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Unang Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan Uri ng Pangngalan Ayon sa Katangian at 
sa pakikipag-usap sa iba’t 

Tungkulin 
ibang sitwasyon:  

1. kongreto at di kongreto  

2. bagong salitang natutuhan  
  

Nabibigyang kahulugan sa pamamagitan ng Gamit ng Pangngalan 

gamit sa pangungusap ang  

salitang napakinggan:  

hiram/ pamilyar at di kilalang salita, pahayag  

ng tauhan, sawikain,  

tambalang salita, matalinghagang salita,  

pananalita ng tauhan sa  

napakinggang usapan, idyoma, kilos ng mga  

tauhan sa napakinggang  

kuwento  
  

Nasasagot ang mga tanong, bakit at paano 

Si Daniel at ang Kanyang mga Kaibigan 
tungkol sa napakinggang/  

nabasang: pabula; kuwento; tekstong  

pang-impormasyon (procedure),  

usapan, talaarawan; anekdota; ulat  

Nakasusulat ng liham pangkaibigan bilang Liham-Pangkaibigan 

tugon sa imga nakalap sa kuwentong binasa  
  

Naipaliliwanag ang ilang pangyayaring Biyaya’y Aking Kakalingain 

napakinggan na may  

kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari  

sa daigdig  
  

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip Panauhan ng Panghalip Panao 

panao sa usapan at  

pagsasabi tungkol sa sariling karanasan  
  

Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Uri ng Panghalip 

na panao, paari, pananong, pamatlig,  

panaklaw sa pakikipag-usap sa iba’t ibang  

sitwasyon  



Ikalawang Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nagagamit nang wasto ang kayarian, Sandugo 

kailanan ng pang-uri sa paglalarawan  

sa iba’t ibang sitwasyon  
  

Nagagamit nang wasto ang pang-uri Pang-uri at Uri ng Pang-uri 

paghahambing sa paglalarawan ng tao,  

lugar, bagay at pangyayari, sa sarili,ibang  

tao katulong sa pamayanan  
  

Nababago ang dating kaalaman batay sa Ang Aking Munting Anghel 

natuklasan sa teksto  

Naibibigay ang maaaring mangyari sa teksto  

gamit ang dating  

karanasan/kaalaman  
  

Nasasabi ang paksa/mahahalagang Pandiwa at ang mga Aspekto Nito 

pangyayari sa binasang/napakinggang  

sanaysay, teksto  

Nagagamit nang wasto ang aspekto/ pokus  

ng pandiwa sa pakikipag-usap sa  

ibat ibang sitwasyon, pokus ng pandiwa (aktor,  

layon, ganapan, tagatanggap), (gamit, sanhi,  

direksiyon)  
  

Nagagamit nang wasto ang aspekto/ pokus Uri ng Pandiwa 

ng pandiwa sa pakikipag-usap sa  

ibat ibang sitwasyon, pokus ng pandiwa (aktor,  

layon, ganapan, tagatanggap), (gamit, sanhi,  

direksiyon)  
  

Nagagamit nang wasto ang aspekto/ pokus Pokus ng Pandiwa 

ng pandiwa sa pakikipag-usap sa  

ibat ibang sitwasyon, pokus ng pandiwa (aktor,  

layon, ganapan, tagatanggap), (gamit, sanhi,  

direksiyon)  
  

Natutukoy ang gamit ng iba’t ibang bantas Gamit ng Bantas 
  



Ikatlong Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nagagamit nang wasto ang pang-abay sa Pang-abay 

paglalarawan ng kilos  
  

Natutukoy ang iba’t ibang uri ng pang-abay Uri ng Pang-abay 

(pamaraan, panlunan, pamanahon, at  

ingklitik)  
  

Natutukoy ang iba’t ibang uri ng pang-abay Uri ng Pang-abay 

(panggaano, pananggi, panang-ayon, at  

pang-agam)  
  

Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Si Phaethon, Ang Anak ng Araw 

Natutukoy ang iba’t ibang uri ng pang-abay 

Uri ng Pang-abay (kondisyunal, kusatibo, at benepaktibo) 
  

Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Ang Piring ng Batas 
  

Nagagamit nang wasto ang pang-angkop at Pang-ugnay 

pangatnig  
  

Nakasusulat ng sariling talambuhay; liham na Talambuhay 

humihingi ng pahintulot na magamit ang  

silid-aklatan; simpleng resipi; ng  

isang editoryal; patalastas; ng script para sa  

teleradyo ;  
  

 
 
 
 

 

Ikaapat na Markahan 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nakabubuo nang wasto at payak na 
● 

Bahagi ng Pangungusap 

pangungusap na may tamang  

ugnayan ng simuno at panag-uri sa  

pakikipag-usap  
  

Nagagamit ang iba’t ibang mga uri ng Mga Uri ng Pangungusap Ayon sa 

pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling Gamit 

karanasan  
  

Nasusuri ang pagkakaiba ng kathang isip at Ang Tunay na Yaman 

di-kathang isip teksto (fiction at  

non-fiction)  
  



Nakapagbabahagi ng pasasalamat sa Rosa McCauley Parks 

tinatamasang karapatan sa  

pamamagitan ng kuwento  
  

Napaghahambing-hambing ang iba’t ibang Uri ng Pelikula at Iba Pang Elemento Nito 

uri ng pelikula  
  

Nakasusulat ng: Pagsulat ng Liham sa Editor 

idiniktang talata; kuwento, liham  

pangkaibigan, sulating di pormal at  

pormal, tula, ulat, bahagi ng balitang  

pang-isport, liham sa editor, iskrip  

para sa teleradyo, sanaysay na naglalarawan  
  

 
 
 
 

 

Learning Resource: 

 

Pinagyamang Pluma 6, Phoenix Publishing House 
 

 

Time Allotment:  

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

 

Promotion & Retention:  

Short Quizzes - 20%  

Written Outputs - 35%  
Products & Performance Tasks - 45% 



 


