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PAGBASA AT PAGSUSURI NG IBA’T IBANG TEKSTO 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Natutukoy ang paksang tinalakay sa iba’t Batayang Kaalaman sa Mapanurig 

ibang tekstong binasa Pagbasa ng Teksto 

  
Natutukoy ang kahulugan at katangian Mga Kasanayan sa Mapanuring Pagbasa 

ng mahahalagang salitang ginamit ng ng Teksto 

iba’t ibang uri ng tekstong binasa  

Naibabahagi ang katangian at kalikasan  

ng iba’t ibang tekstong binasa  
Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Impormatibo: Para sa Iyong 

ng mahahalagang salitang ginamit ng Kaalaman 

iba’t ibang uri ng tekstong binasa  

Naibabahagi ang katangian at kalikasan  

ng iba’t ibang tekstong binasa  

Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t  

ibang uri ng teksto  

Naiuugnay ang mga kaisipang  

nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,  

pamilya, komunidad, bansa, at daigdig  

Nakasusulat ng mga reaksyong papel  

batay sa binasang teksto ayon sa  

katangian at kabuluhan nito sa:a.  

pamilya, b. komunidad c. bansa d.  

daigdig  
Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Deskriptibo: Makulay na 

ng mahahalagang salitang ginamit ng Paglalarawan 

iba’t ibang uri ng tekstong binasa  

Naibabahagi ang katangian at kalikasan  

ng iba’t ibang tekstong binasa  

Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t  

ibang uri ng teksto  



Naiuugnay ang mga kaisipang  

nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,  

pamilya, komunidad, bansa, at daigdig  
  



 

    

 Nakasusulat ng mga reaksyong papel   

 batay sa binasang teksto ayon sa   

 katangian at kabuluhan nito sa:a.   

 pamilya, b. komunidad c. bansa d.   

 daigdig   

 Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Persweysib:Paano kita  

 ng mahahalagang salitang ginamit ng Mahihikayat  

 iba’t ibang uri ng tekstong binasa   

 Naibabahagi ang katangian at kalikasan   

 ng iba’t ibang tekstong binasa   

 Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t   

 ibang uri ng teksto   

 Naiuugnay ang mga kaisipang   

 nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,   

 pamilya, komunidad, bansa, at daigdig   

 Nakasusulat ng mga reaksyong papel   

 batay sa binasang teksto ayon sa   

 katangian at kabuluhan nito sa:a.   

 pamilya, b. komunidad c. bansa d.   

 daigdig   

 Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Naratibo: Mahusay na  

 ng mahahalagang salitang ginamit ng Pagkukwento  

 iba’t ibang uri ng tekstong binasa   

 Naibabahagi ang katangian at kalikasan   

 ng iba’t ibang tekstong binasa   

 Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t   

 ibang uri ng teksto   

 Naiuugnay ang mga kaisipang   

 nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,   

 pamilya, komunidad, bansa, at daigdig   

 Nakasusulat ng mga reaksyong papel   

 batay sa binasang teksto ayon sa   

 katangian at kabuluhan nito sa:a.   

 pamilya, b. komunidad c. bansa d.   

 daigdig   

 Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Argumentatibo: Ipaglaban ang  

 ng mahahalagang salitang ginamit ng Katwiran  

 iba’t ibang uri ng tekstong binasa   

    

    



 

    

 Naibabahagi ang katangian at kalikasan   

 ng iba’t ibang tekstong binasa   

 Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t   

 ibang uri ng teksto   

 Naiuugnay ang mga kaisipang   

 nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,   

 pamilya, komunidad, bansa, at daigdig   

 Nakasusulat ng mga reaksyong papel   

 batay sa binasang teksto ayon sa   

 katangian at kabuluhan nito sa:a.   

 pamilya, b. komunidad c. bansa d.   

 daigdig   

 Natutukoy ang kahulugan at katangian Tekstong Prosidyural: alamin ang Hakbang  

 ng mahahalagang salitang ginamit ng   

 iba’t ibang uri ng tekstong binasa   

 Naibabahagi ang katangian at kalikasan   

 ng iba’t ibang tekstong binasa   

 Nakasusulat ng ilang halimbawa ng iba’t   

 ibang uri ng teksto   

 Naiuugnay ang mga kaisipang   

 nakapaloob sa binasang teksto sa sarili,   

 pamilya, komunidad, bansa, at daigdig   

 Nakasusulat ng mga reaksyong papel   

 batay sa binasang teksto ayon sa   

 katangian at kabuluhan nito sa:a.   

 pamilya, b. komunidad c. bansa d.   

 daigdig   

 Nasusuri ang ilang halimbawang Ang Maka-Pilipinong Pananaliksik  

 pananaliksik sa Filipino batay sa layunin,   

 gamit, metodo, at etika sa pananaliksik   

 Naiisa-isa ang mga paraan at tamang Etikal na Pananaliksik at mga  

 proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik Responsibilidad ng Mananaliksik  

 sa Filipino batay sa layunin, gamit,   

 metodo, at etika ng pananaliksik   

 Nabibigyang kahulugan ang mga Mga bahagi at Proseso ng Pananaliksik  

 konseptong kaugnay ng pananaliksik   

 (Halimbawa: balangkas konseptwal,   

    



balangkas teoretikal, datos empirikal,  

atbp.)  

Naiisa-isa ang mga paraan at tamang Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik 

proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik  

sa Filipino batay sa layunin, gamit,  

metodo, at etika ng pananaliksik  

Naiisa-isa ang mga paraan at tamang Pagsisinop ng Tala at Bibliyograpiya 

proseso ng pagsulat ng isang pananaliksik  

sa Filipino batay sa layunin, gamit,  

metodo, at etika ng pananaliksik  
Nakabubuo ng isang maikling Rebisyon ng Papel Pananaliksik 

pananaliksik na napapanahon ang paksa  
 

 

Learning Resource:  

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik (Rex 

Publishing house) 

 

Time Allotment:  

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

 

Promotion & Retention:  

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

 


