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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa Filipino ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul
para sa araling Iba’t Ibang Register at Barayti ng Wika sa Kulturang Pilipino.

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 Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul
ukol sa Iba’t Ibang Register at Barayti ng Wika sa Kulturang Pilipino.

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.

Isaisip Naglalaman ito ng mga katanungan o



4

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

Ano ang nakapaloob sa modyul na ito?

Isang mapagpalang araw muli sa iyo kaibigan!

Nasasabik ka na ba sa isa na namang makabuluhang talakayan? Batid kong
ninanais mong madagdagan ang iyong natutuhan at mapalawak pa ang iyong
kaalaman sa mga konseptong pangwika kaya halina’t ating simulan sa
pamamagitan ng pamukaw na mga pahayag.

Ang wika ay sinasalita nang ayon sa gamit o sitwasyong paggagamitan nito.
Isang katotohanan na penomenon o pangyayaring panlipunan ang wika kaya’t
dapat na lalo pang pahalagahan ang mga konseptong pangwika.

Maaari bang makapagbigay halimbawa ka ng ilan sa mga konseptong
pangwika? Batid mo rin ba na ang register at barayti ng wika ay mga konseptong
pangwika?

May mga pagkakataon at sitwasyon na nakaririnig tayo ng usapan kung
saan ay makikita ang register at barayti ng wika sa wikang sinasalita. May mga
pagkakataon din na ikaw mismo ay naging bahagi ng isang partikular na usapan o
talakayan gamit ang mga nabanggit na konseptong pangwika. Para matukoy mo
ang register at barayti ng wika na ginagamit sa iba’t ibang sitwasyon ay tutulungan
ka ng modyul na ito na sadyang nakalaan para sa iyo. Layunin nitong mabigyan ka
ng sapat na kaalaman sa pag-unawa sa konseptong pangwika na register at
barayti ng wika at makapagsulat ng tekstong nagpapakita ng kalagayang pangwika
sa kulturang Pilipino. Maari mong gamitin ang iyong kaalaman at kahusayan sa
pagsagot sa mga pagsasanay.

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

1. Nakasusulat ng mga tekstong nagpapakita ng mga kalagayang
pangwika sa kulturang Pilipino. (F11PU-IIc-87)

2. Natutukoy ang iba’t ibang register at barayti ng wika na ginagamit
sa iba’t ibang sitwasyon (Halimbawa: Medisina, Abogasya, Media,
Social Media, Enhinyerya, Negosyo, at iba pa) sa pamamagitan ng
pagtatala ng mga terminong ginamit sa mga larangang ito.
(F11WG-IIc-87)

Pagkatapos ng mga gawain ay nilalayon nitong matamo mo ang mga
sumusunod na tiyak na layunin:

1. Natutukoy ang kahulugan at kalikasan ng register at barayti ng wika
2. Naitatala ang mga termino ayon sa disiplina o larangang pinaggagamitan nito
3. Nakasusulat ng tekstong nagpapakita ng mga kalagayang pangwika sa

kulturang Pilipino na may kaugnayan sa register at barayti ng wika



6

Subukin

Bago tayo magpatuloy ay susukatin muna natin ang iyong kaalaman sa aralin ng
modyul na ito. Isulat sa iyong sagutang papel ang titik ng tamang sagot sa bawat
bilang.

1. Ang register bilang konseptong pangwika ay nangangahulugang __________.
a. baryasyon batay sa gamit at tinatawag ding estilo sa pananalita
b. higit na masaklaw ang konsepto kaysa sa tinatawag na estilo ng wika
c. isang maliit na grupo o pormal o makabuluhang katangian na nauugnay

sa partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyonal
d. iba-iba ang wika dahil sa lokasyong heograpiko, pandarayuhan, sosyo-

ekonomiko, politikal, at edukasyonal na katangian ng isang lugar o
komunidad

2. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang tumutukoy sa barayti ng wika?
1. baryasyon batay sa gamit at tinatawag ding estilo sa pananalita
2. higit na masaklaw ang konsepto kaysa sa tinatawag na estilo ng wika
3. isang maliit na grupo o pormal o makabuluhang katangian na nauugnay

sa partikular na uri ng katangiang sosyo-sitwasyonal
4. iba-iba ang wika dahil sa lokasyong heograpiko, pandarayuhan, sosyo-

ekonomiko, politikal, at edukasyonal na katangian ng isang lugar o
komunidad

a. 1 at 2 b. 2 at 3 c. 3 at 4 d. 1 at 4
3. Ang mga pahayag sa ibaba ay tumutukoy sa homogeneous maliban sa
__________.

