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Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:

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

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 Pragmatik !

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

Magandang araw sa inyo aking kaibigan !

Binabati kita dahil sa iyong kasipagan sa pagsagot ng mga gawain sa
mga naunang modyul.

Ang modyul na ito ay naglalaman naman ng mga kasanayang

makatutulong sa iyo sa pag-unawa ng mga pahayag. Tatalakayin sa modyul

na ito ang tungkol sa Kakayahang Pragmatik at Kakayahang Diskorsal.

Pagkatapos mong masagot ang mga gawain ay inaasahang matatamo

mo ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na:

1. Nahihinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit
ng mga salita at paraan ng pagsasalita ( F11WG-IIf-88)

2. Nakabubuo ng mga kritikal na sanaysay ukol sa iba’t ibang
paraan ng paggamit ng wika ng iba’t ibang grupong sosyal at
kultural sa Pilipinas (F11EP-IIf-34)

At inaasahan na sa pamamagitan ng modyul na ito ay makamit mo ang

mga sumusunod na tiyak na layunin:

1. Natutukoy ang ipinapahiwatig ng mga taong sangkot sa

komunikatibong sitwasyon

2. Nakapagbibigay-paliwanag sa paraan ng paggamit ng wika ng iba’t

ibang grupong sosyal at kultural sa bansa



Subukin

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

Piliin ang titik ng angkop na sagot at isulat sa iyong sagutang papel.

1. Sa pahayag na , “ Nakita mo ba ang bag ko ___ .” Anong bantas ang ilalapat sa
patlang?

a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang pananong

2. Sa pagdadaglat ng pantawag titulo tulad ng Doktor, anong bantas ang gagamitin?
a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang pananong

3. Anong bantas ang gagamitin sa hulihan ng isang salita, kataga o parirala na
nagsasaad ng pagkagulat o pagkabigla?

a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang pananong

4. Alin sa mga sumusunod ang hindi naglalarawan sa isang sanaysay?
a. matalinong opinyon c. maikli
b. tuluyan d. patula

5. Ang paraan ng __________ ay dapat na malumanay at magalang.
a. pagsasalita c. paglalakad
b. pagtutula d. pagsasayaw

6. Sa araw-araw nating pamumuhay tayo ay ___________ tungkol sa ating mga
saloobin sa mga magulang, kapatid, iba pang miyembro ng pamilya at maging sa
mga propesyonal.

a. nakikipagtalastasan c. nakikisayaw
b. nakikikain d. nakikisilong

7.Sa pagsulat ng sanaysay kailangang ang panimula ay___________
a. mabisa c. patula
b. masalimuot d. tinig

8.Makikita sa pamimilian ang kasingkahulugan ng kabataan maliban sa isa
a. tin-edyer c. lalabintaunin
b. adolesente d. adulto

9. Ang kakayahan naman ng isang tao na maintindihan ang speaker o nagsasalita ay
tinatawag na _______________ .

a. pragmatic competence c. speaker
b. intended meaning d. konteksto

10. Ang pakikipag-usap ay hindi lamang paggamit ng mga salita kundi sa paggawa
rin ng mga bagay gamit ang mga salita o tinatawag na ________



a. speech act c. speaker
b. competence d. intended meaning

11. Ito ay kakayahang magamit ang mga berbal at di-berbal na mga hudyat upang
maipabatid ang mensahe

a. Kakayahang Pragmatic c. Panuto
b. Sintaks d. Morpolohiya

12. Inilalahad sa bahaging ito ng sanaysay ang mga kuru-kuro o opinyon.
a. wakas c. panimula
b. gitna d. pamagat

13. Ito ay kakayahang umunawa at makabuo ng mga estruktura sa wika na sang-
ayon sa tuntunin ng gramatika.

a. Kakayahang Pragmatik c. Ponolohiya
b. Kakayahang Gramatikal d. Morpolohiya

14. Suriin ang pahayag na ito. Ano ang mensaheng nais iparating ng nagsasalita?
Maysakit si Aling Caring. Nanginginig sa lamig ang matanda dahil sa lakas ng ihip ng
hangin mula sa labas. “Ana, bukas ang pinto.” sambit ng matanda. Ano ang nais
ipagawa ng matanda kay Ana?

