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KOMUNIKASYON
AT PANANALIKSIK SA WIKA
AT KULTURANG PILIPINO

Ikalawang Markahan –Modyul 5:
Kakayahang Sosyolingguwistiko



Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

Malugod na pagtanggap sa asignaturang _Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode
(ADM) Modyul para sa araling Kakayahang Sosyolingguwistiko
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.



Para sa mag-aaral:

Malugod na pagtanggap sa Filipino 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM)
Modyul ukol sa Kakayahang Sosyolingguwistiko.
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
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.



Alamin

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga pagtalakay sa aralin tungkol sa
Kakayahang Komunikatibo na binubuo ng Kakayahang Lingguwistiko, Pragmatiko,
Diskorsal at Sosyolingguwistiko na pokus ng modyul na ito.

Ang aralin ay naisaayos ayon sa pagkakasunod-sunod sa talaan ng mga
pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto.

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang matamo mo ang mga
pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na:
1. Nabibigyang kahulugan ang mga salitang ginamit sa talakayan. (F11PN–IIe– 87)
2. Napipili ang angkop na mga salita at paraan ng paggamit nito sa mga usapan o

talakayan batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin at grupong
kinabibilangan. (F11 PS-IIe-90)

Pagkatapos ng aralin sa modyul na ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. Naipaliliwanag ang kahulugan ng Kakayahang sosyolingguwistiko.

2. Nakabubuo ng mga pahayag na angkop sa iba’t ibang kontekstong
sosyolingguwistiko.



Subukin

Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang sagutin mo ang mga sumusunod na
katanungan.

Panuto: Isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot sa bawat aytem.

1. Ito ay nangangahulugang abilidad sa angkop na paggamit ng mga pangungusap
batay sa hinihingi ng isang interaksiyong sosyal.

a. Kakayahang komunikatibo c. Kakayahang sosyolingguwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

2. Ang kakayahang tumutukoy sa pag–aaral sa paggamit ng wika sa isang
partikular na konteksto sa paraang diretsahan at may paggalang.

a. Kakayahang komunikatibo c. Kakayahang sosyolingguwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

3. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makabuo ng pangungusap na
may wastong gramatika.

a. Kakayahang komunikatibo c. Kakayahang sosyolinggwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

4. Tumutukoy sa kakayahang angkop sa paggamit ng wika na naaayon sa
panlipunan at pagpagpapakahulugan sa isang tiyak na sitwasyon.

a. Kakayahang komunikatibo c.Kakayahang sosyolingguwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

5. Ito ang modelong ginagamit sa pag–aaral ng kakayahang sosyolingguwistiko.
a. Setting c. Listening
b. Speaking d. Reading

6. Siya ang sosyolingguwistang nagbigay ng modelo sa pag-aaral ng
kakayahang sosyolingguwistiko.

a. M.A.K Halliday c. Dell Hymes
b. Noam Chomsky d. J.L Austin

7. Ito ay tumutukoy sa takbo ng pag-uusap.
a. Participants c. Key
b. Ends d. Act Sequence

8. Ito ay kakayahang umunawa at makapagpahayag sa isang tiyak na wika.
a. kakayahang pragmatiko c. Kakayahang sosyolingguwistiko
b. kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang diskorsal

9. Sa akronim na SPEAKING, ano ang tumutukoy sa paksa ng pag-uusap?
a. Norms c. Keys
b. Genre d. Acts



10. Ito ay anyo at estilong ginagamit sa pag–uusap (pasalita o pasulat).
a. Participants c. Instrumentalities
b. Norms d. Act Sequence

11. Tumutukoy ito sa layunin at ang bunga ng kanilang pag-uusap.
a. Norms c. Instrumentalities
b. Ends d. Act Sequence

12. Ito ay isang sistematikong kaalaman sa pag–aaral ng wika.
a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

13. Tumutukoy ito sa pag–aaral ng tunog ng wika ayon sa pasalitang anyo
nito.

a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

14. Ito ay tumutukoy sa pag–aaral ng mga salita at kung paano ito nabuo mula sa
pinakamaliit na yunit ng salita na nagtataglay ng kahulugan.

a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

15. Ang pag–aaral kung paano binubuo ang mga parirala, sugnay at pangungusap
sa isang partikular na wika.

a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks



Aralin

1
KAKAYAHANG
KOMUNIKATIBO

Ang mga kaalaman at kasanayang matutunan dito sa araling Kakayahang

Komunikatibo sa larangang ng Sosyolingguwistiko ay makatutulong nang malaki

upang maihanda ka sa mga gawaing may kinalaman sa pagkakaroon ng

mabungang pakikipagtalastasan.

anga

Balikan

Nasagot mo ba ang lahat na mga tanong sa ating Subukin? Ang mga tanong
ay may kaugnayan sa ating aralin.