a. ito’y konseptong pangwika kung saan ay may iisang katangian ang wika
tulad ng language universals

b. ito’y konseptong pangwika kung saan iba-iba ang gamit, layunin, at
gumagamit

c. ito’y konseptong pangwika kung saan lahat ng wika ay may bahagi ng
pananalitang pangngalan at pandiwa

d. ito’y konseptong pangwika kung saan karaniwang isa lamang ang layunin
at ang gumagamit

4. Ang tawag sa binibigyan ng serbisyo ng isang politiko ay __________.
a. kliyente b. mamamayan c. parokyano d. tagahanga

5. Alin sa sumusunod na register ang napapabilang sa larangan ng teknolohiya?
a. mouse b. hardware c. save d. lahat ng mga nabanggit

6. Alin sa mga pahayag sa ibaba ang nagpapakita ng sitwasyon na napapabilang sa
larangan ng medisina?

a. Alis mantsa, alis amoy, malambot sa damit.
b. Igisa ang bawang, sibuyas, at kamatis. Lagyan ng kaunting tubig,

pakuluin, timplahan, ilagay ang giniling, at ang huli ay patatas.
c. Bibigyan kita ng reseta para sa pamamaga.
d. “Lights, camera, action…”
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7. Maituturing na register ang pangkat ng mga salita na __________ na
napapabilang sa larangan ng media.

a. post, share, like, at tag
b. pagsusulit, enrollment, kurikulum, at akademiks
c. beat reporter, pamamahayag, balita, at anchor
d. pamahalaan, batas, kongreso, at senado

8. Ang mga halimbawa ng register na kita, konsumo, puhunan, at produkto ay
napapabilang sa larangan ng __________.

a. politika b. agrikultura c. enhinyerya d. negosyo
9. Ang dressing na isang register sa larangan ng medisina ay may ibang kahulugan

sa sumusunod na larangan maliban sa __________.
a. agrikultura b. fashion c. pagluluto d. literatura

10. Alin sa mga pahayag sa ibaba ang hindi tumutukoy sa barayti ng wika?
a. Ang barayti ay may dalawang uri, ang homogeneous at heterogeneous.
b. Ang register ay barayting kaugnay ng higit na malawak na panlipunang

papel na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng pagpapahayag.
c. Binubuo ng idyolek at diyalekto ang permanenteng barayti.
d. Diyalekto ang tawag sa barayti ng wika na batay sa lugar, panahon, at

katayuan sa buhay.

Para sa bilang 11-15

Panuto: Tukuyin ang larangan/propesyon na kinabibilangan ng bawat
register/salita na nasa kahon. Isulat ito sa sagutang papel.

11. Medisina : _______________
12. Abogasya : _______________
13. Negosyo : _______________
14. Social Media: _______________
15. Enhinyerya : _______________

blueprint kita
vlog korte
opera teksto
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Aralin

1
Iba’t Ibang Register at

Barayti ng Wika

Balikan

Sa pagkakataong ito ay muli mong balikan ang nakaraang aralin tungkol sa
iba’t ibang dahilan, anyo, at pamaraan ng paggamit ng wika sa iba’t ibang
sitwasyon.

Naalala mo pa ba ang lingguwistiko at kultural na gamit ng wika sa
lipunang Pilipino? Halina’t muli nating balikan.

Ang gamit na wika sa pahayag na “Matindi na ang sikat ng araw anak,
gumising ka na.” ay lingguwistiko samantalang ang gamit na wika sa pahayag na
“Tabi-tabi po, makikiraan lang po.” ay kultural.

