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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     

Gamit ng Wika sa lipunan(Pasalita)! 

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

edukador mula sa pambubliko 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 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa Gamit ng Wika sa 

lipunan(Pasalita)! 

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 ginawa at sinulat para sa iyo bilang isang mag-aaral. Ito ay 

makatutulong upang matutuhan ang tungkol sa cohesive devices. Ang sakop ng 

modyul ay magamit sa ano mang kalagayan ng mag-aaral. Ang mga salitang 

ginamit dito ay angkop sa lebel ng pang-unawa ng mag-aaral na naaayon sa 

pamantayan nito. 

 

Kasanayang Pampagkatuto:  

• Naipaliliwanag nang pasalita ang gamit ng wika sa lipunan sa pamamagitan ng 

pagbibigay ng mga halimbawa.  

(F11PS – Id – 87)  

 

Layunin: 

• Natutukoy ang pasalitang paraan ng paggamit ng wika sa lipunan 

• Nakabubuo ng pangungusap o pahayag na ginagamit sa pasalitang paraan ng 

gamit ng wika sa lipunan 

• Naisasabuhay ang mga epektibong komunikasyon gamit ang pasalitang paraan 

sa araw-araw na pakikipagtalastasan 
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Subukin 

 

Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat pangungusap at tukuyin ang 

cohesive device na ginamit. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong 

sagutang papel. 

 

1. Nasa bagong milenyo na tayo, kasabay nito ay ang mabilis na pagbabago 

sa larangan ng paggawa ng pelikula. 

a. bagong milenyo  

b. kasabay nito  

c. larangan  

d. mabilis 
 

2. Hindi nag-shooting ang mga artista, bagkus dumalo sila sa isang rally. 

a. nag-shooting 

b. bagkus 

c. artista 

d. rally 
 

3. Bilang konklusyon, tangkilikin ang pelikulang Pilipino na likha ng 

mahuhusay na direktor. 

a. bilang konklusyon  

b. tangkilikin 

c. pelikula 

d. Pilipino 
 

4. Mahusay na manonood ang mga Pilipino, patunay nito ang mahusay 

nilang pagkikritiko. 

a. patunay nito  

b. pagkikritiko 

c. manonood 

d. mahusay 
 

5. Marahil, higit na uunlad ang pelikulang Pilipino kung maisasabatas ang 

karapatan ng mga nasa industriyang ito. 

a. maisasabatas  

b. karapatan  

c. marahil 

d. uunlad 
 

6. Tinanghali ng gising si Ana ngunit hindi ito nahuli sa pagpasok sa klase. 

a. gising  

b. nahuli 
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c. klase 

d. ngunit 

7. Dahil sa sipag sa trabaho ni Pedro, agad na tumaas ang puwesto niya sa 

kompanya. 

a. dahil sa 

b. sa kompanya 

c. ang pwesto 

d. sa trabaho 

 

8. Kasabay ng pagkapanalo ni Carlo sa palarong pambansang arnis ay 

nakuha niya rin ang regalo mula sa magulang niya. 

a. mula sa 

b. palarong pambansa 

c. nakuha niya 

d. kasabay ng 

 

9. Abala sa paghahanda ng bahay at pagbabalot ng regalo ang pamilya 

Santos para sa darating na kapaskuhan.  

a. bahay at pagbabalot 

b. para sa 

c. pamilya Santos 

d. abala sa 

 

10. Malaki ang posibilidad na kapag sinabayan ng sipag at tiyaga ang pag-

aaral ay magkakaroon ng matatas na grado ang isang mag-aaral. 

a. matataas na grado 

b. sipag at tyaga 

c. malaki ang posibilidad 

d. kapag sinabayan 

 

11.  Tumanggap ng mataas na parangal si Juan kahit na siya’y laki sa hirap. 

a. kahit na 

b. mataas na parangal 

c. si Juan 

d. laki sa hirap 

 

12. Maliban sa pagiging mahusay na aktres, kilala rin si Angel Locsin na 

tumutulog sa mahihirap lalo na sa mga apektado ng kalamidad. 

a. Angel Locsin 

b. apektado ng kalamidad 

c. pagiging mahusay 

d. maliban sa  

 

