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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
Angkop na mga Salita sa Pag-uugnay ng mga Ideya!

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 11 ng Alternative Delivery Mode (ADM) Modyul ukol sa araling Angkop na mga
Salita sa Pag-uugnay ng mga Ideya!

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
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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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Isang mainit na pagbati! Ngayong batid mo na ang mga hakbang sa pagbuo ng isang
makabuluhang pananaliksik ay handa ka na sa pagsulat ng isang sulating pananaliksik.
Mahalagang mahasa pang lalo ang iyong kakayahan sa pagsulat ng sulating pananaliksik
na inaasahan sa iyo bilang paghahanda sa higit pang kaugnay na gawain sa susunod na
antas ng pag-aaral. Maging bukas lamang ang iyong isipan sa pagkatuto upang mapadali at
mapagaan habang nagsasanay sa pagsulat ng sulating pananaliksik.

Sa tulong ng Modyul na ito ay matutulungan kang maihanda ang sarili at lubusang
maunawaan ang aralin tungkol paggamit ng angkop na mga salita at pangungusap upang
mapag-ugnay-ugnay ang mga ideya sa isang sulatin. Ito ay kinapapalooban ng mga
gawaing tutulong sa iyo upang mas higit pang matiyak ang iyong pagkatuto sa pagsulat ng
sulating pananaliksik.

Ang modyul na ito ay nakapokus sa pinakamahalagang kasanayan na:

Nagagamit ang angkop na mga salita at pangungusap upang mapag-ugnay-ugnay
ang mga ideya sa isang sulatin. F11WG – IIh – 89

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

Alamin

1) Natutukoy kung buo o hindi ang ideya sa isang pangungusap.
2) Nauugnay-ugnay ang mga ideya mula sa napiling paksa sa penomenang kultural.
3) Nagagamit ang angkop na salita at pangungusap sa pag-uugnay-ugnay ng mga

ideya sa pagsusuri ng isang introduksiyong pananaliksik.
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Subukin

I. Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang. Suriin kung buo ang ideya
nito o hindi. Isulat sa sagutang papel ang tsek (√) kung buo at ekis (X) kung hindi
buo ang pangungusap.

1. Sa pag-aaral na isinagawa at natapos ito.
2. Kultura ang humuhubog sa isang lipunan kaya’t dapat na pahalagahan ito.
3. Isa sa tiyak na layunin ng pag-aaral na patunayan ang implikasyon ng kultura sa

lipunan.
4. Bunga ng pag-aaral doon nabuo ang kongklusyon.
5. Isang rekomendasyon ng pag-aaral na patunayan ang implikasyon ng kultura sa

isang lipunan.
6. Ito ang gagawan ng pag-aaral sapagkat marami nang pag-aaral tungkol dito.
7. Mahalagang itala na ang mga sanggunian upang hindi na makaabala sa pag-aaral.
8. Sa suliraning gagawan ng pag-aaral, dapat na lutasin o alamin ang mga dapat na

gawan upang malutas ito o mabigyan ng angkop na rekomendasyon.
9. Ginamit ang pamamaraang palarawan sa pananaliksik na sisikaping magiging

komprehensibo rin ang kinalabasan.
10. Sa interpretasyon ng kinalabasan ng pag-aaral, maaaring gumamit ng grap,

tsart at iba pa na malaking tulong sa pagpapakahulugan ng mga datos.

II. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa sagutang papel.
11. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita na buo ang ideya.

a. Ang gay lingo ay sa wikang nilikha ng mga bading na tumatayong kanilang
sosyolek.

b. Sa pag-aaral ng gay lingo isinagawa ito at nabuo.
c. Dahil sa ang gay lingo ay nilikha lamang, sinuri ng pamanahong papel na ito.
d. Dagdag pa rito ay inilahad din ang mga nalikom na datos sa estruktura ng gay

lingo.
12. Bakit mahalaga ang paggamit ng angkop na mga salita at pangungusap sa pag-

uugnay-ugnay ng mga ideya sa isang sulatin?
a. upang mailahad nang maayos ang mga ideya mula sa pangunahing kaisipan
b. upang maging malinaw ang pagbuo ng mga ideya sa isang sulatin
c. upang maging mabisa ang paglahad ng mga ideya mula sa pangunahing

kaisipan
d. Lahat ng nabanggit

13. Ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan _______ ito ang kanilang magiging
sandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Tukuyin ang angkop na pang-ugnay sa
patlang.
a. upang b. sapagkat c. sa gayon d. samakatwid
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14. Kailangang pag-ugnayin ang mga kaisipan o sariling pag-unawa sa teksto sa tulong
ng _______.
a. paglahad ng ideya c. pagbuo ng kaisipan
b. paggamit ng angkop na salita d. pagsulat ng talata

15. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagtukoy kung angkop ang mga
salitang ginamit.
a. kaugnay ito sa paksang gagawan ng pananaliksik
b. nagpapakilala ito ng pangangailangan sa bawat bahagi
c. gumagamit ng mga pang-ugnay na mga salita
d. nakagamit ng ibang angkop na mga salita sa pangungusap
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Aralin

1 Introduksyon sa Pananaliksik sa Wika
at Kulturang Pilipino

Ngayon ay nasa ika-11 baitang ka na at malapit nang magkolehiyo kaya mas
higit na kinakailangan ang paghahanda lalo na para sa susunod na semestre. Para
sa iyong kaalaman sa susunod na semestre ay inaasahang bubuo ka ng mas
malalimang pananaliksik tungkol sa napapanahong paksa. Alam nating maraming
tao ang nagtuturing sa pananaliksik bilang isang mahirap na gawain kung kaya’t
mahalagang mahasa at sanayin ang sariling magbasa, mangalap at sumulat para sa
pagbuo ng sulating pananaliksik. Huwag mag-alala sapagkat sa ngayon ay maikling
introduksiyon lang sa pananaliksik ang pahapyaw na tatalakayin sa araling ito.
Kakailanganin mo lang ng ibayong sipag, tiyaga, pagsasanay, at kagustuhang
matuto upang makamit ang lubusang pagkatuto sa pagsulat ng pananaliksik.

Simulan natin sa isang impormal na sarbey!

Panuto: Sagutin ang mga tanong sa pamamagitan ng paglagay ng tsek sa loob ng
kahon at isulat ang iyong sagot sa nakalaang linya.

1. Nasubukan mo na bang pumasok sa silid aklatan ng inyong paaralan upang
magbasa ng aklat o manghiram ng anumang aklat na naroon?

 Hindi pa kailanman sa tuwing may takdang gawain

 Minsan kapag may panahon madalas na tambayan

2. Ano ang madalas na ginagawa mo sa tuwing napupunta ka sa silid aklatan?

 Gumamit ng internet Gumawa ng takdang aralin

 Magbasa at manghiram ng aklat Matulog

3. Ano ang pinakapaborito mong uri ng akda, materyales, o genre ng aklat na iyong
nabasa o kasalukuyang binabasa?

Tapos nang Nabasa Kasalukuyang binabasa

Pamagat ng Aklat

May-akda / awtor

Wikang ginamit
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4. Sa 1 - 10 rating, ano ang iyong ibibigay na marka sa epektibong paggamit ng
silid-aklatan sa kasalukuyang panahon lalo na sa pangangalap ng impormasyon?

 _______ rating

 Bakit iyan ang napili mong ibigay na marka? __________________________

______________________________________________________________

5. Ilang oras ang inilalaan mo sa Internet araw-araw upang mag-Facebook, manood
sa Youtube, video games, at iba pang gawaing walang kaugnayan sa mga
gawain sa paaralan?

 0 – 1 oras 4 – 6 na oras

 2 – 3 oras 7 o higit pa

6. Gaano ka kadalas gumamit ng internet upang maghanap ng impormasyon o
magsaliksik tungkol paksang nais mabigyan ng kasagutan?

 sa lahat ng pagkakataon tuwing may takdang-aralin lamang

 kapag walang makuhang impormasyon sa silid-aklatan

 hindi kailanman

7. Sa pangangalap mo gaano ba katotoo ang lahat ng impormasyong nakukuha sa
internet ay tama at beripikado? Lagyan ng tsek (/) kung sang-ayon ka at ekis (X)
naman kung hindi.

