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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 Adbertisment sa Kapaligirang Pinoy

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 Pilipino Baitang 11ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa
Adbertisment sa Kapaligirang Pinoy!

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 para sa iyo. Ito’y binuo upang
matulungan kang makilala at matiyak ang mga sanhi at bunga ng mga
pangyayari sa pag-unlad ng Wikang Pambansa. Ito’y karugtong ng aralin
tungkol sa Kasaysayan ng Wikang Pambansa na kinapapalooban ng mga
gawaing tutulong sa iyo upang mas higit mong maunawaan ang mga
pangyayaring pinagdaanan ng Wikang Pambansa upang umunlad ito nang
husto.

Pagkatapos maisakatuparan ang modyul na ito ay inaasahang
matamo mo ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na:

Nakagagawa ng pag-aaral gamit ang social media sa pagsusuri at pagsulat
ng mga tekstong nagpapakita ng iba’t ibang sitwasyon ng paggamit ng
wika. (F11EP-IId-33)

Pagkatapos ng aralin sa modyul na ito ay inaasahang matamo mo ang mga
sumusunod na layunin:

1. Nasusuri ang iba’t ibang uri ng adbertisment.

2. Nabibigyang-halaga ang mga adbertisment sa lipunang Pilipino.

3. Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa adbertisment gamit ang social
media.
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Subukin

Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, sagutin mo ang mga
sumusunod na pagsasanay. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot sa
iyong sagutang papel.

1. Ang _______ ay kadalasang tinatawag na patalastas at kadalasan itong
nakasulat sa karatula o nakabrodkast sa radio at telebisyon.

a. adbertayser b. adbertisment c. kompanya d. poster

2. ____________ ang tawag sa mga tao o kompanyang nagbabayad sa
adbertisment.

a. adbertayser b. adbertisment c. kompanya d. poster

3. Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang adbertisment maliban
sa ___________.

a. nilalapatan ito ng mga musika
b. mayroon itong makukulay na hitsura
c. maaayos at malinaw na nakalimbag ang mga titik
d. hindi ito umaangkop sa panlasa ng isang mamimili

4. Sa adbertisment hindi lamang produkto ang mga pinapabatid, ang pahayag ay
_________________.

a. tama b. mali c. di-tiyak d. walang Sagot

5. Ang mga adbertisment ay nagsisilbing paalala sa mga tao hinggil sa isang
anunsiyo. Ito ay ______________.

a. mali b. tumpak c. di-tiyak d. walang sagot

6. Ang _______________ ay nagsisilbing adbertisment sa telebisyon.
a. pelikula b. teleserye c. komersyal d. impormasyon

7. Karaniwang makikita sa mga adbertisment sa bus ang mga patalastas na
tungkol sa _________________.

a. anunsyo b. pelikula c. produkto d. titik b at c

8. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi tumutukoy sa isang
adbertisment?

a. Maayos, malinaw ang mga pagkalimbag sa mga titik
b. Ginagawang kaaya-aya, maayos at malinaw ang mga pahayag
c. Maaari itong magkwento o parang nakikipag-usap sa mga tao
d. Hindi maaaring gamitin ang social media bilang midyum ng
adbertisment
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9. Layunin ng adbertisment na ito na makita ng mga motorista at mga taong
dumaraan ang mga produktong pinapabatid.

a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

10. Sinasabing ito ang pinakaepektibong uri ng adbertisment.
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radio
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

11. Ito ay hindi nangangailangang pagtuunan ng paningin.
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

12. Nakadudulot ito ng karagdagang kagandahan sa mga bus
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

13. Ang ____________ na adbertisment aiy kadalasang ginagamitan ng
internet.

a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa online
d. adbertisment sa telebisyon

14. Bakit mahalaga ang adbertisment ng isang produkto?
a. Nagiging kritikal sa pagbili ng bilihin
b. Nagsisilbing maling gabay sa tamang pagbili
c. Nalalaman ang kakaibang taglay ng isang produkto
d. Lahat ay sagot liban sa titik b.

