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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     

Paraan ng Paggamit ng Wika sa Lipunan! 

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 Paraan ng Paggamit ng 

Wika sa Lipunan! 

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. 

 
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.  
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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 iba’t ibang sitwasyon ng gamit ng wika sa 

lipunan sa pamamagitan ng pananaliksik. 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:  

• Nakapagsasaliksik ng mga halimbawang sitwasyon na nagpapakita ng gamit 

ng wika sa lipunan 

 

Layunin: 

• Nasusuri ang gamit ng wika sa nabasang mga halimbawa 

• Nakagagawa ng isang pananaliksik na nagpapakita ng ilang halimbawa ng 

sitwasyon sa lipunan gamit ang wika 

• Nailalahad ang epektibong gamit ng wika sa paraan ng komunikasyon  ng 

wika sa lipunan sa iba’t ibang sitwasyon 
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Subukin 

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

1. Pagtuturo ng magulang sa kanyang anak ng mga hakbang sa pagluluto 

ng ulam na adobo. 

a. interaksyonal  

b. instrumental  

c. regulatoryo 

d. personal 
 

2. Pagsusuri sa isang pelikulang napanood. Pagbibigay ng kritisismo. 

a. representatibo  

b. regulatoryo 

c. heurisrtiko  

d. personal 
 

3. Pagpapadala ng imbitasyon bilang paanyaya sa kasal ng kaibigan. 

a. representatibo  

b. interaksyonal  

c. heuristiko 

d. personal 
 

4. Paggawa ng patalastas ng mga kandidato para sa gaganaping eleksyon. 

a. representatibo  

b. instrumental 

c. regulatoryo 

d. heuristiko  
 

5. Pangangalap ng impormasyon gamit ang sarbey. 

a. interaksyonal 

b. regulatoryo 

c. heuristiko 

d. personal 
 

6. Pagbibigay ng opinyon sa napanood na balita. 

a. interaksyonal 

b. heuristiko 

c. personal  

d. regulatoryo 
 

7. Pagkuha ng bilang ng populasyon sa isang barangay. 

a. regulatoryo 

b. personal 

c. heuristiko 

d. representatibo 
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8. Sumusunod sa patakaran ng paaralan. 

a. personal 

b. heuristiko  

c. interaksyonal 

d. regulatoryo 
 

9. Pagsulat ng talambuhay. 

a. instrumental 

b. representatibo 

c. interaksyonal 

d. heuristiko 
 

10.  Pagtatanong sa guro kung ano ang gagawing proyekto. 

a. personal 

b. heuristiko 

c. regulatoryo 

d. instrumental  
 

11. Nagbigay ng liham ang lolo mo para sa gaganaping “Grand Reunion” ng 

pamilya niyo  

a. representatibo  

b. interaksyonal  

c. heuristiko 

d. personal 
 

12. Pagtatanong sa isang direksyon patungo sa destinasyong pupuntahan. 

a. interaksyonal 

b. regulatoryo 

c. heuristiko 

d. personal 
 

13. Pagpapatayo ng lathalaan para sa pag-endorso ng isang gamit sa bahay. 

a. representatibo  

b. instrumental 

c. regulatoryo 

d. heuristiko  
 

14. Pagsunod sa hakbang ng manwal sa paggamit ng biniling kasangkapan 

sa bahay. 

a. interaksyonal  

b. instrumental  

c. regulatoryo 

d. personal 
 

15. Pagsusuri ng isang palabas sa telebisyon. 

a. representatibo  

b. regulatoryo 

c. heurisrtiko  

d. personal 
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Aralin 

1 
Paraan ng Paggamit ng Wika 
sa Lipunan  

 

Ang araling ito ay makatutulong sa mga mag-aaral upang madaling matukoy kung 

paano nagkakaroon ng pagkakaiba ang mga sitwasyon sa kapaligiran. 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 cohesive devices? Magbigay kahit tatlo. 

a. __________ 

b. __________ 

c. __________ 

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

a. _____________________________________________________ 

b. _____________________________________________________ 

c. _____________________________________________________ 

 

 

  

 

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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Sitwasyon ng Gamit ng Wika sa Lipunan 

Bawat indibidwal ay may sapat na kakayahang magamit ang isang wika na may 

kaakibat na tungkulin na kailangang pagtuunan ng pansin upang masanay ang 

sarili sa tamang paggamit nito. May mga pagkakataong kinakailangan ang gabay 

na tungkulin sa wika sa isang sitwasyon, at may pagkakataon din na kailangang 

gamitin ang dalawa o higit pang tungkuling pangwika sa iisang sitwasyon.  