 Lahat ng impormasyong makukuha sa internet ay mapagkakatiwalaan

 May ilang impormasyong kaduda-duda kaya kailangang beripikahin

 Napapahon at bago ang mga impormasyon sa internet na wala sa aklat

 Walang kasiguraduhan ang mga impormasyon lalo na sa mga open web

8. Sa rating na 1 – 10, para sa iyo saan nabibilang ang paggamit ng internet sa
pangangalap ng impormasyon sa kasalukuyang panahon?

 _____ na rating

 Bakit iyan ang napili mong markang ibinigay? Ipaliwanag. ________________

______________________________________________________________

9. Batay sa iyong mga sagot, sa palagay mo ay handa ka na bang magsaliksik at
bumuo ng sulating pananaliksik? Bakit? ________________________________

________________________________________________________________

Buod / Paksa
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Maligayang pagpapatuloy sa modyul na ito! Batid kong nasagot mo na ang bahaging
Subukin. Dadako na tayo ngayon sa panibagong aralin ngunit balikan muna natin ang
nakaraang natalakay. Tunghayan natin kung naaalala mo pa ang mga ito.

Panuto: Isa-isahin ang mga hakbang sa pagbuo ng isang makabuluhang sulating
pananaliksiksik na tinalakay mula sa nakaraang aralin. Isulat lamang sa loob ng mga kahon
ang iyong kasagutan.

Mga Tala para sa Guro
Maaaring magdagdag ka pa ng mga dagdag na mga gawain na
makatutulong sa pagpapaunlad ng pagkatuto ng mga mag-aaral sa sa
modyul na ito.

Balikan
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Ano ang ipinababatid sa larawan? Ito ang taunang espesyal na pagdiriwang na ating
inaabangan, ang makukulay na pangyayaring talagang pinaghahandaan. Sumasalamin dito
ang kultura, paniniwala at kasaysayan ng isang komunidad o lipunan kung saan maraming
taong dumarayo mapalokal man o dayuhan ay nagtipon-tipon upang makilahok at mag-
obserba sa mga kasiyahang nagaganap.

Alam mo ba na ang mga nasabing pagdiriwang ay maituturing na penominal?

Pamilyar ba sa iyo ang mga larawan sa ibaba?

Tuklasin

Penomenang Kultural at Panlipunan

Tinatawag ding kalinangan ang kultura. Kapag sinabing kultura, binubuo ito ng
tradisyon, paniniwala, paraan ng pamumuhay, paraan ng pananamit, wika at relihiyon.
Mula sa kulturang umusbong ang kabihasnan o tinatawag na sibilisasyon.

Bawat pangkat ng tao sa daigdig ay may kinagisnang kultura. Maaaring may
pagkakatulad ang ilan at may hindi naman pangkaraniwan. Kung sinasabing hindi
pangkaraniwan, maituturing itong pambihira o phenomenal.

Halimbawa, ang pananampalataya ng mga Katolikong Pilipino sa Itim na
Nazareno. Tunay na kakaiba lalo na kapag dumarating ang translacion o paglilipat nito
tuwing Enero 9, taon-taon. Milyon-milyong Pilipino ang dumadalo rito upang magpakita
ng marubdob na pananampalataya. Ang nasabing pagdiriwang ay nasasaksihan sa
buong mundo.
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Batid kong marami ka nang alam tungkol sa pagdiriwang na ito. Nais kong sumulat
ka ng isang maikling pormal na sulatin. Pumili lamang sa alinmang festival sa larawan ang
ibig mo na may higit kang kaalaman o di naman kaya mula sa mga pagdiriwang sa inyong
komunidad. Makabubuting mangalap ka pa ng mga impormasyon bilang karagdagang
kaalamang susuporta sa ideya. Bumuo ng sariling pamagat na may kaugnayan sa paksang
napili.

“___________________________”

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________.

