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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
Filipino!

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 Mga
Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas.

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.

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

ito
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Alamin

Isang napakamakabuluhang araw kaibigan!

Kumusta ka sa araw na ito? Kumain ka ba kanina bago mo binuksan
itong iyong Self Learning Module mo?

Magkaganoon pa man, binabati rin kita dahil hanggang sa
kasalukuyan ay naipapakita mo ang iyong pagpupursige na matapos ang
iyong baitang na tinatahak sa kasalukuyan.

Ngayon, ay nasa unang linggo ka na ng ikalawang markahan o
panapos na markahan. Masaya ka ba dahil kahit na mayroong pandemya
ay naging pursigido ka pa rin bilang isang mag-aaral sa Senior High?

Handa ka na rin ba sa mga hamon sa markahang ito? Magaling!
Bilang panimula, naisip mo ba minsan kung ano ang ugnayan ng

social media, wika, at lipunang Pilipino? Binibigyan ba natin ng halaga ang
paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagpapaabot ng ating
mensahe?

Kung gayun, ramdam nating lahat ang halaga ng social media at sa
wika na siyang ginagamit nating kasangkapan sa komunikasyon.

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

Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa mga napakinggan
at nabasang pahayag mula sa mga panayam, at social media post.
(F11PN – IIa-88 at F11PB-IIa-96)

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

a. Natutukoy ang iba’t ibang paggamit ng wika sa mga
napakinggan o nabasang pahayag sa pakikipagtalastasan at sa
mga social media post

b. Nakabubuo ng presentasyong pasulat o presentasyong gamit
ang social media
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Subukin

Basahin ang mga sumusunod na katanungan at piliin ang titik ng tamang
sagot. Isulat sa sagutang papel ang lahat ng sagot.

1. Ito ay isang social network ng komunikasyon tulad ng Skype na nagpapahintulot
sa teksto, boses, at pagmemensahe ng video. Ito ay may higit sa 800 milyong
gumagamit.
a. Facebook b. Viber c. Instagram d. Twitter

2. Ito ay isang instant messaging platform na nagbibigay-daan sa komunikasyon
gamit ang teksto, boses, at video. Mayroon itong mahigit sa 300 milyong aktibong
buwanang gumagamit at ngayon ay bahagi ng Microsoft.
a. Viber b. Instagram c. Skype d. Facebook

3. Ito ay isa pang institusyon ng instant messaging network ng mga
social media na gumagana sa loob ng Facebook.

a. Messenger b. Facebook c. Instagram d. Telegram
4. Ito ay isang serbisyong instant messaging na nakabatay sa cloud na may higit sa
100 milyong aktibong buwanang mga gumagamit.
a. Instagram b. Telegram c. Facebook d. Youtube

5. Ito ay isang network na batay sa Social na video na halos tulad ng YouTube,
ngunit may higit at iba't ibang mga tampok at pag-andar. Ito ay mayroong 70
milyong miyembro at 240 milyon buwanang manonood.
a. Telegram b. Facebook c. Vimeo d. Instagram

6. Ito ay isang social network at blog na nagpapahintulot sa mga gumagamit nito
na lumikha ng mga blog at makipag-ugnay sa bawat isa. Mayroon itong tungkol sa
1.5 milyong mga gumagamit.

a. Youtube b. Facebook c. Vblog d. Bloster

7. Ito ang pinakamalaking social network sa mundo. Sinasabing mayroong halos 2
bilyong buwanang mga gumagamit nito.

a. blog b. facebook c. bloster d. telegram

8. Ito ay bahagi ng social media na mayroong 320 milyong mga gumagamit, na
maaaring mag-post ng mga tweet na limitado sa 280 na mga character.

a. Twitter b. Blog c. Telegram d. Pinterest

9. Ito ay isang malaking bahagi ng social media na pang-edukasyon
lalong-lalo na sa mga mag-aaral.
a.Telegram b. Brainly c. Bloster d. Twitter

10. Ito ay isang alternatibong social network na nakatutok sa
kalayaan sa pulitika, ang karapatan ng malayang pagsasalita at kalayaan ng

budhi.
a. Bloster b. Oneway c. Raftr d. Mewe
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11. Ito ay isang maikling porma sa social media na nagbabahagi ng
mobile video na ginaya sa isang apps.

a. Facebook b. Mewe c. Tiktok d. Youtube

12. Ito ay isang social network na nagpapabilis sa mga taong makilala
ang iba pang uri o pangkat ng tao na nasa paligid ng isang partikular na
paksa o tema.

a. Twitter b. Meetup c. Instagram d. Tiktok

13. Ito ay isang blogging network na may higit sa 350 milyong mga
blog at higit sa 500 milyong mga taong gumagamit. Ang social network na ito
ay sumusuporta sa parehong web at mobile.