a. ipasara ang pinto c. bubuksan ang pinto
b. lagyan ng harang d. lagyan ng kandado

15. Kung ang reaksiyon ng tagapakinig ay maghahanda ng mainit na kape, bigyan ng
jacket ang kausap upang mabawasan ang nararamdamang lamig, o maaring
maisip ng tagapakinig na bawasan sa pamamagitan ng pagsara ng bintana o ng
pinagmumulan ng lamig. Ano ang kanyang narinig buhat sa nagsasalita?

a. nilalamig ako c. umuulan ng malakas
b. napakainit sa labas d. pinagpapawisan ang kausap



Aralin

1 Kakayahang Pragmatik

Balikan

Dati mong alam, ating Sariwain

Mga mag-aaral, naaalala pa ba ninyo ang inyong nakaraang aralin? Para
makasiguro, atin munang balikan ito. Handa ka na ba?

Dugtungan mo ang aking pahayag upang mabuo ang aking pagkatao.

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.



Basahin nang may buhay ang diyalogo at sagutin ang kaugnay na tanong.

Sitwasyon 1:

Tauhan 1: Tingnan mo … may paparating.

Tauhan 2: Saan banda? Hindi ko nakita, eh.

Tauhan 1: Papalapit na sa atin, ang kaklase pala natin.

Tauhan 2: Sige, klasmeyt maiwan na kita, kailangan ko ng umalis
ngayon din.

Gawain 1. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit dali-daling umalis ang tauhan
2.
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Sitwasyon 2: Basahin ang kuwento at pagkatapos sagutin ang Gawain 2.

Gawain 2. Sagutin ang tanong sa ibaba.

1. Kung ikaw ang nakababatang kapatid, ano ang masasabi mo sa reaksiyon ng ng
nakatatandang kapatid?
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tuklasin

Tawag sa Telepono

Malamig ang ihip ng hangin, nakahalukipkip ang kanyang mga kamay
at nakatanaw sa ibaba ng bundok. Matagal na rin sa pagkakatayo ang
binatang Kuya habang hinihintay ang mga magulang na nangakong susunod
agad sa kanila sa probinsya.

Nakabibinging halakhak naman ang nagpalingon sa kanya.. Tuwang-
tuwa na ibinalita ng kapatid na bunso ang pagkapanalo ng kuya nito ng
Isandaang libong piso ayon sa tumawag sa telepono.

Walang katinag-tinag sa pagkakatayo ang binata. Walang bahid ng
pagkatuwa na mabanaag sa kanyang mukha. Nagtatakang napatingin ang
bunso sa kuya nito.

Matamang nag-isip ang binata, “Wala naman akong sinalihang
paligsahan, ah!” sambit nito sa sarili.



Suriin

Mabisang Usapan, Paano Makakamtan?
Ngayon ating tatalakayin ang tungkol sa kakayahang pragmatik at pagtukoy

sa layunin ng kausap.

Paano mahihinuha ang layunin ng isang kausap batay sa paggamit ng mga
salita at paraan ng pagsasalita?

Sa araw-araw nating pamumuhay tayo ay nakikipagtalastasan sa mga
magulang, kapatid, iba pang miyembro ng pamilya at maging sa mga propesyonal. Sa
ating pakikipag-usap, umaasa tayo na maunawaan at magtagumpay tayo sa ating
inaasahang layunin sa pakikipag-usap. Ito ay malalaman sa pamamagitan ng mga
salitang ginagamit ng mga taong nag-uusap.

Ano ang kakayahang pragmatik?

Ito ay kakayahan ng isang indibidwal sa pagtukoy sa sitwasyong sinasabi, di-
sinasabi at maging ng ikinikilos ng kausap. Ang kakayahan naman ng isang tao na
maintindihan ang speaker o nagsasalita ay tinatawag na Pragmatic Competence.

Nararapat din na taglayin ng isang indibidwal ang kakayahang maipabatid ang
kanyang mensahe at mabigyang kahulugan ang mga naririnig at nababasa sa iba
pang kasangkot sa komunikatibong sitwasyon.