Narito ang mga gabay na tanong sa pagbuo ng sulatin:

1. Nailahad mo ba sa unang talata ang pinakapangunahing ideya ng iyong
napiling paksa?

2. Naisaad mo rin ba sa ikalawang talata ang mga suportang ideya na mas
nagpapalinaw tungkol sa paksa?

3. Nakakalap ka ba ng karagdagang impormasyon bilang patunay sa paksang
tinalakay?

4. Napaloob ba sa iyong huling talata ang kabuuan, o pasya tungkol sa paksa
batay sa mga nakalatag na katibayan?

Nawa’y nasunod mo nang maayos ang gawain. Makatutulong ito upang mahasa ang
iyong kaalaman sa pag-uugnay-ugnay ng iyong mga ideya. Ngayon ay handa ka na sa
pagtalakay ng ating aralin. Alam ko bilang mag-aaral ang isa sa mga suliranin sa pagsulat
ay ang pagpili ng angkop na mga salita sa pag-uugnay-ugnay ng mga ideya. Isang hamon
ito sa mga mag-aaral ang pagbuo ng konseptong papel.



13

Alam kong madali na para sa iyo ang bahaging ito sapagkat nalagpasan mo ang
mga naunang gawain na humubog sa iyong kasanayan sa pagsulat.

Suriin Mo

Gawain: Basahin ang ilang pangungusap na mula sa isang pananaliksik. Pagkatapos ay
isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

A. Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na mapatunayan at maisa-isa ang
penomenang kultural at panlipunan ng isang lugar.

B. Batay sa resulta ng pag-aaral, lubos na sumasang-ayon ang mga guro, eksperto,
mag-aaral…

1. Tungkol saan ang pangungusap A? pangungusab B?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Suriin ang mga pahayag na sinalungguhitan sa bawat pangungusap. napag-uugnay-
ugnay ba ang mga ito ang ideyang ibig ipahayag sa bawat pangungusap?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ang pagsusulat ay isa sa makrong kasanayan na dapat mahubog sa isang mag-
aaral. Kinakailangan ng angkop na kakayahang makabuo ng kaisipan at malawak na
talasalitaan sa pagsulat ng isang sulatin. Sa tulong ng ibayong pagsasaliksik ng mga
impormasyon ay madaragdagan ang iyong mga kaalaman at ideya sa paksa.

Ating Alamin:

Angkop na mga Salita sa Pag-uugnay-ugnay ng mga Ideya

Tinatawag na kaisipan sa nalilinang na talata ang ideya. inilalahad ng ideya ang
pangunahing kaisipan na layong ihatid ng sulatin. Sa puntong ito, kailangang pag-ugnayin
ang mga kaisipan o sariling pag-unawa sa teksto upang mabuo ito, at ang makatutulong dito
ay ang paggamit ng angkop na mga salita.

Malalaman kung angkop ang mga salitang gagamitin kung kaugnay ito ng paksang
gagawin ng pananaliksik at kung nagpapakilala ito ng pangangailangan sa bawat bahagi nito.
Maaaring gumamit din ng mga pag-ugnay na salita tulad ng: sapagkat, ngunit, subalit,
kapag, at, kung gayon, samakatuwid, at iba pa.

Suriin
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Pagyamanin

Sanayin ang Sarili!

Dugtungan ang sumusunod na pahayag upang makabuo ng pangungusap na
maaaring gamitin sa pananaliksik. Tiyaking magka-ugnay ang mga ideya. Maaaring
gawing batayan sa paksa ang penomenang kultural at panlipunan ng isang lugar sa
bansa. Gawin sa sagutang papel.

1. Layon ng aking pananaliksik na ____________________________________
2. Isa sa tiyak na layunin ng aking pananaliksik __________________________
3. Nakapaloob sa rasyunal ng aking pag-aaral kung bakit ang penomenang

kultural at panlipunan ng lugar na ___________________________________
4. Gagamit ako ng panayam sa mga eksperto upang _____________________
5. Gagamit din ng talatanungan sa pangangalap ko ng aking datos na

______________________________________________________________
6. Makatutulong ang bar grap sa pagpapakahulugan sa nakalap na datos

sapagkat ______________________________________________________
7. Mahalaga ang kultura sa isang lipunan kaya __________________________
8. Iba-iba ang kulturang kinagisnan, kaya may itinuturing na kakaiba,

samakatuwid ___________________________________________________
9. Mahalaga ang estadistika sa pananaliksik sapagkat

_____________________________________________________________
10.Sa huling bahagi ng pag-aaral, nagkaroon ng rekomendasyon na huwag

idelimita lamang sa unang taon ang pag-aaral upang
______________________________________________________________
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Isaisip

Isipin Mo

Pagsusuri ng Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino

Isa sa pinakainteresanteng paksa ay Wika at Kultura ng isang bansa. Dahil ang wika
ay buhay, patuloy itong nalilinang at dumaraan sa pagbabago. Nakapaloob naman sa
kultura ang wika.