Kung may lingguwistiko at kultural na gamit ng wika sa lipunang Pilipino ay
may mga kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino. Ito ang iba’t ibang register at
barayti ng wika na ginagamit sa iba’t ibang sitwasyon na siyang bibigyang-diin sa
pagtalakay ng aralin sa modyul na ito.

Mga Tala para sa Guro

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral upang
lubusang matuto at maunawaan ang pinakamahalagang layunin ng
pampagkatuto. Naglalaman din ito ng mga gawain at pagsasanay upang
malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral.
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Tuklasin

Gawain 1. Batid mo na ngayon ang mga layuning inaasahang makamit sa
modyul na ito. Bago ka magpatuloy ay tunghayan ang ilang halimbawa ng
pahayag na naririnig natin sa lipunang Pilipino.

Mga Tanong:

1. Sino ang kinakausap na mahihinuha sa:
Unang nagsasalita: ________________________________________________________
Ikalawang nagsasalita: ____________________________________________________
Ikatlong nagsasalita: ______________________________________________________

2. Anong mga salita ang magpapatibay na tama ang iyong pagtukoy sa
nagsasalita at kinakausap sa bawat pahayag?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Anong kalagayang pangwika sa kulturang Pilipino ang masasalamin sa
bawat pahayag?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Gawain 2. Suriin ang sumusunod na adbertisment mula sa isang
pahayagan. Adbertisment ito tungkol sa gatas ng sanggol. Pahalagahan ito
sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong.

Mga Tanong:

1. Tungkol saan ang adbertisment?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Anong mga salita ang magpapatibay na isa nga itong adbertisment?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Paano ginagamit ang mga salita sa adbertisment? May panghihiram ba ng mga
salita o wala? Patunayan.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Nasagot mo ba nang ang mga tanong? Ang pagsagawa ng mga paunang
gawain ay isang paraan upang maihanda ka sa pagtalakay ng ating aralin.

Mahirap talagang mahiwalay kay
baby. Hindi mapanatag ang loob ni
mommy.

Kaya kailangang pakainin si baby
ng mga masustansiyang pagkain
at karagdagang sustansiya ng
Gatas Lusog. A quality milk
supplement na abot-kaya!

May apat na bitamina at mineral.
Mayaman sa sustansiya sa
murang halaga.

Upang matulungan si baby na
lumaking masigla at masaya.

Para sa kalusugan ni baby… para
mapanatag ang loob ni mommy.
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Tunghayan ang kasunod na mga Kautusang Pangkagawaran at iugnay sa
ilang konseptong pangwika.

KAUTUSANG PANGKAGAWARAN BLG. 25, S. 1974
Nilagdaan ni Kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura na
nagtatakda ng panuntunan ng pagpapaunlad ng Patakaran Sa Edukasyong
Bilingguwal.

Ating Alamin:

Ang wika ay sinasalita nang ayon sa gamit o sitwasyong paggagamitan
nito. Isang katotohanan na penomenon o pangyayaring panlipunan ang wika
kaya’t dapat na lalo pang pahalagahan ang mga konseptong pangwika tulad ng:
wika, wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal, bilingguwalismo,
multilingguwalismo, lingguwistikong komunidad, unang wika, pangalawang
wika; gayundin ang pag-aaralan sa araling ito na: register at barayti ng wika.

Maraming naghahambing ng register sa diyalekto. Ngunit ano ang
register? Ang register ay baryasyon batay sa gamit, samantalang ang
diyalekto ay batay sa taong gumagamit. Tinatawag ding estilo sa pananalita ang
register. Iba ang register ng guro kapag kausap niya ang punong-guro, iba rin
ang gamit niyang register kapag kausap niya ang mga kasamahang guro, at
lalong naiiba ang register niya kung kaharap ang kaniyang mga mag-aaral.

Isang pinanggagalingan ng mga baryasyon ng pananalita ng indibidwal ay
depende sa mga sitwasyon ng paggamit.

