawan o maaring

gumuhit ng larawan na nagpapakita ng inyong nararamdaman sa

kasalukuyan sa gitna ng ganitong sitwasyon. Sa ibaba ng larawang binuo o

ginuhit ay magbigay ng isang salita bilang tanda ng inyong nararamdaman.

Gamitin ang kahon na nasa ibaba.
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Pik! Pak! Boom!: Binabati kita kasi nagawa mo nang maayos ang

mga gawain sa itaas. Ngayon ay nababatid kong kaya mo itong palawakin

pa. Handa ka na ba?

a. Muling balikan ang salitang binuo sa gawain 2. Pag-ukulan ng

pansin ang salitang ito at iugnay sa mga konseptong pangwika na tinalakay,

kung alin sa mga konsepto ng wika ito maaaring iugnay at,

b. Bumuo ng isang talumpati gamit ang salitang binigay na naayon sa

napapanahong paksa. Isaalang-alang din ang konsepto ng wika na

kinauugnayan nito. Gamitin ang kahon na nasa ibaba.
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Isaisip

Tumpak Ganun! Ipagpatuloy! Ang galing mo! Malapit mo

nang matapos ang ating mga gawain. Nawa’y mag-iiwan ito ng galak at

inspirasyon sa iyong puso na patuloy na gamitin ang wikang atin. Sa

puntong ito ay inaanyayahan kitang balikan ang mga ginawa at bumuo ng

pagpapahayag tungkol sa mga konsepto ng wika ayon sa sariling kaalaman,

pananaw, o pagkakaintindi. Upang mas makabuluhan ito, ay maaaring

gumamit ng iba’t ibang presentasyon tulad ng blog, talata, o dayagram.

Isagawa

Binabati kita! Ngayon ay masusukat naman ang iyong galing

kung papaano mo ilalapat sa pang-araw-araw na pamumuhay ang iyong

mga natutuhan. Handa ka na ba?

Bumuo ng sanaysay sa mga sumusunod na sitwasyon at

ilahad ito sa pamamagitan ng pagrecord at “i-post” sa “social media”.

Isaalang-alang ang mga konseptong pangwika sa pagbuo ng sanaysay.

Gamiting gabay naman ang rubrik na nasa ibaba.

Sitwasyon 1: Magkakaroon ng Trade Fair sa inyong paaralan at

ang mga kalahok ay nagmula sa iba’t ibang paaralan ng Heneral Santos.

Sitwasyon 2: Magkakaroon ng pangangalap ng datos tungkol sa

katatapos lamang na pandemya sa Brgy. Olympog, Lunsod ng Heneral

Santos.
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Gamiting gabay ang mga bilang at katumbas nito sa pagbigay ng puntos.

4- napakahusay 2- katamtaman

3- mahusay 1- nangangailangan pa ng pagsasanay

Bibigyang Pansin 4 3 2 1

Nakapupukaw ng interes, may
orihinalidad, at kakintalan.

Makabuluhan at makabago ang
dating ng paksang diwa.

Maayos at sistematiko ang
pagkakabalangkas mga pangyayari.
Ang simula ay kawili-wili at kaakit-
akit basahin at ang wakas ay
naikikintal saisipan ng mambabasa at
manonood.

Nakapupukaw ng kamalayan at
damdamin ng mambabasa.

Tayahin

Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at suriin kung aling konsepto

ng wika ito maaaring maiugnay.

1. Ipadadala ka sa isang lugar sa Lunsod ng Heneral Santos na kung saan

ang mga tao ay nagkakagulo at hindi nagkakaunawaan kahit sa simpleng

bagay lamang. Ang iyong misyon ay maiparating sa kanila ang mensahe ng

ating alkalde tungkol sa kapayapaan at kaginhawaan ng pamumuhay kung

ang lahat ay magkakaunawaan. Sa aling konsepto ng wika ito maaaring

maiugnay?

a. unang wika c. pangalawang wika

b. register d. wikang pambansa
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2. Namamangha ka sa iyong mga kaklase noong minsang pinasulat

kayo ng mga artikulong may kaugnayan sa pandemya, dahil noong binigyan

na kayo ng pagkakataong basahin sa harapan ng klase ang inyong sinulat,

karamihan sa iyong mga mag-aaral ay binigkas ang salita ng may iba’t

ibang gamit at layunin. Sa aling konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. homogenous c. heterogenous

b. bilinggwalismo d. register

3. Napabilang ka sa mga magiging panauhin sa gagawing “presscon”

tungkol sa mga pamamaraan ng pagpapatala sa darating na pasukan. Kaya

naman, alam mong ang mga tagaulat pantelebisyon ay gagamit ng iba’t

ibang uri ng lenggwahe sa oras ng pagtatanong. Sa aling konsepto ng wika

ito maaaring maiugnay?

a. heterogeneous c. homogenous

b. register d. wikang panturo

4. Nanalo ka bilang pangulo ng isang organisasyon sa inyong paaralan. Sa

mga susunod na araw ay magkakaroon ng unang pagpupulong ang

nasabing organisasyon at bibigyan ka ng pagkakataong magsalita. Anong

konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. register c. unang wika

b. homogeneous d. wikang pambansa

5. Nais mong magpadala ng sulat sa iyong minamahal na mga magulang sa

lungsod na iyong nilisan. Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. wikang panturo c. wikang opisyal

b. unang wika d. ikalawang wika

6. Magpapadala ka ng liham paanyaya sa ating punong barangay

tungkol sa kanilang maitutulong sa pagbubukas ng Oplan Balik Eskwela.

Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. bilinggwalismo c. register

b. wikang opisyal d. wikang panturo
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7. Nais mong mamuhay sa Lungsod ng Heneral Santos dahil

napagtanto mong sa lugar na ito ay nanahanan ang iba’t ibang pangkat ng

tao at malayang makakagamit ng kanilang wikang nakagisnan. Sa aling

konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. wikang panturo c. lingguwistikong komunidad

b. pangalawang wika d. unang wika

8. Binigyan ka ng pagkakataong magpahayag ng iyong saloobin sa harapan

ng mga namumuno sa pamahalaan, at malalaking industriya sa Lunsod ng

Heneral Santos tungkol sa Oplan Balik Eskwela sa bagong pamamaraan ng

pagtuturo. Aling konsepto ng wika ang maaaring maiugnay dito?

a. wikang opisyal c. wikang panturo

b. wikang pambansa d. multilinggwalismo

9. Pagsusulat ng tula ang nakahiligan mong gawin sa tuwing

dapithapon gamit ang wikang natutuhan mo sa iyong pag-aaral. Sa aling

konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. pangalawang wika c. multilinggwalismo

b. homogenous d. unang wika

10. Hindi mo masyadong maintindihan ang nakasulat sa papel na

pangalan ng gamot na kailangan mong bilhin sa isang botika, kaya naman

bumalik ka sa ospital at tinanong ang doktor kung ano ang pangalan ng

gamot na iyong bibilhin. Anong konsepto ng wika ang kanyang ginamit?

a. homogeneous c. heterogenous

b. register d. wikang opisyal

11. Nabigyan ka ng pagkakataong magsalita bilang panauhing pandangal sa

isang pormal na selebrasyon at ang iyong mga tagapakinig ay mga mag-

aaral sa Senior High School ng General Santos City National Secondary

School of Arts and Trades. Anong konsepto ng wika ang maaari mong

gamitin?

a. multilinggwalismo c. unang wika

b. pangalawang wika d. wikang pambansa
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12. Natutuwa ka dahil karamihan sa iyong mga guro ngayong nasa Senior

High School ka na ay gumagamit ng wikang naaayon sa saligang batas

upang umangat ang antas ng edukasyon ng mga mag-aaral. Ano ang

konsepto ng wika na ipinapahayag?

a. wikang opisyal c. wikang pambansa

b. wikang panturo d. lingguwistikong komunidad

13. Magtuturo bilang guro sa Filipino si Bb. Lina sa isang pribadong

paaralan. Hindi lingid sa kanyang kaalaman na karamihan sa mga mag-

aaral sa nasabing paaralan ay nagsasalita ng Wikang Ingles. Paano niya

maipapaintindi sa kanyang mga mag-aaral ang kanilang tinatalakay upang

mabilis nila itong maintindihan? Anong konsepto ng wika ang maaari

niyang gamitin?

a. wikang panturo c. wikang opisyal

b. wikang pambansa d. bilinggwalismo

14. Nais mong mamasukan bilang guro sa isang paaralan sa inyong

nayon. Anong konsepto ng wika ang maaari mong gamitin?

a. unang wika c. heterogeneous

b. wikang pambansa d. wikang panturo

15. Sa iyong katayuan sa kasalukuyan ay maaari kang magsulat ng

aklat dahil ikaw ay may maraming alam na wikang maaaring gamitin. Sa

aling konsepto ng wika ito maaaring maiugnay?

a. homogenous c. multilinggwalismo

b. linggwistikong komunidad d. wikang panturo
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Karagdagang Gawain

Bumuo ng sanaysay na nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga

konseptong pangwika sa sariling kaalaman, pananaw, at mga karanasan.

Gumamit ng isang buong papel. Gamiting gabay ang rubric na nasa ibaba.

4 - Napakahusay
3 - Mahusay
2 - Katamtaman
1 - Nangangailangan Pa ng Pagsasanay

1. Organisado at may kaisahan ang mga
pangungusap sa bawat talata. 4 3 2 1

2. Magkakaugnay-ugnay ang mga
talata. 4 3 2 1

3. Nakatugon sa tema ng sanaysay ang
kabuuan ng talata. 4 3 2 1

4. May sapat na impormasyon o detalye
ang kabuuan. 4 3 2 1

5. Malinis at maayos ang pagkakasulat. 4 3 2 1

Kabuuang Puntos
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Susi sa Pagwawasto

Subukin

1.d
2.c
3.d
4.d
5.c
6.c
7.b
8.c
9.a
10.b
11.a
12.b
13.a
14.c
15.d
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PAHATID-LIHAM
Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng
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pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa
bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most
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Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat
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hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.
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