a. Instagram b. Tiktok c. Wechat d. Tumblr

14. Ito ang nangungunang network sa pagbabahagi ng video sa buong
mundo at nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mag-upload, tingnan, at
magbahagi na rin ng nasabing video.

a. Wechat b. Youtube c. Tumblr d. Fotolog

15. Ito ay isang photo-blogging site na may higit sa 20 milyong mga
natatanging bisita.

a. Imgur b. Tumblr c. Fotolog d. Youtube

Balikan

Lahat ba ng mga katanungan sa bahaging Subukin ay nasagutan? Meron
bang naisama sa mga katanungan na medyo nakapagbigay sa iyo ng ilang minuto
upang pag-isipang mabuti kung ano ang tamang sagot?

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 mga
Sitwasyong Pangwika sa Pilipinas.

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

https://www.tiktok.com/
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Panuto:

Buuin ang pangalan ng larawang nasa loob ng kahon gamit ang mga titik
na nasa ibaba at pagkatapos ay ilahad ang paraan o gamit ng mga nasabing
larawan sa pagpapahatid ng impormasyon.

Bilang Uri ng social media
Paraan o gamit sa
paghahatid ng
impormasyon

1

2

3

M E T L E G A R

R V I E B

R W I T E TT
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Tama ba ang sagot mo lahat? Ang galing naman dahil nakilala mo ang

mga larawan sa kabilang pahina at nasuri mo rin kung paano ito ginagamit

sa paghahatid ng impormasyon. Ngayon naman ay basahing mabuti ang

pakikipanayam ng isang tagapagbalita at ng isang lider ng ating bansa

tungkol sa mga bagay na maaaring gawin sa kasalukuyan sa kabila ng

pandemya.

Tuklasin

Tagapagbalita: Magandang umaga SOCKSARGEN! Magandang umaga
sa lahat ng ating mga masugid na tagapakinig. Panibagong araw na
naman po ang ating haharapin at panibagong kaalaman na naman
ang ating matutuhan. Ang tanong… Handa na ba kayo?

: Mabuti naman at handang-handa na kayo.

: Sa umagang ito ay makakasama natin ang isa sa ating
mga lider sa lunsod na namamahala sa kalusugan ng ating mga
mamamayan. Siya po ay ating hinahangaan at iniidolo ng maraming
kabataan. Mga kapatid, salubungin po natin nang masigabong
palakpakan ang ating mapitagang bisita, ang ating alkalde.

Alkalde: Magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na
nakikinig ngayon.

Tagapagbalita: Unang-una po sa lahat ay nagpapasalamat po kami na
inyo pong pinaunlakan ang aming imbitasyon.

Alkalde: Walang anuman po. Bilang isang lingkod-bayan ay obligasyon
po nating tulungan ang ating mga kababayan at pakinggan ang
kanilang mga hinaing lalo na sa panahon natin ngayon.

Tagapagbalita: Nakatutuwa naman po, dahil isa po kayo sa mga
namumuno na palaging iniisip ang kapakanan inyong mga
nasasakupan.

: Bilang panimula po, ano na po ba ang istado ng ating
lokal na pamahalaan sa kasalukuyan pagdating sa pagbibigay ng
tulong sa ating mga kababayan?
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Alkalde: Patuloy na namimigay ng tulong ang ating pamahalaan sa
iilang lugar na medyo nakikita nating kailangan ng tulong. Kasi sa
ating datos may iilan pa ring lugar sa ating lunsod na
nangangailangan ng ayuda lalo na sa pang-araw-araw na
pangangailangan, tulad ng pagkain, tubig, at mga gamot.

Tagapagbalita: Mabuti naman po at tinutugunan po ninyo ang
pangangailangan ng ating mga mamamayan.

Alkalde: Sa katunayan, tuwing araw ng Martes, ay mayroong libreng
pakain ang ating pamahalaan sa mga kapatid nating nagmamaneho
ng pampublikong sasakyan. Namamahagi tayo ng pananghalian sa
kanila.

Tagapagbalita: Talagang, wow na wow po ang ating lunsod!

: Sa puntong ito naman po bilang isang lider ng ating
lunsod ay ano po ba ang maiiwan natin sa kanila na maaari nilang
gawin lalo na sa kasalukuyan.

Alkalde: Hindi lingid sa ating kaalaman ang kasalukuyang
nangyayari sa ating paligid. Bilang isa sa mga lider ng ating lunsod,
nawa’y huwag nating ipasawalang bahala ang umiiral na executive
order no. 54.