Halimbawa ng ilang sitwasyon:
1. Paki-react ng post na nasa timeline ko, paki-share na lang din sa fb

friends mo…thank you 
Pagsusuri: mahihinuhang ipinadala ang mensahe sa pamamagitan ng
social media platform

2. Igisa ang bawang, sibuyas, at kamatis. Lagyan ng kaunting tubig,
pakuluin, timplahan, ilagay ang giniling, huli ang patatas.
Pagsusuri: mula naman sa isang resipe

3. Alis mantsa, alis amoy, malambot sa damit.
Pagsusuri: isang adbertisment

Samantala, ipinahayag ni Alonzo (2002) na ang barayti ng wika ay isang
maliit na grupo o makabuluhang katangian na nag-uugnay sa uri ng sosyo-
sitwasyonal.

Suriin
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Barayti ng Wika Kahulugan Halimbawa
1. Idyolek Ito ay personal na

paggamit ng salita ng
isang indibidwal. Bawat
indibidwal ay may istilo
sa pamamahayag at
pananalita.

“Magandang Gabi
Bayan” – Noli de Castro
“Hindi ko kayo
tatantanan” – Mike
Enriquez

2. Dayalek Ito ay nalilikha dahil sa
heograpikong
kinaroroonan. Ang
barayti na ito ay
ginagamit ng tao ayon sa
partikular na rehiyon o
lalawigan na tinitirhan.

“Mahal kita” - Tagalog
“Langga ta gid ka” –
Hiligaynon

3. Sosyolek Ito ay uri ng barayti na
pansamantala lang at
ginagamit sa isang
partikular na grupo.

“Oh my God! It’s so
mainit naman dito.
(Naku, ang init naman
dito!)

4. Etnolek Nalikha mula sa salita
ng mga
etnolingguwistikong
grupo/komunidad.
Nagkaroon ng iba’t ibang
etnolek dahil sa
maraming pangkat-
etniko.

Palangga – sinisinta,
minamahal
Bulanim – pagkahugis
ng buo ng buwan

5. Ekolek Ito ay kadalasang
ginagamit sa ating
tirahan. Ito ay
kadalasang nagmumula
sa bibig ng bata at
matanda.

“Gisingin mo na si
bunso”
Palikuran – banyo o
kubeta
Papa – ama/tatay
Mama – ina/ nanay

Homogeneous- Sa konseptong ito ng wika, ipinahahayag na may iisang
katangian ang wika tulad ng language universals. Ibig sabihin, lahat ng
wika ay may bahagi ng pananalitang pangngalan at pandiwa. Karaniwang
isa lamang ang layunin at ang gumagamit, isa lamang ang gamit ng wika.

Heterogeneous- Sa konseptong ito ng wika, iba-iba ang gamit, layunin,
at gumagamit. Iba-iba ang wika dahil sa lokasyong heograpiko,
pandarayuhan, sosyo-ekonomiko, politikal, at edukasyonal na katangian
ng isang partikular na lugar o komunidad na gumagamit ng naturang
wika. Halimbawa, sa Pilipinas, ang pagiging multilingual ay nagsasabi na
nag-iiba ang wika.
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Pagyamanin

Matapos mong sagutan ang lahat ng mga gawain ay handa ka na bang
bumuo ng sariling mong kaalaman?
Gawain 1: Basahin ang sumusunod na balitang pangkalusugan at sagutin ang
mga tanong kaugnay nito. Pahalagahan ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusuri
sa mga konseptong pangwikang maiuugnay dito.

1.

Ilahad ang sangkap ng kamatis na nakahahadlang sa pagkakaroon ng
kanser sa prostate.

__________________________________________________________________

2.

Ayon sa teksto blg. 2, isa-isahin ang mga prutas na mayaman sa calcium
at iba pang bitamina.
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Kamatis Power!

Noong una ay beta-carotene, sinundan ito ng phytochemicals
at ngayon, narito ang lycopene. Ano naman ito?

Lycopene ang tawag sa sustansiyang natatagpuan sa mga
kamatis. Nakahahadlang ito sa pagkakaroon ng kanser kabilang na
ang kanser sa prostate.

Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, kumpara sa
sariwang kamatis ay 2.5 beses na mas madali itong makukuha sa
katawan kung nasa anyo ng tomato paste, tomato sauce, at tomato
ketchup.

-Halaw sa Family Circle, 2000-

Calcium Plus

Usong-uso ngayon ang mga inuming mayaman sa Calcium. ‘Di
nga ba’t bukambibig na ang osteoporosis o paglutong ng mga buto?
Kung mahilig tayo sa mga prutas, narito ang pinakamayaman hindi
lamang sa calcium kundi pati na rin sa folic acid, iron, protina, at
Vitamin A, B1, B2, B3, at C: kiwi, papaya, melon, strawberry, manga
at orange.

-Halaw sa Health and Family, 2000-
(Magasin)
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3.

Ipaliwanag kung ano ang sakit na diabetes. Paano nagkakaroon ng sakit
na ito?
________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Diabetes

Ano ang diabetes? Ang diabetes o diabetes mellitus ay isang
sakit na dulot ng kawalan ng kakayahan ng katawang gamitin ang
asukal (tinatawag na glucose) mula sa pagkain, sa ilalim ng normal
na kondisyon. Nagiging resulta ito ng mataas na level ng asukal sa
daloy ng dugo.

Ang blood sugar level na lumalagpas sa normal value na 3.3-
6.6 mmoL/.1 ay maaaring makasama sa mga himaymay ng katawan
at sa kalaunan ay magiging sanhi ng malawakang pagkasira ng
tissue.

Ang uri ng diabetes ay dalawa. Una, umaasa sa insulin na
karaniwang matatagpuan sa bata o adolescent, ang timbang ay
karaniwang normal o mababa sa normal at kumakatawan sa 15
porsyento ng mga diabetic.

Ikalawang uri, ‘di umaasa sa insulin, karaniwang natatagpuan
sa 40 taong gulang, ang katawan ay nagpoprodyus ng normal na
antas ng insulin ngunit ‘di ito nagagamit nang mabuti at
kumakatawan sa 85 porsyento ng mga diabetic.

-Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik, 2008. Grandwater
Publications
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Gawain 2: Suriin ang nilalaman ng bawat teksto. Tukuyin ang mga
register, barayti ng wika, at ang larangang kinabibilangan nito.

Teksto Register Barayti Larangan

Kamatis Power!

Halimbawa lycopene Nutrisyon

Calcium Plus

Diabetes
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Isaisip

Panuto: Magtala ng limang register na ginagamit sa mga sumusunod na
larangan. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel.

Isagawa

Tukuyin ang dalawa sa mga larangang kinabibilangan ng bawat
salita/register. Pagkatapos, ibigay ang kahulugan batay sa larangang
kinabibilangan nito.

REGISTER LARANGAN KAHULUGAN
Hal.

bituin Astrolohiya

Pelikula

flaming ball o gas na
makikita sa kalawakan

artista
1. beat
2. mouse
3. hardware
4. mata
5. pagong

LARANGAN

Abogasya

1.

2.

3.

4.

5.

Media

1.

2.

3.

4.

5.

Isports

1.

2.

3.

4.

5.

Enhinyerya

1.

2.

3.

4.

5.

Negosyo

1.

2.

3.

4.

5.
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Tayahin

Binabati kita sa iyong kagalingan sa pagsunod sa mga panuto at sa
pagsasagawa ng lahat ng gawain at pagsasanay. Upang lubos mong maunawaan
ang ating aralin ay sagutin mo ang sumusunod na katanungan. Isulat ang letra ng
tamang sagot sa iyong sagutang papel.

