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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at 

Kulturang Pilipino-Baitang 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul para sa 

araling Pagtalakay ng Iba’t ibang Indibidwal Ukol sa Wikang Pambansa! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pampubliko 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.    

 

 

 

 

 

 

Halika, ipagpatuloy mo na iyong 

pag-aaral. Tuklasin mo na ang pananaw ng 

mga awtor tungkol sa wikang pambansa. 

Basahin mo muna ang pagtalakay sa mga 

pananaw mula sa iba’t ibang indibidwal na 

siyang gagabay sa iyong pag-aaral sa 

modyul na ito. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang 

Pilipino-Baitang 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Pagtalakay 

ng Iba’t ibang Indibidwal Ukol sa Wikang Pambansa! 

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. 

 
Subukin  

 

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. 
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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 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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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!
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Alamin 

 

Ang modyul na ito ay naglalaman ng pagtalakay sa mga pananaw ng mga 

indibidwal ukol sa pinagdaanang pangyayari ng Wikang Pambansa. Makatutulong 

ang modyul na ito sa iyo upang higit mong maunawaan ang naging kasaysayan ng 

Wikang Pambansa. 

Naglalaman ang modyul na ito ng paksang: 

1. Pagtalakay ng iba’t ibang indibidwal ukol sa Wikang Pambansa 

 

Kasanayang Pampagkatuto:  

• Nakapagbibigay ng opinyon o pananaw kaugnay sa mga napakinggang 

pagtalakay sa wikang Pambansa  

  

Layunin: 

• Natutukoy ng mga mag-aaral ang sariling opinyon o pananaw sa mga 

pahayag na ibinigay. 

• Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang mayroong kaugnayan sa Wikang 

Pambansa. 

• Nakabubuo ng sanaysay na nagpapakita ng opinyon tungkol sa 

napakinggang panayam.    
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Subukin 

 

Tukuyin ang kung ang mga pahayag ay Katotohanan o Di-katotohanan. Piliin 

lamang ang titik ng wastong sagot. 

 

1. Ayon kay Kom. Francisco Rodrigo,” Ang Pilipino ay batay sa Tagalog at 

ang Filipino ay batay sa Pilipino”. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 
2. Kinakailangan gawing pormalisado ang paggamit sa wikang Filipino sa 

larangan ng pakikipagtalastasan. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 
3. Tinalakay ni Kom. Wilfrido Villacorta na ang Filipino ay lumalaganap at 

umiiral na wika kung kaya’t kinakailangang paunlarin ito ng sistema ng 

edukasyon. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 
4. Kahit sinuman ay maaaring kumatha ng isang wika nang walang 

pinagbabatayan na magpapatibay rito. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

5. Isinasaad at pinatutunayan na ang Wikang Filipino ay hindi isang 

bagong kinatha o kakathaing lenggwahe. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 
6. May kinalaman ang impluwensiya ng mga banyagang mananakop sa 

pagiging pormalisado sa paggamit ng wikang Filipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

7. Walang historikal na perspektiba ang Wikang Filipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

8. Isang lumalawak na bersyon ang Wikang Filipino ng Pilipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 
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9. Sa isang bansa, kahit na isang wika lamang ang umiiral ay sapat na 

upang magkaunawaan ang mga mamamayan. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

10. Kapag ang isang wika ay hindi pa pormalisado ay masasabing hindi ito 

umiiral na wika sa isang partikular na bansa. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

11.  Ibinatay ang Wikang Filipino sa Pilipino upang maging mas makilala ito 

at mas gamitin ng mga mamamayan. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

12.  Dayalektong Tagalog ang maituturing na lingua franca ng Pilipinas. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

13.  Umiral ang dayalektong Tagalog sa administrasyon ni Pangulong 

Manuel Luis Quezon. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

14.  Mas naunang gamitin ang katawagang Filipino sa wikang pambansa 

kumpara sa dayalektong Tagalog. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

15.  Kailangan ng pagbabatayang batas kung nais baguhin ang katawagan 

ng partikular na wika. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 
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Aralin 

12 

 

Pagtalakay ng Iba’t ibang Indibidwal 
Ukol sa Wikang Pambansa 

 

sSa modyul na ito ay tatalakayin ang Kasaysayan ng Wikang Pambansa. 

Nakapokus ito sa mga pananaw na inilahad ng mga partikular na indibidwal. Isa 

na rito si Ginoong Efren R. Abueg na nagbigay linaw sa kanyang naging saloobin sa 

pinagdaanan ng wikang pambansa.  

May ilan pang kilalang tao na nagbigay ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Mga 

opinyon na magbibigay linaw sa ating aralin.   

 

 

Balikan 

 

Bago natin simulan ang iyong magiging paglalakbay sa modyul na ito, muli mong 

balikan ang iyong natutunan sa naunang aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa 

partikular na tanong: 

- Sa pang-araw-araw na iyong pakikisalamuha, nagagamit mo ba ang wika 

sa iba’t ibang pamamaraan? Pangatuwiranan mo ang iyong sagot. 

