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Unang Markahan: Mga Piling Akda Mula sa Mindanao 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Nagagamit nang wasto ang mga pahayag sa Mga Pahayag sa Pagbibigay patunay 

pagbibigay ng mga patunay  
  

Natutukoy at naipaliliwanag ang Ang Alimaung at ang Usa 

mahahalagang kaisipan sa binasang akda  
  

Nagagamit ang ekspresyong naghahayag ng Mga Ekspresyong Naghahayag ng 

posibilidad Posibilidad 
  

Naipaliliwanag ang sanhi at bunga ng mga Bantugen 

pangyayari  

Nagagamit nang wasto ang mga pang-ugnay Mga Pang-ugnay na ginagamit sa 

na ginagamit sa pagbibigay ng sanhi at bunga Pagbibigay ng Sanhi at Bunga 

  
Nagagamit nang wasto ang mga retorikal na Retorikal na Pang-Ugnay 

pang-ugnay na ginamit sa akda (kung, kapag,  

sakali, at iba pa), sa paglalahad (una, ikalawa,  

halimbawa, at iba pa; isang araw, samantala,  

at iba pa), sa pagbuo ng editoryal na  

nanghihikayat (totoo/tunay, talaga, pero/  

subalit, at iba pa)  
Nagagamit ang mga pangungusap na walang Pangungusap na Walang Paksa 

tiyak na paksa sa pagbuo ng patalastas  
  

Nasusuri ang ginamit na datos sa pananaliksik Pagpaplano para sa Proyektong 

sa isang proyektong panturismo (halimbawa: Panturismo 

pagsusuri sa isang promo coupon o brochure)  

Nagagamit nang wasto at angkop ang wikang Wastong Wikang Filipino at Baryasyon 

Filipino sa pagsasagawa ng isang ng Wika 

makatotohanan at mapanghikayat na  

proyektong panturismo  



 

Ikalawang Markahan: Mga Piling Akda Mula sa Visayas 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Nasusuri ang antas ng wika batay sa Antas ng Wika 

pormalidad na ginamit sa pagsulat ng  

awiting-bayan (balbal, kolokyal, lalawiganin,  

pormal)  

 Mga Pahayag sa Paghahambing at Iba 

Nagagamit nang maayos ang mga pahayag pang Kaantasan ng Pang-uri 

sa paghahambing (higit/mas, di -gaano, di  

-gasino, at iba pa)  
  

Naisusulat ang isang editoryal na nanghihikayat 
Mga Pahayag na Ginagamit sa 
Panghihikayat 

kaugnay ng paksa  

Naipaliliwanag ang mahahalagang detalye, 
Ang Paghahanap ni Humadapnon kay 
Nagmalitung Yawa 

mensahe at kaisipang nais iparating ng epiko  

Naisusulat ang isang tekstong naglalahad  

tungkol sa pagpapahalaga ng mga taga  

-Bisaya sa kinagisnang kultura  
  

Nagagamit nang maayos ang mga Pang-ugnay sa Pagsasalaysay at 

pang-ugnay sa paglalahad at pagsasalaysay Paglalahad 
  

Nasusuri at naisasalaysay ang 
Ang Sastre 

 

pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa  

kuwento  
Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang Konotasyon at Denotasyon 

ginamit batay sa konotasyon at denotasyon  
  

Nasusuri ang kulturang nakapaloob sa awiting Mga Awiting Bayan 

-bayan Sukat, Tugma, Tayutay, Talinghaga at 

Nagagamit ang mga kumbensyon sa pagsulat 

iba pa. ng awitin (sukat, tugma, tayutay, talinghaga, at 

iba pa)  



 

 

Ikatlong Markahan: Mga Piling Akda Mula sa Luzon 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Naihahambing ang mga katangian ng Mga Kaalamang Bayan 

tula/awiting panudyo, tugmang de gulong at  

palaisipan  
  

Naipaliliwanag ang kahalagahan ng paggamit Ponemang Suprasegmental 

ng suprasegmental (tono, diin, antala)  
  