13. Pinagtuunan ng pansin ni Oscar ang pag-aaral sa kanilang pagsusulit sa 

halip na paggamit ng telepono. 

a. ang pag-aaral 

b. sa halip 
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c. paggamit 

d. pinagtuunan 

14. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintidihan sa pagkakaibigan kapag hindi 

nagsasabi ng totoo sa bawat isa. 

a. totoo 

b. hindi 

c. kapag 

d. bawat 

 

15. Tiyak na pagagalitan ang batang si Ben sa sandaling magsinungaling ito 

sa kaniyang magulang. 

a. sa sandaling 

b. tiyak na 

c. si Ben 

d. ang bata 
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Aralin 

1 
Gamit ng Wika sa Lipunan 
(Pasalita)  

Ang araling ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang malaman ang tamang 

paggamit ng cohesive devices bilang halimbawa sa paggamit ng Wika sa lipunan. 

Bago ipagpatuloy ang pagtalakay sa paksa ay sagutan mo muna ang mga susunod 

na gawain. 

 

 

Balikan 

Sagutin ang sumusunod na katanungan: 

1. Ano-ano ang gamit ng wika sa lipunan? Magbigay kahit tatlo. 
 

2. Mula sa mga binigay na halimbawa, gamitin ito sa pangungusap. 

 

 

  

 

Basahing mabuti ang panuto sa bawat bahagi ng modyul. 

Tiyaking nakasusunod sa bawat gawain upang matamo ang 

layunin nito. Maging matapat sa pagsagot. 
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Tuklasin 

 

Kahulugan ng Cohesive Device 

Gamit ng wika sa Lipunan 

 
1. Interaksyonal  

- ang tungkulin ng wika na ginagamit ng tao sa pagtatatag at 
pagpapanatili ng relasyong sosyal sa kapwa tao. 

 
2. Instrumental  

- ang tungkulin ng wika na ginagamit sa pagtugon sa mga 
pangangailangan. 

 
3. Regulatori 

- ang tungkulin ng wikang gingamit sa pagkontrol o paggabay sa 

kilos o asal ng ibang tao. 

4. Personal  

- ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng sariling 

damdamin o opinion. 

5. Imahinatibo 

- ang tungkulin ng wikang ginagamit sa pagpapahayag ng 

imahinasyon sa malikhaing paraan. 

6. Heuristik 

- ang tungkulin ng wikang ginagamit sa paghahanap o paghihingi 

ng impormasyon. 

Paraan ng Pagbabahagi ng Wika 

(Jackobson 2003) 

 

Pagpapahayag ng Damdamin (Emotive) 

• Pagpapahayag ng damdamin, saloobin at emosyon. 

 

Panghihikayat (Conative) 

• Panghihimok at pag-iimpluwensya sa iba sa pamamagitan ng pag-utos at 

pakiusap 

 

Pagsisimula ng pakikipag-ugnayan (Phatic) 

• Pakikipag-ugnayan sa kapwa at makapagimula ng usapan. 

 

Paggamit bilang Sanggunian (Referential) 

• Gamit ng wikang nagmula sa aklat at iba pang sangguniang pinagmulan ng 

kaalaman upang maiparating ang mensahe at impormasyon  
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Paggamit ng Kuro-kuro (Metalingual) 

• Lumilinaw sa mga suliranin sa pamamagitan ng pagbibigay ng komento sa 

isang kodigo o batas. 

 

Patalinghaga (Poetic) 

• Masining na paraan ng pagpapahayag ng panulaan, prosa, sanaysay at iba 

pa. 

 

KAKAYAHANG KOMUNIKATIBO 

SPEAKING  

- Salik-panlipunan na dapat isaalang-alang sa paggamit ng wika ayon kay 

Hymes. 

SETTING 

- Ang lugar ay may malaking impluwensiya sa komunikasyon 

PARTICIPANTS 

- Mahalagang isaalang-alang din kung sino ang kausap o kinakausap. 

Dapat ding magbago-bago ang paraan n gating pakikipagtalastasan 

depende sa kung sino ang taong nasa ating harapan o di kay’y 

sinusulatan. 