Tignan natin ang iyong husay sa paggamit ng angkop na salita na isa sa
mga pokus ng ating aralin.

A.Panuto: Piliin ang angkop na salita na dapat gamitin sa bawat pangungusap.

1. (Masakit, Mahapdi) sa sugat ang gamot na kanyang ipinahid.

2. (Lumubog, Nalunod) sa karagatang Pasipiko ang barkong sinakyan ng kanyang

kaibigan.

3. (Ooperahin, Ooperahan) bukas ang kanyang mata.

4. Masakit (daw, raw) ang ulo ni Andrea kaya hindi siya nakapasok sa klase.

5. (Subukin, Subukan) mong kumain ng gulay at prutas upang sumigla ka.

B. Panuto: Basahin at suriing mabuti ang pagkakabuo ng bawat pangungusap.
Kung may nakitang mali sa pangungusap, iwasto ito. Kung wala, isulat lamang
ang salitang TAMA.

6. Ang mga bagyo sa pilipinas ay natural lamang na tumama sa mga bansang

napapaligiran nang karagatang Pasipiko.

7. Malaking pinsala ang iniwan ni bagyong Ulysses sa bansang Pilipinas.

8. Hinahangaan ang pagiging matatag ng mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok

na kanilang nararanasan.

9. Hindi naging hadlang sa mga Pilipino ang pandemyang nararanasan ng ating



bansa para hindi magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo.

10. Ang Filipino ay isang magiting na bansa.

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.

Tuklasin

Binabati kita dahil nasagot mo ang unang gawain. Ipagpatuloy mo lang
kaibigan.

Naranasan mo na bang ang iyong kausap ay biglang nainis o nagtampo sa
iyo nang hindi mo alam kung ano ang nasabi mo na hindi niya nagustuhan? Bakit
kaya?

A. Itala ang mga maaaring dahilan kung bakit nainis o nagtampo ang iyong kausap
nang hindi mo na sinasadya.

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

Mula sa iyong ibinigay na mga sagot sa itaas,alin sa mga ito ang maaaring
dahilan ng biglang pagbago ng kanyang damdamin?

Paano ka nakikipag-usap sa iyong magulang, guro at iba pang nakatatanda
sa iyo? Katulad lamang ba ito ng pakikipag-usap mo sa iyong mga kaibigan at
kaklase?

Sa lahat ba ng pagkakataon ay malaya kang magpahayag ng anumang nais
mong sabihin o may mga sitwasyong nangangailangan ng pagtitimpi?



Suriin

Tunay ngang makapangyarihan ang wika. Bawat indibidwal ay may angking

kapangyarihan kung paano niya gagamitin ang wika upang matamo ang

kanyang layuning pangkomunikasyon.

Ang Kakayahang komunikatibo o communicative competence ay

nagmula kay Dell Hymes (1972), isang linguist, sociologist, anthropologist, at

folklorist, na tumutukoy sa kakayahan sa angkop na paggamit ng mga

pangungusap batay sa hinihingi ng isang interaksiyong sosyal.

Kaya’t ating alamin ang iba’t ibang kakayahan sa paggamit ng wika.

A. Kakayahang Lingguwistiko o Gramatikal

Tumutukoy ito sa kakayahan ng isang tao na makabuo at

makaunawa nang maayos sa makabuluhang pangungusap. Sinasabing

hindi magkakaroon ng iba pang kakayahang komunikatibo ang isang

tagapagsalita gaya ng kakayahang sosyolingguwistiko, diskorsal at

pragmatik nang walang sapat na kakayahang lingguwistiko.

Ang lingguwistika ay isang sistematikong kaalaman sa pag-aaral ng

wika. Kinapapalooban ito ng pag-aaral sa estruktura ng wika at kung paano

ito ginagamit.

May iba’t ibang sangay ang pag-aaral ng lingguwistika.

A. Ponolohiya- ang tawag sa pag-aaral ng tunog ng wika ayon sa pasalitang

anyo nito. Binibigyang-diin nito kung paano nalilikha ang tunog sa

pamamagitan ng bibig, ilong, ngipin, dila at iba pang aparato sa pagsasalita.

B. Morpolohiya ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga salita at kung paano ito

nabubuo mula sa pinakamaliit na yunit ng isang salita na nagtataglay ng

kahulugan ay tinatawag na morpema. Morpolohiya ang nag-uugnay sa

ponolohiya at sintaks sapagkat ito ang nagsasama-samang mga tunog na



maaaring magpaiba sa kahulugan ng salita. Isinasaalang-alang ang pag-iiba

ng anyo ng salita upang iugnay naman ito sa iba pang salita sa

pangungusap.