15. Likas sa mamimiling Pilipino ang maghanap at bumili ng produktong
maayos, maganda sa tamang halaga. Ito ay nagpapahayag na ____________.

a. laging sabay sa uso ang mga Pilipino
b. ang mga Pilipino ay bumibili ng murang produkto
c. ang mga Pilipino ay wais kung sila ay namimili ng produkto
d. bumibili ang mga Pilipino ng mga produktong hindi pinag-iisipan
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Aralin

1
Adbertisment sa

Kapaligirang Pinoy

Tayong mga Pilipino ay likas na malikhain. Malikhain tayo sa mga
bagay-bagay na talaga namang nakikita natin sa ating paligid. Ilan sa
patunay nito ay ang mga patalastas na nakikita natin sa mga malalaking
billboard at mga tarpaulin. Maging sa mga telebisyon at social media rin ay
lantad ito.

Malaking bahagi ang nagagampanan ng mga adbertisment sa ating
lipunan sapagkat ito ay nagpapabatid sa mga tao ng mga impormasyon na
maaaring makatulong sa kanila at ito rin ay paraan upang mahikayat ang
mga tao na bumili ng isang produkto at serbisyo.

Sa kasalukuyang panahon, mahalaga ang ginagampanang tungkulin
ng social media sapagkat kaakibat nito ang teknolohiya sa paghahatid ng
impormasyon at makabagong promosyon para sa madla.

Balikan

Handa ka na ba sa mga bago mong matutuhan sa modyul na ito? Kung
handa ka na ay simulan na natin.

Magpost ng iyong status sa speech balloon, bilang paghikayat na simulan
ang araling ito.
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Mga Tala para sa Guro

Ang mga mag-aaral ay maaaring magpost ng panghihikayat gaya
ng ginagawa nila sa mga istatus sa kanilang mga social media.

Mahusay! Nawa ay sabik ka ngayon sa mga bago mong matutuhan sa
araling ito. Maligayang pagtuklas!

Tuklasin

Sagutin at unawain ang bawat gawain upang matulungan kang
maunawaan ang araling ito.

Gawain 1: ILARAWAN MO!

Balikan ang mga adbertisment na nakita mo sa billboard o tarpaulin,
narinig sa radyo o napanood sa telebisyon. Pumili ka ng isang
adbertisment na tumatak sa iyong isipan. Isulat mo ang pamagat o
pangalan ng produkto at ipaliwanag kung bakit ito tumatak o naging
paborito mo.
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Suriin

Batay sa iyong paglalarawan sa Gawain 1, sagutin ang mga tanong sa
ibaba.

Gawain 2: Ibahagi Mo!

1. Bakit mo nagustuhan ang adbertisment na iyong napili?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2. Paano nakatulong ang mga patalastas sa iyo?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. Sa iyong palagay, mahalaga ba ang ginagampanan ng adbertisment sa
lipunan?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Maari ba nating gamitin ang social media sa adbertisment?
Ipaliwanag.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Nasagot mo ba nang maayos ang Gawain 2? Para mas lalong mo pang
maintindihan ang aralin, talakayin natin ito.

Alam mo ba na ang kaugnay ng salitang adbertisment ay promosyon?
Binubuo ito ng maraming paraan upang mabenta ang isang produkto o
hikayatin ang tao upang bilhin ito.

Adbertisment sa Kapaligirang Pinoy

Matalinong mamimili ang mga Pilipino. Pinapatunayan ito ng
paglabas ng iba’t ibang paraan ng adbertisment na nagpapakita ng
kompetisyon ng iba’t ibang adbertayser upang mahikayat nila ang mamimili
na bumili ng kanilang produkto.

Masasabing may mga elementong taglay ang bawat adbertisment na
nakaaakit sa paningin at panlasa ng mamimili ayon sa uri nito. Nariyan ang
makukulay na hitsura, maayos na mga larawan at letra kung nasa billboard
o tarpaulin, nakasulat sa mga sasakyan gaya ng bus, LRT, MRT at iba pang
gamit pangtransportasyon. Kung sa telebisyon naman, bukod sa makukulay
na pagkilos ng mga tauhan ng adbetisment, nilalapatan pa ito ng mga
musika na malaking tulong upang mahikayat ang mamimili. Sa radyo
naman, kailangang malinaw na malinaw ang bawat pahayag at may iba-
ibang sound effects bukod sa musika.

Sa adbertisment, hindi lamang produkto ang ipinababatid. May mga
anunsiyo ng reunion, miting sa isang samahan, kumperensiya at iba pa.
Nnagsisilbi itong paalala sa mga taong may kaugnayan sa nasabing mga
anunsiyo.