ENDS 

- Sa paggamit ng wika kailangan munang isaalang-alang ang layunin sa 

pakikipag-usap. 

ACT SEQUENCE 

- Isinasaalang-alang nito ang daloy o takbo ng usapan. 

KEYS 

- paggamit ng pormal at di-pormal sa pakikipag-usap. 

INSTRUMENTALITIES 

- Paggamit ng midyum sa pakikipagkomunikasyon. Lenggwaheng 

ginagamit o ang instrumenting ginamit upang makipagkomunikasyon 

NORMS 

- Mahalagang maisaalang-alang ng isang tao ang paksa ng pinag-uusapan. 

GENRE 

- Batid dapat ng tao kung ano ang genreng ginagamit ng kanyang  kausap, 

nang sa gayo’y aalam din ng kausap nang genre na kanyang gagamitin. 
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Suriin 

 

Basahin ang sumusunod na pangungusap. Suriin ang may salungguhitan na 

cohesive device na ginamit sa bawat pangungusap at ipaliwanag kung paano ito 

ginamit. 

 

1. Hindi lamang ang direktor ang dumating, pati na rin ang producer ng pelikula. 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Maliban sa pagbibigay ng alokasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino, 

magkakaroon din ng puhunang pangkabuhayan para sa mga anak ng taga-

industriya   sakaling wala na silang trabaho. 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Binigyan ng kalayaan ang MTRCB sa pagsusuri ng mga pelikula, bunga nito 

naging maingat ang mga producer sa kanilang gawain. 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Mabilis na umuunlad ang industriya ng pelikula, ngunit nang magkaroon ng 

iba’t ibang eskandalo sandal itong lumamig. 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Malaki ang paniniwala ng mamamayan sa husay ng pagkakalikha ng mga 

pelikulang Pilipino dahil dito, pinaghuhusay ng mga artista ang kanilang 

pagganap. 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Pagyamanin 

Pag-unawa sa Cohesive Devices 

Basahin at unawain ang panuto sa bawat bahagi ng gawain. Isulat ang sagot sa 

iyong sagutang papel. 

Gawain 1.1: Piliin ang tamang cohesive device na ginamit sa pangungusap. 

1. Madilim sa bahay ng pamilya Rosas (kaya, upang) nagsindi sila ng kandila 

para may liwanag. 

2. Maagang pumapasok ng paaralan si Nena (maliban sa, kasama si) 

nakatatanda nitong kapatid dahil tuwing hapon ang pasok nito. 

3. Naghahanapbuhay ang magulang (para sa, maliban sa) mga anak nila. 

Gawain 1.2: Isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali.  

1. Ang patalinghaga ay pagpapahayag sa masining na paraan. 

2. Tinutukoy ang lugar ng pinag-uusan gamit ang keys. 

3. Ang pagbabahagi ng wika ay binubuo ng anim na paraan. 

Gawain 1.3: Tukuyin kung ang cohesive device na ginamit ay kaganapan o 

salungat.  

1. ngunit 

2. dahil sa 

3. sapagkat 
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Isaisip 

Lagyan ng tsek (√) ang pahayag sa talahanayan kung kailan ito ginagamit sa iba’t 

ibang sitwasyon. 

Pahayag Palagi Minsan Hindi 

1. Pagbibigay ng pakikiramay sa taong 

namatayan.  
   

2. Pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga 

nangyayari sa paligid.  
   

3. Pakikipagtawaran sa presyo ng bilihin sa 

palengke o tindahan. 
   

4. Pagtatanong sa magulang kung ano ang 

maaaring kuning trabaho kapag nakapagtapos 

na ng pag-aaral. 

   

5. Pagsunod sa mga sign boards na makikita sa 

paligid na ipinatutupad ng pamahalaan. 
   

 

 

Isagawa 

Makipagtalastasan sa mga taong kasama sa bahay. Obserbahan ang 

mga salitang ginagamit nila sa pakikipag-usap at itala ang mga ito. 

Ipaliwanag kung paano ito ginamit. 

1. Interaksyonal  ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________          

2. Regulatori            ___________________________________________________  

   ___________________________________________________ 

3. Instrumental  ______________________________________________________ 

       ______________________________________________________ 

4. Personal           ______________________________________________________  

       ______________________________________________________ 

5. Imahinasyon       ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

6. Heuristiko          ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 
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Tayahin 

Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ito sa iyong sagutang papel. 