Kaugnay din nito ang intended meaning na nais iparating ng speaker. Ang
meaning ay hindi lamang nakapaloob sa grammar at sa mga salitang ginagamit ng
nagsasalita kundi sa konteksto din kung saan ginamit ang pangungusap.

Halimbawa : Bukas ang pinto.

1. Ito ay pangungusap.

2. Maaaring maging utos kung saan sinasabihan ang isang tao na isara
ang pinto.

Basahin at suriin ang usapan ng magkaibigan.

Sitwasyon 3.

Umuulan. Masayang nagkukuwentuhan sa salas ang pamilya ni Ana. Biglang naisip ni Ana na
may takdang-aralin pa pala siya. Agad niyang tinawagan ang kaklase niyang si Mira gamit
ang cellphone.

Ana: Hello. Mira kumusta ka?

Mira: Ikaw pala Ana. Okay lang ako. Bakit napatawag ka?

Ana: Napatawag ako kasi hindi ko alam papaano gagawin ang takdang-aralin natin.
Magpapatulong sana ako sa iyo.

Mira: Sige… walang problema.

Ana: Salamat, Mira.



Gawain 3. Ano ang napansin mo sa sitwasyong iyong binasa?

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tandaan: Ang tono ng pagsasalita ng nagtatanong ay dapat na malumanay,
magalang at mapagpakumbaba. Nakatutulong ang salita upang mahinuha
ang layunin ng kausap.

Sitwasyon 4:

Paano nakatutulong ang kakayahang pragmatik?

Tandaan: Ang kakayahang pragmatik ay nakatutulong sa pag-unawa ng
layunin ng tagapagsalita sa pamamagitan ng gamit ng mga salita at ang
paraan ng pagsasalita.

Gawain 4.1 Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel tanong.

Bakit kailangang isaalang-alang ang kakayahang pragmatik sa
pakikipagtalastasan o pakikipag-usap?

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

Gawain 4.2 Basahin ang pahayag at isulat sa patlang ang maaaring maisip
mong gawin kung ikaw ay isa sa mga nakarinig sa sinabi ng nagsasalita.

Ipagpalagay na ikaw ay tagapakinig. Suriin ang bawat pahayag ng iyong
kausap.

1. Nilalamig ako.

a. ___________

b. . __________

Maaaring may pragmatik na kahulugan na wala siyang pera.



1. Namumutla ang aming kaibigan nang dumating siya sa aming bahay.

a. ____________

b. ____________

Mabisang Usapan, Paano kaya makakamtan?
Ating Alamin…
May iba’t ibang konteksto ang diskurso.

Ang kahulugang (berbal o di-berbal) na matutunghayan sa diyalogo ng
magkakaibigan, sa mga pulong sa isang organisasyon o samahan,
pagpupulong o pag-uusap ng mga kabilang mula sa iba’t ibang lahi at bansa.

Ang diskurso ay malaking bahagi ng komunikasyon kaya sa pagbuo ng
diyalogo/usapan sa paraang pasulat dapat na tandaan ang mga sumusunod:

 Dapat na magkakaugnay ang mga ideya.
 Ang nilalaman at paksang pinili ay kailangang may

kaisahan.
 Nagtataglay rin ng panimula, gitna at wakas ang usapan o

diyalogo.
 Bigyang-pansin ang mekaniks lalo na ang wastong gamit ng

mga bantas, wastong gamit ng mga salita at ang kalinisan
ng gawain.

Ano ang tinatawag na Kakayahang Diskorsal?

Diskurso ang tawag sa pagpapahayag ng ideya pasulat man o pasalitang
paraan. Paraang pasulat kung ito ay sa pamamagitan ng palitan ng liham o
mga korespondensiyang nangangailangan ng tugon. Sa paraang ito laging
isaalang-alang ang estrukturang gramatikal tulad ng wastong gamit ng mga
bantas at paggamit ng mga panghalip, pang-ugnay at mga pang-abay. Ang
pasalitang diskurso naman ay pag-uusap tulad ng pagkukuwentuhan, debate,
simpleng kumustahan at iba pa.