 

 

  

 

Halika, ipagpatuloy mo na ang iyong pag-aaral. 

Tuklasin mo na ang pananaw ng mga awtor tungkol sa 

wikang pambansa. Basahin mo muna ang pagtalakay 

sa mga pananaw mula sa iba’t ibang indibidwal na 

siyang gagabay sa iyong pag-aaral sa modyul na ito. 
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Tuklasin 

 

ANG DEPINISYON NG WIKANG FILIPINO: Ang Katawan at Kaluluwa.... 

(Bahagi ng pagtalakay ni Efren R. Abueg) 

 

Ang ating wikang pambansa ay napag-uusapan. Sasabihing ito'y Tagalog, 

Pilipino o Filipino.  Makikilala sa mga sagot na ito ang oryentasyon sa wika ng 

mga mamamayang Pilipino. At kung masagot namang Filipino ang wikang 

pambansa natin, hindi naman ito mabigyan ng angkop na depinisyon.  

Tatlong komisyoner ng Komisyong Konstitusyonal (Concom) ang nagbigay-

linaw sa katangian ng Filipino bilang wikang pambansa. Sa katitikan ng 

pulong ng subkomite sa wika ng Concom noong Setyembre 10, 1987, ganito 

ang salin ng kanilang palitan ng mga pangungusap: 

Ayon kay Komisyoner Wilfredo Villacorta: Ito ang isang umiiral na wikang 

pambansa, at ang nukleo nito ay Pilipino...sapagkat ito ay isa nang malaganap 

na umiiral na wika, na Pilipino na P. Sinabi rin natin na mayroong isang 

wikang umiiral na pinalawak at pinaunlad na tinatawag na Filipino at ang 

pormalisasyon nito ay kailangang isagawa sa sistemang pang-edukasyon at iba 

pa, subalit hindi nangangahulugan na dahil hindi pa ito pormalisado ay hindi 

umiiral. Ito ay isang lingua franca." 

Tinalakay ni Ponciano Bennagen:  Kailangan nating magkaroon ng isang 

midyum ng komunikasyong magbibigkis sa atin at iyon ay ang Filipino, na 

binigyang-kahulugan ng isang pangkat ng mga pantas sa wika at mga 

organisasyong pangwika bilang isang lumalawak na bersyon ng Pilipino." 

Nilinaw ni Komisyoner Francisco Rodrigo: Itong Filipino ay hindi isang 

bagong kinatha o kakathaing lenggwahe. Ito ay batay sa Pilipino. Palalawakin 

lamang ang saklaw ng Pilipino. Kaya nga't ang Pilipino ay batay sa Tagalog, at 

ang Filipino ay batay sa Pilipino." 

Binigyan din nila ng historikal na perspektibo ang Filipino. Binanggit ni 

Rodrigo na "ang Pilipino ay batay sa Tagalog", samantalang sinabi naman ni 

Bennagen na " ang Pilipino....bilang isang lumalawak na bersyon ng Filipino." 

Mula kay Rodrigo na sinabing "Itong Filipino ay hindi isang bagong kinatha o 

kakathaing lenggwahe" hanggang sa winika ni Villacorta na "subalit hindi 

nangangahulugan na dahil hindi pa ito pormalisado ay hindi ito umiiral." At 

ipinanghuli niya: "Ito ay isang lingua franca." Kaya mula sa Tagalog (sa 

panahon ng Pangulong Quezon) hanggang sa Pilipino (sa panahon ni Kalihim 

Romero ng Edukasyon) hanggang sa Filipino (sa panahon ni Presidente 

Aquino), nakompleto ang ebolusyon ng wikang pambansa.        
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Suriin 

 

Tukuyin kung ang mga pahayag ay Opinyon o Katotohanan. 

1. Dapat isabatas ang pagpapalit ng Pilipino mula sa Filipino kung ang 

tinutukoy ay wika. 

2. Ang Wikang Filipino ay isang pagpapalawak na bersyon ng Pilipino." 

3. Napapaunlad ang Wikang Filipino sa pamamagitan ng palagiang paggamit 

nito sa ating pamayanan.  

4. Isang katotohanan na ang wika ay tinaguriang katawan at kaluluwa ng 

isang bansang malaya. 

5. Sa isang komunikasyon, kailangan nating magkaroon ng midyum na 

gagamitin na siyang magbibigkis sa atin 

 

Batay sa mga pahayag mula sa iyong naging kasagutan, ipaliwanag mo kung 

bakit OPINYON o HINDI ang iyong napiling sagot sa bawat pahayag. Isulat ang 

iyong paliwanag sa sariling sagutang papel. 

 

1. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 

7 

 

Pagyamanin 

 

PAGSASANAY 1 

 

Tukuyin kung ang magkatugmang salita ay ANGKOP o HINDI ANGKOP. 