Kapag may pananaliksik tungkol sa wika, laging kasama nito ang kultura sapagkat
isang katangian ng wika na ito ay nakasandig sa kultura.

Kaya’t sa pagsusuri ng pananaliksik tungkol sa wika at kulturang Pilipino, dapat na
makita ang ugnayan nito. Maaaring mula sa kasaysayan, pagbabagong naganap sa wika,
at ang kasalukuyang gamit nito sa lipunang Pilipino.

Gawain: Subuking sagutin ang mga sumusunod na pokus na tanong sa pamamagitan ng
pagbibigay ng sariling hinuha. Isulat ang sagot sa kuwaderno.

1. Paano magagamit ang angkop na mga salita at pangungusap upang mapag-ugnay-
ugnay ang mga ideya sa isang sulatin?

___________________________________________________________________
_______________________________________________________

2. Bakit kailangang gumamit ng angkop na mga salita at pangungusap upang mapag-
ugnay-ugnay ang mga ideya sa isang sulatin?

___________________________________________________________________
_______________________________________________________
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Isagawa

Isulat Mo

Basahin ang Introduksiyon ng pananaliksik ni Jocelyn Mariano na, “Ang Varayti ng Filipino
sa mga Balitang Sports sa Diyaryo.” Gawan ito ng pagsusuri paano lumabas ang paksang
wika at kulturang Pilipino. Bagama’t introduksiyon pa lamang ito, nakapaloob na ang
rasyonal sa pagkakapili ng paksa. Gamitin ang angkop na salita at pangungusap sa pag-
uugnay-ugnay ng mga ideya sa pagsusuri.

Ang Varayti ng Filipino sa mga Balitang Isports sa Diyaryo

Introduksiyon

Ang isports ay unti-unti nang nagiging bahagi ng buhay ng mga Pilipino. halos kahit saan ay
may makikitang mga naglalaro ng basketbol. Maituturing itong pinakamahalagang isports
para sa mga Pilipino dahil hindi lamang mga bata ang naglalaro nito. Bukod sa basketbol,
marami rin sa atin ang nahihilig sa tennis at golf, at siyempre pa, naririyan din ang sabong
na unti-unting nagiging popular.

Dahil patuloy tayo sa pagpapayaman ng wika, nagagamit ito sa pagtalakay ng iba’t
ibang bagay lalong-lalo na ang isang bagay na nagiging bahagi ng pang-araw-araw na
buhay tulad ng isports. Marahil kung titingnan ang pamamahayag sa larangan ng isports,
makikitang may isang varayti ng wika na masasabing “pang-isports” lamang. Kung wika ay
nagbabago, gayundin ang mga varayti ng wika.

Layunin ng papel na ito na suriin ang nabubuong wika sa larangan ng pamamahayag
tungkol sa isports. Sa pamamagitan ng papel na ito mailalarawan kung anong klaseng wika
ang ginagamit sa larangang ito. Nasesentro ang papel sa tatlong isports lamang: basketbol,
tennis at sabong.

(Mga Babasahin sa Varayti at Varyasyon ng Filipino Peregrino J. et. al. at Sistemang
Unibersidad ng Pilipinas, 2002. Sentro ng Wikang Filipino, Lungsod Quezon)

Pagsusuri:

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Gawing gabay ang Rubrik sa ibaba para sa iyong Pagsusuri

Pamantayan 5 Puntos 4 na Puntos 3 Puntos 2 Puntos

Kaisipan o
Ideya

Nakapaglahad ng
masusing
pagsusuri at
malinaw na
natukoy ang
paksang wika at
kulturang Pilipino
mula sa binasang
Introduksiyon