1. Sundin natin ang mga nakasaad sa nasabing Executive Order-
na hindi pinahihintulutan ang mga gawain na may malaking
pagtitipon, ang pagbukas ng mga pampublikong sinehan,
pamamasyal sa mga pampublikong lugar, atbp na may
maraming tao, kailangang magsuot ng face mask at face shield,
at kung maari ay manatili na lamang sa bahay.

2. Maging positibo sa pang-araw-araw na pamumuhay.

3. Tatagan natin ang ating paniniwala sa Kanya. Manalangin tayo
at bumalik sa kanyang mga kamay.

Tagapagbalita: Maraming salamat po sa inyo. Tunay ngang may mga
bagay na imposible na magiging posible kung matatag ang ating
paniniwala sa Kanya. Sabi nga ng ating panauhin, “ Maging positibo
sa pang-araw-araw na pamumuhay at tatagan pa ang paniniwala sa
Kanya”.

: Sa muli, maraming salamat po sir. Nawa’y pagpalain
tayo ng Maykapal.
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Sagutin ang mga sumusunod na katanungan mula sa tekstong binasa.

1. Ano ang paksa ng pakikipanayam?

2. Anong kasangkapan ang ginamit ng tagapagbalita upang maiparating sa

mga nakikinig ang mensahe ng panauhin?

3. Naging makabuluhan ba ang ginawang pakikipanayam? Bakit?

4. Anong wika ang ginamit ng tagapagbalita at ng kanyang panauhin?

Bakit?

5. Sa kasalukuyan, makabuluhan pa ba ang paggamit ng ganitong

kasangkapan sa paghahatid ng impormasyon? Bakit?

Suriin

Ano nga ba ang ugnayan ng ating wikang ginagamit sa mga

teknolohiyang umuusbong sa lipunan na ating ginagalawan? Paano ba

nagagamit ang wika sa mga panghimpapawid na pakikipagtalastasan?

Narito ang ilan sa mga bagay na maaring makatulong sa atin sa pagbibigay

linaw sa iilang katanungang araw-araw nating nakasasalamuha.

a. Mass Media, Pangmadlang media, o pangmasang media- ito ang tawag

sa pinakamaimpluwensiyal at masasabi ring pinakamakapangyarihang

institusyon sa ating lipunang ginagalawan sa kasalukuyan.

b. Radyo- ang may pinakamalawak at may pinakamaraming naaabot na

mamamayan dahil sa higit 600 ang mga estasyon sa buong Pilipinas.

c. Telebisyon - ay isang sistemang telekomunikasyon para sa

pagpapahayag at pagtanggap ng mga gumagalaw na mga larawan at tunog

https://tl.wikipedia.org/wiki/Telekomunikasyon
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sa kalayuan. Naging patungkol sa lahat ng aspeto ng programa at

pagpapadalang pantelebisyon ang katagang ito.

Isa rin itong pamamaraang telekomunikasyon na ginagamit upang

makapaghatid ng tunog at gumagalaw na imaheng may iisang kutis ng

kulay, may iba’t ibang kulay, o may tatlong sukat. Pwede itong tumukoy sa

set ng telebisyon, isang programa sa telebisyon, o ang pamamaraan ng

paghatid sa telebisyon. Ang telebisyon ay pangmasang panghatid, ng

libangan, edukasyon, balita o pag-alok.

d. Youtube - ay isang website na nagbabahagi ng mga video at nagbibigay-

daan para sa mga tagagamit o user nito na mag-upload, makita, at ibahagi

ang mga video clip. Ang mga video na ito ay maaaring husgahan; ang dami

ng husga at ng mga nakanood ay parehong nakalathala. Maaari ring mag-

iwan ng komento ang mga manonood sa karamihan ng video.

Pagyamanin

Nakadagdag ba sa ating kaalaman ang nabasa sa itaas? Magaling!

Binabati kita dahil sa dagdag kaalaman na iyong napulot.

Susubukan naman natin sa puntong ito ang lawak ng iyong

kaalaman sa iyong mga napanood, narinig, at nabasa. Gamitin ang

talahanayan sa ibaba para sa iyong mga kasagutan. Handa ka na ba?

A. Balikang muli ang isang pelikulang napanood sa telebisyon at

suriin ang paggamit ng wika

B. Balikang muli ang isang dulang panradyong napakinggan at suriin

ang paggamit ng wika.

C. Balikang muli ang mga nabasang paalala o kwento sa mga

pahayagan, aklat, o babasahin at suriin ang paggamit ng wika.

https://tl.wikipedia.org/wiki/Website
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Pelikulang napanood Dulang narinig sa radyo

Kuwento o paalalang

nabasa
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Isaisip

Ipagpatuloy ang kagalingan bata! Nasa tamang daan ka tungo

sa tagumpay. Naging makabuluhan ba ang mga gawain? Maraming salamat

naman kung magkaganoon. Maaari mo nang sagutin ang katanungan sa

ibaba bago ka magpatuloy sa mga natirang gawain.