 

1. Magaling na guro si Elsa, patunay nito pinarangalan siyang Teacher of 

the Year.  

a. pinarangalan       

b. patunay nito 

c. magaling 

d. guro 
 

2. Marahil, mas tataas ang grado ng mga mag-aaral kung bawat isa ay may 

kaniya-kanyang aklat. 

a. kaniya-kanyang  

b. mag-aaral  

c. marahil 

d. tataas 
 

3. Bilang konklusyon, bumaba ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas 

ngayon. 

a. bilang konklusyon 

b. ekonomiya 

c. kalagayan 

d. bumaba 
 

4. Hindi nagdiwang ng kaarawan si Juan, bagkus nagsimba nalang siya. 

a. nagdiwang 

b. nagsimba 

c. lamang 

d. bagkus 
 

5. Nasa makabagong panahon na tayo, kasabay nito ang paglabas ng mga 

makabagong teknolohiya. 

a. kasabay nito 

b. teknolohiya  

c. makabago 

d. panahon 
 

6. Kasabay ng pagkapanalo ni Carlo sa palarong pambansang arnis ay 

nakuha niya rin ang regalo mula sa magulang niya. 

a. mula sa 

b. palarong pambansa 

c. nakuha niya 

d. kasabay ng 
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7. Abala sa paghahanda ng bahay at pagbabalot ng regalo ang pamilya 

Santos para sa darating na pasko. 

a. bahay at pagbabalot 

b. para sa 

c. pamilya Santos 

d. abala sa 

 

8. Malaki ang posibilidad na kapag sinabayan ng sipag at tyaga ang pag-

aaral ay magkakaroon ng matatas na grado ang isang mag-aaral. 

a. matataas na grado 

b. sipag at tyaga 

c. malaki ang posibilidad 

d. kapag sinabayan 

 

9.  Tumanggap ng mataas na parangal si Juan kahit na siya’y laki sa hirap. 

a. kahit na 

b. mataas na parangal 

c. si Juan 

d. laki sa hirap 

 

10. Maliban sa pagiging mahusay na aktres, kilala rin si Angel Locsin na 

tumutulog sa mahihirap lalo na sa mga apektado ng kalamidad. 

a. Angel Locsin 

b. apektado ng kalamidad 

c. pagiging mahusay 

d. maliban sa  

 

11. Pinagtuunan ng pansin ni Oscar ang pag-aaral sa kanilang pagsusulit sa 

halip na paggamit ng telepono. 

a. ang pag-aaral 

b. sa halip 

c. paggamit 

d. pinagtuunan 

 

12. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintidihan sa pagkakaibigan kapag hindi 

nagsasabi ng totoo sa bawat isa. 

a. totoo 

b. hindi 

c. kapag 

d. bawat 

 

13. Tiyak na pagagalitan ang batang si Ben sa sandaling magsinungaling ito 

sa kanyang magulang. 

a. sa sandaling 

b. tiyak na 

c. si Ben 

d. ang bata 
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14. Marahil, higit na uunlad ang pelikulang Pilipino kung 

maisasabatas ang karapatan ng mga nasa industriyang ito. 

a. maisasabatas  

b. karapatan  

c. marahil 

d. uunlad 

 

15. Tinanghali ng gising si Ana ngunit hindi ito nahuli sa pagpasok sa 

klase. 

a. gising  

b. nahuli 

c. klase 

d. ngunit 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

Gamit ang salitang SPEAKING, gumawa ng akrostik na tumutukoy sa 

pakikipagtalastasan. 

 

 

S - 

P - 

E - 

A - 

K - 

I - 

N - 

G - 

 

Anapora: 

 

Katapora: 
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Susi sa Pagwawasto  

 

 

  

 
Tayahin  

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

 

Pagyamanin 

Gawain 1.1  

1. Kaya 

2. Maliban sa 

3. Para sa 

 

Gawain 1.2 

1. T 

2. M 

3. T 

 

Gawain 1.3 

1. Ganapan  

2. Salungat 

3. Ganapan   
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