Nakapaglahad
ng pagsusuri at
natukoy ang
paksang wika at
kulturang
Pilipino mula sa
binasang
Introduksiyon

Nakapaglahad
ng pagsusuri
ngunit hindi
malinaw na
natukoy ang
paksang wika at
kulturang
Pilipino mula sa
binasang
Introduksiyon

Walang malinaw
na pagsusuri sa
pagtukoy sa
paksang wika at
kulturang Pilipino
mula sa
binasang
Introduksiyon

Paggamit ng
Angkop na
Salita

Nakagamit ng
pinaka-angkop na
mga salita at
pangungusap
kaya’t napag-
uugnay-ugnay
nang maayos ang
mga ideya na
may
kapanapanabik
na pagbasa sa
bawat talata

Nakagamit ng
angkop na mga
salita at
pangungusap sa
pag-uugnay-
ugnay ng mga
ideya sa binuong
pagsusuri.

Nakagamit ng
ibang angkop na
mga salita at
pangungusap sa
pag-uugnay-
ugnay ng mga
ideya sa binuong
pagsusuri.

Walang
kaangkupan ang
paggamit ng mga
salita at
pangungusap sa
pag-uugnay-
ugnay ng mga
ideya sa binuong
pagsusuri.
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Tayahin

Ngayon ay nasa pagtatapos na tayo ng modyul na ito. Nais kong masukat ang iyong
kakayahan kung lubusan mong naunawaan ang ating aralin. Sagutin ang mga tanong sa
ibaba.

I. Piliin lamang ang titik ng tamang sagot at isulat sa patlang bago ang bilang.

1. Kailangang pag-ugnayin ang mga kaisipan o sariling pag-unawa sa teksto sa
tulong ng _______.

c. paglahad ng ideya c. pagbuo ng kaisipan
d. paggamit ng angkop na salita d. pagsulat ng talata

2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa pagtukoy kung angkop ang mga
salitang ginamit.

a.kaugnay ito sa paksang gagawan ng pananaliksik
b.nagpapakilala ito ng pangangailangan sa bawat bahagi
c. gumagamit ng mga pang-ugnay na mga salita
d.nakagamit ng ibang angkop na mga salita sa pangungusap

3. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita na buo ang ideya.
a. Ang gay lingo ay sa wikang nilikha ng mga bading na tumatayong

kanilang sosyolek.
b. Sa pag-aaral ng gay lingo isinagawa ito at nabuo.
c. Dahil sa ang gay lingo ay nilikha lamang, sinuri ng pamanahong papel

na ito.
d. Dagdag pa rito ay inilahad din ang mga nalikom na datos sa estruktura

ng gay lingo.

Para sa bilang 4 - 5: Basahin at unawain ang teksto pagkatapos ay ayusin ang mga
sumusunod na pangungusap ayon sa angkop na pag-uugnay-ugnay ng mga ideya.

Bilinggwalismo

1. Wikang Filipino na ang nakagisnan wikang panturo sa loob ng paaralan noong tayo ay nasa
Elementrya at kasabay niyon, nililinang at may mga asignatura rin na nasa wikang Ingles na
iba sa katutubong wikang ating namulatan.

2. Bilang isang tubong Gensan, hindi maiikakailang may ibang wikang nakahalo sa Bisaya-
Gensan na iba pa sa Bisaya-Davao maging sa Bisaya-Cebu at iba pang baryasyon ng
wikang Bisaya.

3. Sa panahong iyon ay hindi natin magawang kwestyunin ang mga pangyayari sapagkat
bunga nga ng bilinggwalismong Edukasyon, sabay na pinapasok sa paaralan ang wikang
Filipino at Wikang Ingles bilang Midyum ng Pagtuturo.

4. Sa Hayskul naman ay mas malala na ang lagay ng Bilinggwalismo sapagkat obligado ang
mga mag-aaral na magsalita sa wikang Filipino (Tagalog) at wikang Ingles sa mga tiyak na
asignatura sa loob ng klase, na sa bawat pagkakamali ay may pataw na parusa.