Ayon kay Halliday noong 1973 sa kanyang “Explorations in the Functions of 

Language”, mayroong kategorya na ginagampanan ang wika sa ating buhay. Ito ay 

pasulat at pasalitang paggamit ng wika. 

Halimbawa: 

Pasulat: Pagpapadala ng liham sa guro dahil sa hindi pagpasok sa klase 

sapagkat mayroong sakit. 

Pasalita: Pakikipag-usap sa mga nakasabay sa grocery at pinag-uusapan 

ang tungkol sa buhay may asawa at magulang. 

Isang katangian ng wika ay nakasandig sa kultura. Anuman o sinuman ang 

mandayuhan at makaranas ng mga pangyayari, matuto ng mga bagay-bagay ay 

tiyak na maiimpluwensyahan ang wika. Mabilis na lumalawak ang mga salitang 

hiram at nagiging bokabularyo rin kinalaunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuklasin 
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Suriin 

Basahin at unawain ang bawat sitwasyon. Tugunan ito. Isulat ito sa paraan ng 

paggamit ng wika sa lipunan. 

1. May dumating na bisita sa inyong bahay. Kilala mo ito dahil alam mong 

katrabaho ito ng iyong magulang. Ano ang sasabihin mo sa kanya? 

Paano mo ito kakausapin? Isulat ito sa paraan ng paggamit ng wika sa 

lipunan. 

 

2. Nasa palengke ka nang biglang bumuhos ang ulan kaya binuksan mo 

ang iyong payong. Di kalayuan ay nkita mong may isang matandang 

naglalakad at basa na dahil sa ulan. Ano ang iyong gagawin? Ano ang 

sasabihin mo sa kanya? 

 

Tanong: 

• Mula sa sitwasyong nasa itaas, masasabi mo bang maaaring gamitin 

ang wika sa iba’t ibang sitwasyon upang makipagkomunikasyon? 

Paano? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

• Mas epektibo ba ang paggamit ng wika sa paraang pasulat o pasalita? 

Ipaliwanag. 

____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________  
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Pagyamanin 

Pag-unawa sa Gamit ng Wika sa Lipunan 

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

iyong sagutang papel. 

Gawain 1.1: Piliin ang halimbawang sitwasyon ng personal na gamit ng wika sa 

lipunan. Isulat ang PERSONAL kung ito ay halimbawa nito, HINDI kung hindi ito 

halimbawa. Isulat sa sagutang papel.  

1. Pagpapasalamat sa taong gumawa ng mabuti sa iyo. 

2. Pagpapadala ng liham sa guro upang lumiban sa klase. 

3. Pagdalo sa piging ng nakapagtapos at pagbati ditto. 

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

sa sagutang papel. 

1. Ang sitwasyon ng gamit ng wika sa Pilipinas ay hindi na umiiral ngayon. 

2. Ang heuristiko ay ginagawa sa paraan ng pangangalap ng datos. 

3. Ang sitwasyon ng wika sa lipunan ay maaaring pasulat at pasalita. 

Gawain 1.3: Tukuyin kung ang ginamit na wika sa lipunan ay pasulat  o  pasalita. 

Isulat sa sagutang papel.  

1. Pagtatanong  

2. Pagpaaliwanag sa kausap 

3. Paghingi ng paumanhin sa text message 
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Lagyan ng tsek (√) kung ang pahayag ay mas mainam kapag ito ay ginawa sa 

paraang pasulat o pasalita.  

Sitwasyon Pasulat Pasalita 

1. Pagkakaroon ng kasunduan sa pagitan ng 

dalawang magkaibang panig. 
  

2. Paghingi ng direksyon ng isang lugar na hindi 

pamilyar sayo. 
  

3. Pagtuturo sa bata ng iba’t ibang lenggwahe mula sa 

ibang lugar. 
  

4. Pagbibigay ng anunsyo tungkol sa mga nais gawin 

sa mga darating na araw. 
  