1. Anong konseptong pangwika na baryasyon batay sa gamit at estilo sa
pananalita?

a. barayti b. heterogeneous c. homogeneous d. register
2. Ang __________ ay koseptong pangwika kung saan iba-iba ang gamit,
layunin at gumagamit ng naturang wika.

a. barayti b. heterogeneous c. homogeneous d. register
3. Higit na masaklaw ang konsepto ng __________ kaysa sa tinatawag na
estilo ng wika.

a. barayti b. heterogeneous c. homogeneous d. register
4. Alin sa mga sumusunod na konseptong pangwika ang maiuugnay sa
pagiging multilingual ng Pilipinas?

a. barayti b. heterogeneous c. homogeneous d. register
5. Alin sa mga sumusunod na halimbawa ang nagpapakita ng barayti ng
wika na napabibilang sa diyalektong heograpiko?

a. Ang salitang banas ng mga taga-Quezon sa Rehiyon IV-A ay
nagpapahayag na mainit ang panahon
b. Ang salitang sugba sa Visayas ay ihaw ang ibig sabihin.
c. Ang daga sa Bicol ay lupa, samantalang sa Tagalog ito ay isang uri
ng hayop.
d. Sa Rehiyon III,Tagalog ang diyalekto sa Bulacan at Bataan kung
saan pare-parehong ginagamit ang salitang lima. Magkakatabi ang
nasabing lalawigan kaya may mg salita na pareho lamang ang gamit
at baybay.

Para sa bilang 6-10
Tukuyin ang larangang kinabibilangan ng bawat salita na nakapaloob sa
kahon.

REGISTER LARANGAN/PROPESYON

1. window
2. crash
3. foul
4. buwaya
5. bato
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Para sa bilang 11-15
Magtala ng limang register na napabibilang sa larangan ng social media.
11.
12.
13.
14.
15.

Karagdagang Gawain

Binabati kita dahil nagawa mo ang lahat ng mga gawain. Upang matiyak
kung lubusan mo bang naunawaan ang ating aralin ay bibigyan kita ng
karagdagang gawain na siyang magpapamalas ng iyong kahusayan sa pagsulat at
paglikha.

Panuto: Sumulat ng maikling usapan/palitan ng pahayag gamit ang lobo ng
usapan. Ang pagguhit sa mga tauhan ay maaaring sa pamamagitan ng figure stick.
Pumili lamang ng isang paksa mula sa ibaba.

Paksa:
1. Register- Pakikipag-usap sa Isang Balikbayan
2. Barayti- Pakikipag-usap sa Isang Service Crew ng Isang Fast Food Chain
3. Homogeneous- Pakikipag-usap sa Isang Scientist, Chemist, at iba pa
4. Heterogeneous- Pakikipag-usap sa Isang Tsinoy o Fil-Am

Pamantayan sa Karagdagang Gawain

Kraytirya 5 4 3 2 1

1. Malinaw na naiugnay ang nabuong usapan
sa napiling paksa

2. Kakikitaan ng malawak na kaalaman sa
mga konseptong pangwika

3. Kahusayan at kalinisan sa paglikha

4. Paggamit ng wastong mekaniks (baybay,
gamit ng salita, malaki at maliit na letra,
wastong gamit ng mga bantas)
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Susi sa Pagwawasto

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

Tayahin
1.D
2.B
3.A
4.B
5.D
6.Teknolohiya/

Infrastructue
7.Pag-ibig/

Transportasyon
8.Isports/

Pagluluto
9.Siyensya/

Panitikan
10.Siyensya/

Medisina/
Panitikan

Parasabilang11-15,
maaaringalinmansa
sumusunod)

11.tag
12.share
13.site
14.text
15.network

Sanggunian
Aklat:

 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Jocson,
M.O. Vibal Group, Inc. 1253 Gregorio Araneta Avenue, Quezon City .
2016.

 Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Rex
Book Store, Inc. 84-86 P. Florentino St., Sta. Mesa Heights, Quezon
City. 2016.

Internet:

https://philnews.ph/2019/07/17/barayti-ng-wika-uri-halimbawa/
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For inquiries or feedback, please write or call:

Department of Education – SOCCSKSARGEN
Learning Resource Management System (LRMS)

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893

Email Address: region12@deped.gov.ph

PAHATID-LIHAM
Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may
pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa
bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most
Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng
Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat
mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong
panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa
paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming
hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.
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