C. Sintaks naman ang pag-aaral kung paano binubuo ang mga parirala,

sugnay, at pangungusap sa isa pang partikular na wika. Itinuturo ng

gramatika ang mga patakaran sa pagbuo ng pangungusap sa isang wika.

Ang mga patakarang ito ay kinapapalooban ng tamang pagkakaayos ng mga

salita at ang tamang pagkakabuo ng salita ayon sa kanilang posisyon sa

pangungusap.

B. Ang Kakayahang Sosyolingguwistiko

Tumutukoy naman ito sa kakayahang gamitin ang wika nang may

angkop na pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong

pangkomunikasyon.

Hal. Magandang araw po! Kumusta po kayo? (Pormal)

Uy! Kumusta ka naman? (Impormal)

Tandaan: Mahalaga ang gamit ng mga salita sa sa isang usapan. Maaaring

batay sa kausap, pinag-uusapan, lugar, panahon, layunin, at grupong

kinabibilangan ng mga nag-uusap.

Maiuugnay sa kasanayang ito ang mabisang konsiderasyon sa

komunikasyon ng sosyolingguwistang si Dell Hymes na may akronim na

SPEAKING.

S- etting (Saan nag-uusap?)

P- articipant (Sino ang nag-uusap?)

E- ends (Ano ang layunin at bunga ng pag-uusap?)

A –cts ( Paano ang daloy takbo ng pag-uusap)

K- eys ( Ano ang tono ng pag-uusap?Pormal o di pormal ang pag-uusap)

I – nstrumentalities (Pasalita o Pasulat ba ang usapan?)



N - orms (paksa ng pag-uusap)

G - enre ( Nagsasalaysay, naglalarawan, nagpapaliwanag, nangangatuwiran

ba ang pag-uusap?)

Halimbawa: Pagpupulong ng mga Guro

Lugar ng Pag-uusap: School Gymnasium

Sino ang Nag-uusap: Punungguro at mga guro

Layon ng Pag-uusap: Paghahanda para sa pagsasagawa ng Face to
Face na klase

Takbo ng pag-uusap: Maayos ang daloy ng pagpupulong

Paraan ng Pag-uusap: Pormal ang usapan

Paksa ng Pag-uusap: Paghahandang gagawin ng paaralan
para sa Face to Face na klase

Genre : Naglalahad

C. Kakayahang Pragmatiko

Tumutukoy sa pag-aaral ukol sa paggamit ng wika sa isang partikular

na konteksto upang magpahayag sa paraang diretsahan o may paggalang.

Ito ay nangangahulugan na ang isang taong may kakayahang pragmatiko ay

mabisang nakagagamit ng yaman ng wika upang magpahayag sa paraang

diretsahan o may paggalang.

D. Kakayahang Diskorsal

Tumutukoy sa kakayahang umunawa at makapagpahayag sa isang tiyak

na wika.

Pagyamanin
A.

Matapos mong mapag-aralan ang mga dapat isaalang-alang para sa
mabisang komunikasyon, natitiyak ko na ito ay iyong naunawaan at
handa ka na sa susunod na gawain.

A. Panuto: Balikan ang nakaraang pagtalakay at ibigay ang kahulugan ng
mga salitang ginamit sa aralin.



KATAWAGAN KAHULUGAN

1. Komunikasyon

2. Kakayahang Komunikatibo

3. Kakayahang Sosyolingguwistiko

4.Diskorsal

5. Lingguwistika

B. Bumuo ng angkop na pahayag batay sa sitwasyon sa ibaba para sa taong
kinakausap: 1.) Pamilya 2.) Kamag-aral. Isulat ang sagot sa loob ng
speech balloon.

Sitwasyon: Panghihikayat na makibahagi sa programa na tutulong sa mga
biktima ng bagyong Ulysses.

1.

2.

Isaisip

Kumusta ka na? Nasagot mo ba ang mga gawain? Mainam na sundan

mo lamang ang mga gawain upang lalo mong maunawaan ang ating aralin.

Sa panahon ngayon, laganap na ang makabagong paraan ng

komunikasyon bunga ng mga makabagong teknolohiya. Napakadali na sa



atin ang magpadala ng mensahe o magpahayag ng ating saloobin. Ngunit

minsan nagdudulot din ito ng hindi magandang epekto dahil minsan hindi

natin maiwasang makapanakit sa damdamin ng iba.

Bilang isang kabataan ng Generation Y, ano ang maaari mong maipayo o

maitulong sa kapwa mo kabataan upang maging maingat sa paggamit ng

mga makabagong paraan ng komunikasyon lalong-lalo na sa pagpost sa

social media?