5. Pagbibigay ng mensahe para sa kaibigang nasa 

malayong lugar. 
  

 

 

 

 

Gumawa ng isang sarbey tungkol sa mga salitang madalas marinig na ginagamit sa 

mga lugar  na nakasulat sa talahanayan. Magtala ng 5 salita sa bawat lugar. 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

      PALENGKE 

 

 

 

 

Isaisip 

 
 

Isagawa 



 

9 
 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

 

PASYALAN 

 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

 

MALL 

 

 

 

 

1. ________________ 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

5. ________________ 

 

 PALARUAN 
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Tayahin 

 

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

1. Nagbigay ng liham ang lolo mo para sa gaganaping “Grand Reunion” ng 

pamilya niyo  

a. representatibo  

b. interaksyonal  

c. heuristiko 

d. personal 
 

2. Pagtatanong sa isang direksyon patungo sa destinasyong pupuntahan. 

a. interaksyonal 

b. regulatoryo 

c. heuristiko 

d. personal 
 

3. Pagpapatayo ng billboard para sa pag-endorso ng isang gamit sa bahay. 

a. representatibo  

b. instrumental 

c. regulatoryo 

d. heuristiko  
 

4. Pagsunod sa hakbang ng manwal sa paggamit ng biniling kasangakapan sa 

bahay. 

a. interaksyonal  

b. instrumental  

c. regulatoryo 

d. personal 
 

5. Pagsusuri ng isang palabas sa telebisyon. 

a. representatibo  

b. regulatoryo 

c. heurisrtiko  

d. personal 
 

6. Pagtuturo ng magulang sa kanyang anak ng mga hakbang sa pagluluto ng 

ulam na adobo. 

a. interaksyonal  

b. instrumental  

c. regulatoryo 

d. personal 
 

7. Pagsusuri sa isang pelikulang napanood. Pagbibigay ng kritisismo. 

a. representatibo  

b. regulatoryo 

c. heurisrtiko  

d. personal 
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8. Pagpapadala ng imbitasyon bilang paanyaya sa kasal ng kaibigan. 

a. representatibo  

b. interaksyonal  

c. heuristiko 

d. personal 
 

9. Paggawa ng patalastas ng mga kandidato para sa gaganaping eleksyon. 

a. representatibo  

b. instrumental 

c. regulatoryo 

d. heuristiko  
 

10. Pangangalap ng impormasyon gamit ang sarbey. 

a. interkasyonal  

b. regulatoryo 

c. heuristiko 

d. personal 
 

11. Pagbibigay ng opinyon sa napanood na balita. 

a. interaksyonal 

b. heuristiko 

c. personal  

d. regulatoryo 
 

12. Pagkuha ng bilang ng populasyon sa isang barangay. 

a. regulatoryo 

b. personal 

c. heuristiko 

d. representatibo 
 

13. Sumusunod sa patakaran ng paaralan. 

a. personal 

b. heuristiko  

c. interaksyonal 

d. regulatoryo 
 

14. Pagsulat ng talambuhay. 

a. instrumental 

b. representatibo 

c. interaksyonal 

d. heuristiko 
 

15.  Pagtatanong sa guro kung ano ang gagawing proyekto. 

a. personal 

b. heuristiko 

c. regulatoryo 

d. instrumental  
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Magtala sa talahanayan kung ano-ano ang alam mong alpabetong ginamit sa 

Pilipinas sa nagdaang panahon hanggang sa kasalaukuyan. Maaari kang 

magtanong-tanong sa mga taong kakilala mo na maaaring makapagbigay ng 

kinakailangan mong impormasyon. 

 

Bansang sumakop Alpabetong ginamit 
Mga salitang ginagamit sa 

Pilipinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karagdagang Gawain 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

  

Subukin 

1.C 

2.D 

3.B 

4.A 

5.C 

6.A 

7.C 

8.D 

9.A 

10.A 

11.B 

12.C 

13.A 

14.C 

15.D 

Tayahin 

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

 

Pagyamanin 

Gawain 1.1  

1.PERSONAL 

2.HINDI 

3.PERSONAL 

 

Gawain 1.2 

1.M 

2.T 

3.T 

 

Gawain 1.3 

1.Pasalita 

2.Pasalita 

3.Pasulat 
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