Halaw mula sa (http://www.academia.edu/Documents/in/Wikang_Filipino_Sa_Lipunan_at_Kultura)
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4. Piliin ang titik ng tamang pagkasunod-sunod ng mga pangungusap batay sa
angkop na pag-uugnay-ugnay ng mga ideya mula sa kahon sa itaas.
a. 1, 3, 4, 2 b. 2, 1, 3, 4 c. 2, 1, 4, 3 c. 4, 3, 1, 2

5. Sa anong bilang ng pangungusap matatagpuan ang pangunahing kaisipan?
a. pangungusap 1 c. pangungusap 3
b. pangungusap 2 d. pangungusap 4

6. Ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan _______ ito ang kanilang magiging
sandata sa buhay sa kanilang kinabukasan. Tukuyin ang angkop na pang-ugnay
sa patlang.
a. upang b. sapagkat c. sa gayon d. samakatwid

7. Bakit mahalaga ang paggamit ng angkop na mga salita at pangungusap sa pag-
uugnay-ugnay ng mga ideya sa isang sulatin?
a. upang mailahad nang maayos ang mga ideya mula sa pangunahing kaisipan
b. upang maging malinaw ang pagbuo ng mga ideya sa isang sulatin
c. upang maging mabisa ang paglahad ng mga ideya mula sa pangunahing

kaisipan
d. lahat ng nabanggit

8. Alin ang dapat na makita ang ugnayan sa pagsusuri ng pananaliksik tungkol sa
wika at kulturang Pilipino?
a. mula sa kasaysayan c. kasalukuyang gamit nito sa lipunanng Pilipino
b. pagbabagong nagaganap sa wika d. lahat ng nabanggit

9. Ano ang ibig sabihin ng penomenal?
a. hindi pangkaraniwan o pambihira c. kulturang umusbong ang kabihasnan
b. may pagkakatulad o karaniwan d. pagdiriwang

10. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na penomenang kultural at
panlipunan?

a. kakaibang instrumentong pangmusika na sa inyong lugar lang matatagpuan
b. natatanging kultura sa lalawigan na hindi makikita sa alin mang bahagi sa bansa
c. bagong lugar sa inyong pamayanan na may potensiyal na maging tourist spot
d. exotic o kakaibang pagkain na karaniwan ding makikita sa ibang bahagi ng bansa

II. Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang. Suriin ang bawat
pangungusap at isulat lamang ang salitang Tama kung ang buo ang ideya nito at
Mali kung hindi.

Bunga ng pag-aaral doon nabuo ang kongklusyon.
11. Isang rekomendasyon ng pag-aaral na patunayan ang implikasyon ng kultura

sa isang lipunan.
12. Ito ang gagawan ng pag-aaral sapagkat marami nang pag-aaral tungkol dito.
13. Mahalagang itala na ang mga sanggunian upang hindi na makaabala sa pag-aaral.
14. Sa suliraning gagawan ng pag-aaral, dapat na lutasin o alamin ang mga dapat na

gawan upang malutas ito o mabigyan ng angkop na rekomendasyon.
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Karagdagang Gawain

Upang lubos pang mahasa ang iyong kakayahan sa pagsasaliksik at
maihanda ang sarili sa pagsulat ng konseptong papel narito ang karagdagang
gawain.

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong na: Bakit ang Rehiyon __________
(pipiliin kung anong rehiyon) ang ibig kong gawaan ng pag-aaral lalo na ang
aspektong kultural at panlipunan nito? Isulat ang sagot na isasaalang-alang ang
angkop na gamit ng mga salita upang makabuo ng isang maayos na ideya. Gawin
sa sagutang papel.
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Tayahin

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

Balikan

1.Pagpilingmabutingpaksa
2.PagbuongKonseptongPapel
3.Paggamitngiba’tibangSistema

ngDokumentasyon
4.PagbuongBalangkas
5.Pagkuha,paggamit,at

pagsasaayosngmgadatos
6.PagsulatngBurador
7.PagwawastoatPagrebisang

Borador
8.PagsulatngPinalnaSipi

Subukin

1.X
2.√
3.√
4.X
5.√
6.X
7.√
8.X
9.√
10.√
11.a
12.d
13.b

Susi sa Pagwawasto

Sanggunian
Jocson, M. O (2016). Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Quezon

City: Vibal Group, Inc.
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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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