Isang kahanga-hanga sa mga adbertisment ay iyong nagbibigay-aral
at nagpapakita ng kultura sa lipunan. Minsan naman nagsilbi itong paalala
upang muling magbabalik tanaw sa panahong kaugnay ng nasabing
adbertisment.

Higit sa lahat, nagbibigay ito sa atin ng mahalagang bagay tulad ng
wastong paggamit ng wika. Anong antas ng wika ang ginamit? Kasama rin
sa dapat bigyang-pansin ang mga register na ginamit sa bawat uri ng
adbertisment at ang kakayahang lingguwistika, estruktural at gramatikal na
pagkabuo ng mga pahayag. Naging komunikatbo rin ba ang nasabing mga
pahayag na tinutugunan ang gamit ng wika nang ayon sa sitwasyong
ipinapakita ng bawat adbertisment?

Iba’t ibang paraan ng paghahatid ng adbertisment:

 Adbertisment sa Bus
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Karaniwang mga pelikula o isang produkto ng gadget, pagkain, gamit
pangmedikal at iba pa ang makikitang adbertisment sa bus.
Naniniwala ang mga adbertayser na malaking panghikayat kung sa
bus ay maglalagay rin sila ng adbertisment sapagkat bawat makikita
nito ay hindi maaaring hindi mapalingon lalo na kung maganda ang
pagkakagawa, na bentahe para magkaroon ng interes at lumaon ay
mahikayat na bilhin ang isang produkto. Madali ring maunawaan ang
gamit ng wika. Bukod sa nakapanghihikayat ang adbertisment sa bus,
nakapagdudulot rin ito ng karagdagang kagandahan sa disenyo ng
bus.

 Adbertisment sa Telebisyon

Ang bawat komersiyal sa telebisyon ay nagsisilbing adbertisment. Ito
ang sinasabing pinakaepektibong uri sapagkat halos lahat ng tao ay
may panahon sa panonood ng telebisyon. Iba-iba ang register na
gamit nang ayon sa produkto o sitwasyon. Ginagawang kaaya-aya,
maayos, malinaw ang pagpapahayag na nais iparating ng
adbertisment sa telebisyon upang mabigyang-tuon ito ng mga
manonood.

 Adbertisment sa Radyo

Epektibo ring paraan ang radyo upang mahikayat sa isang produkto
ang mamimili. Tulad din ng telebisyon kailangan ang airtime sa
estasyon o network upang marinig ang mga komersiyal kaugnay ng
adbertisment. Sa radyo ay nagkukwento o parang nakikipag-usap
lamang sa mga tagapakinig upang mabisang mapabatid ang
anumang produkto. Di tulad ng ibang uri ng adbertisment, ang
adbertisment sa radyo ay di kailangan pang pagtuunan ng paningin
upang ganap na maunawan ang mensahe, at bawat detalye ng
adbertisment ay pakikinggan mo lamang.

 Adbertisment sa Online

Isang promosyon ang adbertisment sa online na gamit ang Internet at
World Wide Web upang ipahayag ang husay at ganda ng produktong
inaadbertays.

 Adbertisment sa Billboard

Malaking estruktura ang billboard na makikita sa mga pampublikong
lugar. Ito ay nagpapakita ng adbertisment sa mga motorista at mga
tao na dumaraan tungkol sa isang lugar. Karaniwang makikita sa
mga pangunahing lansangan kung saan dumaraan ang maraming tao.
Makikita rin ang mga ito sa mga lugar na matao tulad ng terminal ng
bus, sa mga mall, mga malalakig gusali, mga stadium at iba pa.

Marami pang paraan kung paano maisagawa ang adbertisment. Ang
mahalaga ay ang kaangkupan ng gamit ng mga salita sa bawat produktong
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inaadbertays. May sariling register ang lipunan ng adbertisment nang ayon
sa produktong ibinebenta.

Pagyamanin

Naunawaan mo ba ang tinalakay na aralin? Upang higit mong
maunawaan ito, sagutin ang sumunod na gawain.

Gawain 3: Suriin Mo!

Pumili ng isang adbertisment ayon sa pagkakaadbertays nito at suriin ito
ayon sa saloobin ng isang adbertayser at mamimili.