Isagawa

Panuto: Bumuo ng isang diyalogo batay sa sitwasyon sa ibaba. Piliin ang
angkop na salita at paraan ng paggamit nito batay sa sitwasyon. Isulat ang
diyalogo sa loob ng kahon. Isaalang-alang ang modelong SPEAKING sa
gawaing ito.

1. Sa isang shopping center sa Lungsod ng Heneral Santos habang nasa
kalagitnaan ng pagdiriwang ng Kalilangan Festival, may dalawang
turistang tila naliligaw. Magalang na nagtanong ang dalawang turista sa
isang guwardiya kung ano ang sasakyan nila papuntang Plaza Heneral
Santos.

2. Batay sa nabuong diyalogo sa bilang 1, ibigay ang mga hinihinging impormasyon
batay sa modelong SPEAKING.

Sagot

Setting Saan ginanap ang pag-uusap?

Participant Sino-sino ang kalahok sa pag-
uusap?

Ends Ano ang layunin ng pag-uusap?

Act Sequence Paano ang naging takbo ng



usapan?

Keys Ano ang tono ng pag-uusap?

Instrumentalities Ano ang midyum ang ginamit sa
pag-uusap?

Norms Ano ang paksa ng usapan?

Genre Anong uri ng diskurso ang
ginagamit?

Tayahin

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

1. Ito ang modelong ginagamit sa pag–aaral ng kakayahang sosyolingguwistiko.
a. Setting c. Listening
b. Speaking d. Reading

2. Tumutukoy ito sa layunin at mithiin ng nag–uusap gayundin ang bunga ng
kanilang pag-uusap.

a. Norms c. Instrumentalities
b. Ends d. Act Sequence

3. Ito ay tumutukoy sa takbo ng pag-uusap.
a. Participants c. Key
b. Ends d. Act Sequence

4. Ito’y anyo at estilo ng ginagamit sa pag–uusap (pasalita o pasulat).
a. Participants c. Instrumentalities
b. Norms d. Act Sequence

5. Ito ay tumutukoy sa tono ng pag-uusap?
a. Participants c. Keys
b. Ends d. Act Sequence

6. Sa akronim na SPEAKING, ano ang tumutukoy sa paksa ng pag-uusap?
a. Norms c. Keys
b. Genre d. Acts

7. Ito ay isang sistematikong kaalaman sa pag–aaral ng wika
a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks



8. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makabuo at makaunawa ng
maayos at makabuluhang pangungusap.
a. Kakayahang komunikatibo c. Kakayahang sosyolinggwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

9. Ito ay tumutukoy sa kakayahang gamitin ang wika nang may naaangkop na
pagpapakahulugan para sa isang tiyak na sitwasyong pangkomunikasyon.

a. Kakayahang diskorsal c. Kakayahang sosyolinggwistiko
b. Kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang pragmatiko

10. Ang pag–aaral kung paano binubuo ang mga parirala, sugnay at
pangungusap sa isang partikular na wika.
a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

11. Ang kakayahang ito ay sumasaklaw sa pag-aaral sa paggamit ng wika sa
isang partikular na konteksto upang magpahayag sa paraang diretsahan o
may paggalang.
a. kakayahang pragmatiko c. Kakayahang sosyolingguwistiko
b. kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang diskorsal

12. Tumutukoy ito sa pag–aaral ng tunog ng wika ayon sa pasalitang anyo nito.
a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

13. Ito ay tumutukoy sa pag–aaral ng mga salita at kung paano ito nabubuo mula
sa pinakamaliit na yunit ng salita na nagtataglay ng kahulugan.
a. Linggwistika c. Morpolohiya
b. Ponolohiya d. Sintaks

14. Ito ay kakayahang umunawa at makapagpahayag sa isang tiyak na wika.
a. kakayahang pragmatiko c. Kakayahang sosyolingguwistiko
b. kakayahang lingguwistiko d. Kakayahang diskorsal

15. Sino ang sosyolingguwista na nagbigay ng modelo sa pag-aaral ng
kakayahang sosyolingguwistiko?
a. M.A.K Halliday c. Dell Hymes
b. Noam Chomsky d. J.L Austin

Karagdagang gawain

Bilang panapos sa ating aralin, sagutin ang gawain sa ibaba:

Panuto: Makinig ng isang programa sa radyo o manood ng isang talkshow

sa telebisyon at himay–himayin ang naging pag-uusap gamit ang modelong

SPEAKING ni Hymes. Isulat ang sagot sa sagutang papel.

Programa sa radyo o telebisyon: _________________________________



Susi sa Pagwawasto

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

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

Balikan
A.
1.mahapdi
2.lumubog
3.
4.daw
5.subukin

B.
6.pilipinas-Pilipinas
7.Tama
8.Tama
9.Tama
10.bansa-lahi
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For inquiries or feedback, please write or call:
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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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