Tanong: Bilang isang mag-aaral sa Senior High School sa

kasalukuyan, paano mo maibabahagi ang iyong mga kaalaman tungkol sa

pagharap sa mga hamon ng pandemya sa kasalukuyan? (Isulat sa sagutang

papel ang iyong sagot).

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 presentasyon gamit ang social media o ano mang

uri ng komunikasyon upang maibahagi bilang isang mag-aaral na may

malasakit sa kapwa tungkol sa pagsunod sa mga ipinatutupad ng IATF sa

new normal. Gamiting gabay ang rubric sa pagmamarka ng puntos.

4- napakahusay 2- katamtaman

3- mahusay 1- nangangailangan pa ng pagsasanay
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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
pagkakalahad.
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 katanungan at piliin ang titik ng

tamang sagot.

1. Ito ay isang photo-blogging site na may higit sa 20 milyong mga

natatanging bisita.

a. imgur b. tumblr c. fotolog d. youtube

2. Ito ang nangungunang network na pagbabahagi ng video sa buong

mundo at nagbibigay-daan sa mga gumagamit na mag-upload, tingnan,

at magbahagi na rin ng nasabing video.

a. wechat b. youtube c. tumblr d. fotolog

3. Ito ang pinakamalaking social network sa mundo. Sinasabing mayroong halos 2

bilyong buwanang mga gumagamit ng Disyembre 2017.
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a. blog b. facebook c. bloster d. telegram

4. Ito ay isang serbisyong instant messaging na nakabatay sa cloud na may higit sa

100 milyong aktibong buwanang mga gumagamit.

a. instagram b. telegram c. facebook d. youtube

5. Ito ay isang network na batay sa Social na video na halos tulad ng

YouTube, ngunit may higit at iba't ibang mga tampok at pag-andar. Ito

ay mayroong 70 milyong miyembro at 240 million monthyly manonood.

a. telegram b. facebook c. vimeo d. instagram

6. Ito ay isang social network at blog na nagpapahintulot sa

mga gumagamit nito na lumikha ng mga blog at makipag-ugnay sa

bawat isa. Mayroon itong tungkol sa 1.5 milyong mga gumagamit.

a. youtube b. facebook c. vblog d. bloster

7. Ito ay isang social network ng komunikasyon tulad ng Skype na

nagpapahintulot sa teksto, boses, at pagmemensahe ng video. Ito ay may

higit sa 800 milyong gumagamit.

a. facebook b. viber c. instagram d. twitter

8. Ito ay isang alternatibong social network na nakatutok sa

kalayaan sa pulitika, ang karapatan ng malayang pagsasalita at kalayaan

ng budhi.

a. bloster b. oneway c. raftr d. mewe

9. Ito ay isang malaking bahagi ng social median pang-edukasyon

lalong-lalo na s amga mag-aaral.

a. telegram b. brainly c. bloster d. twitter

10. Ito ay bahagi ng social media na mayroong 320 milyong mga
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gumagamit, na maaaring mag-post ng mga tweet na limitado sa 280 na mga

character.

a. twitter b. blog c. telegram d. pinterest

11. Ito ay isang maikling porma sa social media na nagbabahagi ng

mobile video na ginaya sa isang apps.

a. facebook b. mewe c. tiktok d. youtube

12. Ito ay isang social network na nagpapabilis sa mga taong makilala

ang iba pang uri o pangkat ng tao na nasa paligid ng isang particular na

paksa o tema.

a. twitter b. meetup c. instagram d. tiktok

13. Ito ay isang blogging network na may higit sa 350 milyong mga

blog at higit sa 500 milyong mga taong gumagamit. Ang social network na

ito ay sumusuporta sa parehong web at mobile.

a. instagram b. tiktok c. wechat d. tumblr

14. Ito ay isa pang institusyon ng instant messaging network ng mga

social media na gumagana sa loob ng Facebook.

a. messenger b. facebook c. instagram d. telegram

15. Ito ay isang instant messaging platform na nagbibigay-daan sa

komunikasyon gamit ang teksto, boses, at video. Mayroon itong mahigit sa

300 milyong aktibong buwanang gumagamit at ngayon ay bahagi ng

Microsoft.

a. viber b. instagram c. skype d. facebook

https://www.tiktok.com/
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Karagdagang Gawain

Bumuo ng sanaysay gamit ang isang buong papel na nagpapakita ng

kahalagahan ng paggamit ng wika. Gamiting gabay ang rubrik 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



15

Susi sa Pagwawasto

Subukin

1.b
2.c
3.a
4.b
5.c
6.d
7.b
8.a
9.b
10.b
11.c
12.b
13.d
14.b
15.c
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