A. Kung ikaw ay isang adbertayser ano ang mararamdaman mo o
gagawin mo para sa iyong gagawaing adbertisment?

B. Kung ikaw naman ay mamimili anong mararamdaman mo sa
napanood mong adbertisment ng produkto o nabasang anunsiyo?

Halimbawa:

Adbertisment: SABON

KUNG ISA AKONG
ADBERTAYSER…

KUNG ISA AKONG MAMIMILI…

 Lalapatan ko ang aking
adbertisment ng magandang
musika na nakakaagaw
pansin sa mga tao at madali
nilang matandaan ito.

 Maaakit ako sa malikahaing
musikang nilapat at sa
musikang ginamit na
madaling sundan.
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A. Adbetisment na napanood sa telebisyon o narinig sa radyo.

Adbertisment: ________________________

B. Adbertisment sa Online

Adbertisment: ___________________________

KUNG ISA AKONG
ADBERTAYSER…

KUNG ISA AKONG MAMIMILI…

 

KUNG ISA AKONG
ADBERTAYSER…

KUNG ISA AKONG MAMIMILI…
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Isaisip

Binabati kita sa iyong tiyaga at determinasyong matuto!

Gawain 4. Ibuod Mo!

Panuto: Sa pamamagitan ng pagpagbibigay-kahulugan sa akronim na
ADBERTISMENT, buumuo ng iyong sariling repleksyon tungkol sa iyong
natutuhan sa araling ito.

Maaring salita, parirala o buong pangungusap ang ilagay sa bawat
akronim.

A- _______________________________________

D- _______________________________________

B- _______________________________________

E- _______________________________________

R- _______________________________________

T- _______________________________________

I- _______________________________________

S- _______________________________________

M- _______________________________________

E- _______________________________________

N- _______________________________________

T- _______________________________________
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Isagawa

ILAPAT

Malapit na tayong matapos sa araling ito. Isang pagpupugay sa iyo sa
mahusay na pagsunod sa mga gawain sa modyul na ito.

Panuto: Bumuo ng iyong sariling poster ng adbertisment tungkol sa
pandemyang kinahaharap ngayon (COVID 19). Gawin itong makulay at
malikhain.
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Mamarkahan ka ayon sa mga sumusunod na batayan.

RUBRIK

BATAYAN

PUNTOS

15 12 9 6 3

Kalinawan ng

Mensahe

Mahusay

na

Mahusay

Mahusay

Katamta

mang

Mahusay

Hindi

Gaanong

Mahusay

Nangangaila-

ngan ng

Pagsasanay

Pagkamalikhain Mahusay

na

Mahusay

Mahusay

Katamta

mang

Mahusay

Hindi

Gaanong

Mahusay

Nangangaila-

ngan ng

Pagsasanay

Tayahin

Sagutin Mo

Dahil sa iyong pagtitiyaga ay narating mo na ang bahaging ito at
matatapos mo rin ang aralin. Bilang pagtataya sa iyong mga natutuhan,
sagutin ang mga sumusunod na aytem at isulat ang sagot sa iyong sagutang
papel.

Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong. Isulat ang titik ng tamang
sagot sa iyong sagutang papel.

1. Sa adbertisment hindi lamang produkto ang mga pinapabatid, ang
pahayag ay _________________.

a. tama b. mali c. di-tiyak d. walang Sagot

2. Ang _______________ ay nagsisilbing adbertisment sa telebisyon.
a. pelikula b. teleserye c. komersyal d. impormasyon

3. Alin sa mga sumusunod ay mga katangian ng isang adbertisment liban
sa ___________.

a. nilalapatan ito ng mga musika
b. mayroon itong makukulay na hitsura
c. maaayos at malinaw na nakalimbag ang mga titik
d. hindi ito umaangkop sa panlasa ng isang mamimili



18

4. ____________ ang tawag sa mga tao o kompanyang nagbabayad sa
adbertisment.

a. adbertayser b. adbertisment c. kompanya d. poster

5. Ang _______ ay kadalasang tinatawag na patalastas at kadalasan itong
nakasulat sa karatula o nakabrodkast sa radio at telebisyon.