Samantala ang kakayahang diskorsal ay tumutukoy sa kakayahan ng
isang indibidwal na bigyan ng interpretasyon ang napakinggang pahayag
upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan. Ito ay tumutukoy sa
pagkakaunawa sa buong diskurso. Ang mismong indibidwal, maaaring siya ay
mambabasa o tagapagsalita ay kailangang alamin niya ang paksa, layon at
iba pa ng isang diskuro. Laging tatandaan na hindi ang isang pangungusap o
isa-isang pangungusap lamang ang dapat inuunawa kundi ang buong
pahayag mismo.

Talasalitaan

konteksto- ang kahulugang (berbal o di-berbal) na matutunghayan sa
usapan.



matutun
ghayan-
makikita
teksto-
ito ang
ideyang
itinatawi
d sa
isang diskurso
diskurso- tumutukoy sa pagpapahayag ng mga ideya

Mahusay! Nabasa mo nang maayos at natitiyak ko na ito ay iyong
naunawaan. Ngayon ay handa kana sa pagsagot sa Gawain.

Pagyamanin

Natutuwa ako sa iyong magandang pagganap sa mga gawain.
Ipagpatuloy mo lamang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga
sumusunod na gawain.

Gawain 5.

1. Ano ang kahulugan ng salitang diskurso?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

2. Paano masasabi na ang isang indibidwal ay nagtataglay ng kakayahang
diskorsal? Ipaliwanag.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Pamantayan sa Pagbibigay ng Puntos.

Pagpapakahulugan:

4- Lubos na naisagawa 3- Naisagawa
2- Bahagyang naisagawa 1-Hindi naisagawa

PAMANTAYAN 4 3 2 1

1. Maayos ang organisasyon ng mga ideya

2. Wastong gamit ng mga salita o pahayag sa inilahad
na sagot

3.Isinaalang-alang ang wastong paggamit ng wika



Isaisip

Nagagalak ako sa iyong magandang pagganap sa mga Gawain.
Ipagpatuloy mo lamang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod
na Gawain.

Gawain 6. Sumulat ng isang kritikal na sanaysay na isaalang-alang ang
paggamit ng wika nang ayon sa iba’t ibang grupong sosyal at
kultural sa ating bansa partikular sa lugar kung saan ka naroon.
Isulat ito sa maikling coupon bond.

.

Pamantayan sa Pagbibigay ng Puntos

Pagpapakah
ulugan

4- Lubos na
naisagawa
3-
Naisagawa
2- Bahagyang naisagawa
1-Hindi naisagawa

Pamantayan 4 3 2 1

1. Maayos ang organisasyon ng mga ideya

2. Wastong gamit ng mga salita o pahayag sa pagsulat ng
sanaysay

3.Isinaalang-alang ang wastong paggamit ng wika



Isagawa

Mahusay ang iyong ginawang pagsagot sa naunang bahagi ng modyul.
Kung natutuhan mo nang wasto ang itinuro sa modyul na ito, masasagot mo
ang bahaging Isagawa nang matagumpay.

Gawain 7: Pumili ng isang miyembro ng pamilya na kakapanayamin o kakausapin
mo tungkol sa isang paksa na nais mong talakayin sa kanya. Maaari
mong i-apply ang natutuhan sa pagsagawa ng interview.

Isulat ang kanilang mga sagot sa papel. Pansinin at ipaliwanag ang
konteksto ng diskurso mula sa pakikipag-usap sa kanila.

Pumili lamang ng isa sa nais mong kakausapin o
kakapanayamin. Punan ng sagot ang talahanayan at isulat ito sa
sagutang papel.

Taong kausap Paksa Layunin Konteksto

magulang

kapatid

kamag-anak

Tayahin

Upang makatiyak na lubos mong naunawaan ang ating aralin ay sagutin mo ang
mga sumusunod na katanungan. Isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot.

Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat katanungan.