Nasusuri ang mga katangian at elemento ng Hinulugang Taktak 

alamat at epiko mula sa Mindanao, Kabisayaan  

at Luzon batay sa paksa, mga tauhan, tagpuan,  

kaisipan at mga aspetong pangkultura  

(halimbawa: heograpiya, uri ng pamumuhay, at  

iba pa)  

Nagagamit nang wasto ang angkop na mga Mga Pahayag sa Panimula, Gitna, 

pahayag sa panimula, gitna at wakas ng isang Wakas 

akda  
  

Nagagamit nang wasto ang mga pagbabagong Pagbabagong Morpoponemiko 

mormoponemiko  
Nagagamit ang wastong mga panandang Anaporik at Kataporik 

anaporik at kataporik ng pangngalan  
Natutukoy ang datos na kailangan sa paglikha Pagsulat ng Balita 

ng sariling ulat - balita batay sa materyal na  

binasa  
 
 
 
 
 
 

 

Ikaapat na Markahan: Ibong Adarna 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Naibibigay ang kahulugan at mga katangian ng Aralin 1: Simula 

“korido” ● Kaligirang Pangkasaysayan ng 

Nailalahad ang sariling pananaw tungkol sa mga Ibong Adarna 

motibo ng may - akda sa bisa ng binasang  

bahagi ng akda  

Naibabahagi ang sariling ideya tungkol sa Aralin 2: Hamon 

kahalagahan ng pag - aaral ng Ibong Adarna ● Saknong 1-6 
  



Naisusulat nang sistematiko ang mga nasaliksik na  

impormasyon kaugnay ng kaligirang  

pangkasaysayan ng Ibong adarna  

Nagmumungkahi ng mga angkop na solusyon sa  

mga suliraning narinig mula sa akda  
Nasusuri ang mga pangyayari sa akda na Aralin 3: Panaginip 

nagpapakita ng mga suliraning panlipunan na ● Saknong 7-161 

dapat mabigyang solusyon  

Nailalahad ang sariling saloobin at damdamin sa  

napanood na bahagi ng telenobela o serye na  

may pagkakatulad sa akdang tinalakay  
Naiuugnay sa sariling karanasan ang mga Aralin 4: Ang Gantimpala 

karanasang nabanggit sa binasa ● Saknong 162-337 

Nasusuri ang damdaming namamayani sa mga  

tauhan sa pinanood na dulang  

pantelebisyon/pampelikula  
Nagagamit ang dating kaalaman at karanasan Aralin 5: Katapatan 

sa pag -unawa at pagpapakahulugan sa mga ● Saknong 338-729 

kaisipan sa akda 
 

Aralin 6: Pananalig 
Nagagamit ang angkop na mga salita at simbolo ● Saknong 730-794 
sa pagsulat ng iskrip 

Aralin 7: Hiwaga 
Nasusuri ang mga katangian at papel na 

● Saknong 795-923 
ginampanan ng pangunahing tauhan at mga 

Aralin 8: Tagumpay 
pantulong na tauhan 

● Saknong 924-1058 
Nagagamit ang mga salita at pangungusap 

Aralin 9: Pagkakamali 
nang may kaisahan at pagkakaugnay -ugnay sa 

● Saknong 1059-1278 mabubuong iskrip 
Aralin 10: Pag-ibig  

 ● Saknong 1279-1712 
 
 
 
 

 

Learning Resource: 

 

Punla (Mga Panitikang Rehiyunal at Ibong Adarna), Rex Publishing House 

 

Time Allotment:  

3 synchronous sessions & 3 asynchronous sessions (40 minutes each) per week 

 

Promotion & Retention:  

Short Quizzes - 20%  
Written Outputs - 35%  
Products & Performance Tasks - 45% 

 



 