a. adbertayser b. adbertisment c. kompanya d. poster

6. Karaniwang makikita sa mga adbertisment sa bus ang mga patalastas na
tungkol sa _________________.

a. anunsyo
b. pelikula
b. produkto
d. titik b at c

7. Ang mga adbertisment ay nagsisilbing paalala sa mga tao hinggil sa isang
anunsiyo. Ito ay ______________.

a. mali b. tumpak c. di-tiyak d. walang sagot

8. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang hindi tumutukoy sa isang
adbertisment?

a. Maayos, malinaw ang mga pagkalimbag sa mga titik
b. Ginagawang kaaya-aya, maayos at malinaw ang mga pahayag
c. Maaari itong magkwento o parang nakikipag-usap sa mga tao
d. Hindi maaaring gamitin ang social media bilang midyum ng
adbertisment

9. Sinsabing ito ang pinakaepektibong uri ng adbertisment.
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radio
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

10. Ito ay hindi nangangailangang pagtuunan ng paningin.
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

11. Layunin ng adbertisment na ito na makita ng mga motorista at mga
taong dumaraan ang mga produktong pinapabatid.

a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

12. Nakakadulot ito ng karagdagang kkagandahan sa mga bus
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
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c. adbertisment sa billboard
d. adbertisment sa telebisyon

13. Likas sa mamimiling Pilipino ang maghanap at bumili ng produktong
maayos, maganda sa tamang halaga. Ito ay nagpapahayag na ____________.

a. laging sabay sa uso ang mga Pilipino
b.ang mga Pilipino ay bumibili ng murang produkto
c. ang mga Pilipino ay wais kung sila ay namimili ng produkto
d. bumibili ang mga Pilipino ng mga produktong hindi pinag-iisipan

14. Ang ____________ ay kadalasang ginagamitan ng internet.
a. adbetisment sa bus
b. adbertisment sa radyo
c. adbertisment sa online
d. adbertisment sa telebisyon

15. Bakit mahalaga ang adbertisment sa isang produkto?
a. Nagiging kritikal sa pagbili ng bilihin
b. Nagsisilbing maling gabay sa tamang pagbili
b. Nalalaman ang kakaibang taglay ng isang produkto
c. Lahat ay sagot liban sa titik b.

Karagdagang Gawain

Mahusay at nasundan mo ang aralin at matagumpay mong naisagawa
ang mga gawain sa modyul na ito. Tandaan mo lagi na ang determinasyon
mong matuto ay magdadala sa iyo sa mundo ng karunungan.

Panuto:

1. Magsagawa ng isang pananaliksik tungkol sa mga adbertisment sa social
media (facebook, twitter, instagram at iba pa).

Sa mga walang access sa internet, maaring gawing batayan ang mga
napanood sa telebisyon at napakinggan sa radyo.

2. Sagutin ang SWOT tsart (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
batay sa mga adbertisment na iyong nakita o napanood sa social media.

3. Maaari mong suriin ang nilalaman (kultura at wika na nakapaloob) at
ang kabuhuan ng adbertisment.



20

STRENGTHS (KALAKASAN)

 Magandang katangian nito

WEAKNESSES (KAHINAAN)

 Mga dapat baguhin upang mas
mapabuti at mapaganda

OPPORTUNITIES (OPORTUNIDAD)

 Maaaring maibigay na
pagkakataon sa mga tao

THREATS (BANTA)

 Maaring masamang maidulot
nito sa tao

RUBRIK SA PAGGAWA NG SWOT ANALYSIS

PAMANTAYAN Iskor

NAPAKAHUSAY
(15 puntos)

MAHUSAY
(12
puntos)

KATAMTAMAN
(9 puntos)

KAILANGAN NG
PAGSASANAY
(6 puntos)

NILALAMAN Malaman at
impormatibo ang
nilalaman

Walumpong
porsyento (80%)
na malaman at
impomatibo ang
nilalaman

Animnapung
porsyento
ng(60%)
malaman at
impomatibo ang
nilalaman

Halos lahat ideya
ay hindi gaanong
impomatibo at
malaman.

KALINAWAN Kahanga-
hanga ang
kalinawan at
kaayusan ng
pagkakalahad
ng mga ideya

Mahusay ang
kalinawan at
kaayusan ng
pagkakalahad
ng mga ideya

Katamtaman
ang kalinawan
at kaayusan
ng mga ideya

Hindi malinaw
ang mga ideya
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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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