1. Filipino- Pilipino 

2. katha- wika 

3. dayalekto- Lingua Franca 

 

PAGSASANAY 2 

 

Bigyang-kahulugan ang bawat salita. 

1. Katha _____________________________________________________________ 

2. Wika ______________________________________________________________ 

3. Dayalekto __________________________________________________________ 

4. Filipino ____________________________________________________________ 

5. Pilipino _____________________________________________________________ 

 

PAGSASANAY 3 

Umisip ng mga sitwasyon na maipapakita ang kahalagahan ng bawat 

konsepto ng wikang pambansa na nakapaloob sa bawat bilang na nasa 

pagsasanay 1 at 2. Isulat ito sa sagutang papel. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Isaisip 

 

Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 

1. Bilang isang mag-aaral, lubos mo bang tinatangkilik ang Wikang Filipino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Sa paanong paraan mo maipapakita ang pagpapahalaga sa wika? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Sa kasalukuyan ay mataas ang pagtangkilik sa wikang banyaga ng 

mga milenyal. Sa iyong palagay, paano ito nakaaapekto sa pag-unlad 

ng wikang Filipino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Isagawa 

 

Sumulat ka ng isang maikling sanaysay na nagpapakita ng iyong opinyon 

tungkol sa napakinggang pagtalakay sa wikang pambansa. Narito ang link 

para sa panayam: https://news.abs-cbn.com/life/08/08/17/tama-ba-ang-

mga-pagbabago-sa-wikang-filipino. Bigyang-pansin ang rubrik: 

 

 RUBRIKS SA PAGSULAT NG SANAYSAY                                                                                                  

• Nilalaman……………………………..……………….5 

• Kahusayan sa paglalahad ng ideya………………5 

• Watong gamit ng mga bantas……………………..5 

                                                                         __________ 

                             KABUUAN                             15 puntos 

 

 

 

 

https://news.abs-cbn.com/life/08/08/17/tama-ba-ang-mga-pagbabago-sa-wikang-filipino
https://news.abs-cbn.com/life/08/08/17/tama-ba-ang-mga-pagbabago-sa-wikang-filipino
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Tayahin 

 

Tukuyin kung ang mga pahayag ay Katotohanan o Di-katotohanan. Piliin 

lamang ang titik ng wastong sagot. 

1. Sa pagbabago ng katawagan ng isang wika ay hindi na nangangailangan 

ng batas na siyang pagbabatayan. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

2. Ang itinuturing na lingua franca ng Pilipinas ay ang dayalektong 

Tagalog. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

3. Sa larangan ng pakikipagtalastasan ay kinakailangan gawing pormalisado 

ang paggamit sa wikang Filipino  

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

4. Sa pagiging pormalisado ng paggamit ng wikang Filipino ay nagkaroon ng 

impluwensiya ang mga bangyagang mananakop. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

5. Ang Tagalog ay ang katagawan sa wikang Pambansa na isinunod sa 

lamang sa Filipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

6. Binanggit ni Kom. Francisco Rodrigo na ang Pilipino ay batay sa Tagalog at 

ang Filipino ay batay sa Pilipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

7. Ang Wikang Filipino ay pinatutunayang hindi isang bagong kinatha o 

kakathaing lenggwahe. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 
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8. Mas gagamitin at makilala ang Wikang Filipino kung ito ay ibabatay sa 

Pilipino.  

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

9. Hindi maituturing na isang umiiral na wika ang Wikang Filipino ng 

isang bansa kung ito ay hindi pa pormalisado. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

10. Ang Wikang Filipino ay pinalawak na bersiyon ng Pilipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

11. Ang Filipino ay lumalaganap at umiiral na wika kung kaya’t kinakailangang 

paunlarin ito ng sistema ng edukasyon ayon sa pagtalakay ni Kom. Wilfrido 

Villacorta.  

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

12. Magkakaroon na ng sapat na pagkakaunawaan ang mga mamamayan 

sa isang bansa kahit na isang wika lamang ang umiiral. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

13. Sa pamumuno ni Pangulong Manuel Luis Quezon namayagpag ang 

paggamit ng dayalektong Tagalog. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

14. Maaaring lumikha ng panibagong wika ng sinuman nang walang 

pinagbabatayan na kahit na anong batas. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 

 

15. Hindi nagtataglay ng historikal na perspektiba ang Wikang 

Filipino. 

A. Katotohanan 

B. Di-katotohanan 
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Karagdagang Gawain 

 

Ipaliwanag ang pahayag sa pamamagitan ng pagbibigay ng sariling opinyon 

ukol dito. 

“Lahat ng wika ay may pinagdaanang kasaysayan bago ito mabuo”. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

  

Tayahin 

1.A.  

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

 
 

 

Subukin 

1.A.  

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

 

 

Pagyamanin 

Pagsasanay 1 

1.Angkop 
2.Angkop 
3.Di-Angkop 
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