1. Sa pahayag na , “ Natanggap mo na ba ang ipinadala kong aginaldo sa iyo ___ .”
Anong bantas ang ilalapat sa patlang?

a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang pananong

2. Sa pagdadaglat ng Binibini anong bantas ang nararapat gamitin?
a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang padamdam

3. Kung nagsasaad ng pagkagulat o pagkabigla, anong bantas ang gagamitin?
a. tuldok c. kuwit
b. kudlit d. tandang padamdam

4. Alin sa mga sumusunod ang hindi naglalarawan sa isang sanaysay?
a. matalinong opinyon c. maikli
b. tuluyan d. patula



5. Ang paraan ng __________ ay dapat na malumanay at magalang.
a. pagsasalita c. paglalakad
b. pagtutula d. pagsasayaw

6. Sa araw-araw nating pamumuhay tayo po ay ___________ tungkol sa ating mga
saloobin sa mga magulang, kapatid, iba pang miyembro ng pamilya at maging sa
mga propesyonal.

a. nakikipagtalastasan c. nakikisayaw
b. nakikikain d. nakikisilong

7. Kailangang _______ ang panimula ng isang sanaysay.
a. mabisa c. patula
b. masalimuot d. tinig

8.Makikita sa pamimilian ang kasingkahulugan ng kabataan maliban sa isa
a. tin-edyer c. lalabintaunin
b. adolesente d. adulto

9. Ang kakayahan naman ng isang tao na maintindihan ang speaker o nagsasalita ay
tinatawag na _______________.

a. Pragmatic Competence c. speaker .
b. intended meaning d. konteksto

10. Ang pakikipag-usap ay hindi lamang paggamit ng mga salita kundi paggawa ng
mga bagay gamit ang mga salita o tinatawag na ________

a. Speech act c. speaker
b. competence d. intended meaning

11. Inilalahad sa bahaging ito ng sanaysay ang mga kuru-kuro o opinyon.
a. wakas c. panimula
b. gitna d. pamagat

12. Anong bahagi ng sanaysay kung saan dito matatagpuan ang panapos na
paliwanag tungkol sa isang paksa o isyu?

a. wakas c. panimula
b. gitna d. pamagat

13. Ito ay kakayahang umunawa at makabuo ng mga estruktura sa wika na sang-
ayon sa tuntunin ng gramatika.

a. Kakayahang Pragmatic c. Ponolohiya
b. Kakayahang Gramatikal d. Morpolohiya

14. Kung ang reaksiyon ng tagapakinig ay maghahanda ng mainit na kape, bigyan ng
jacket ang kausap upang mabawasan ang nararamdamang lamig, o maaring
maisip ng tagapakinig na bawasan sa pamamagitan ng pagsara ng bintana o ng
pinagmumulan ng lamig. Ano ang kanyang narinig buhat sa nagsasalita?

a. nilalamig ako c. umuulan ng malakas
b. napakainit sa labas d. pinagpapawisan ang kausap



15. Alin sa mga sumusunod ang kahulugan ng sanaysay
a. naglalayong magsalaysay ng isang pangyayari sa buhay ng isang tauhan
b. isang grapikong midyum ng gumagamit ng mga salita at larawan

upang ihatid ang salaysay
c. akdang pampanitikan sa pamamagitan ng kilos at galaw sa tanghalan
d. makatuwirang paghahanay ng mga kaisipan at damdamin batay sa

karanasan,opinyon , at palagay ng may-akda

.

Karagdagang Gawain

Binabati kita! Nagawa mo ang lahat ng gawain tulad ng pagsulat, paglikha
at higit sa lahat ang pag-unawa sa araling tinalakay ng modyul na ito. Ngayon ay
ibahagi mo naman ang iyong natutuhan sa mga kaisipan o ideyang nasa aralin.

Ang natutuhan ko sa paksang ____________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________



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

Pagyamanin

Gawain5.
Angsagotayipoproseso

ngguroatibabataysa
PamantayansaPagbibigay
ngPuntos

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

Susi sa Pagwawasto

Sanggunian

Jocson, Magdalena O. Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.
(Batayang Aklat; Kagawaran ng Edukasyon). Quezon City: Vibal Group, Inc.,
2016.



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.

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


	Paunang Salita
	Aralin
	1

