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Unang Markahan  

Most Essential Learning Competencies  Aralin sa Filipino  
Nagagamit nang wasto ang mga pangngalan Pangngalan at ang Dalawang Uri Nito  

sa pagsasalita tungkol sa:      

-   sarili        

-   ibang tao sa paligid      
Nagagamit nang wasto ang    mga   

pangngalang  pantangi  at  pambalana  sa   

pagsasalita tungkol sa sarili, sa mga tao, sa   

mga hayop at pangyayari sa paligid    

Nakasusulat ng talata tungkol sa sarili  Pangungusap at Talata  

Nagagamit nang wasto ang uri at kasarian ng Kasarian ng Pangngalan  

pangngalan sa pagsasalita tungkol sa sarili, sa 
  

Uri ng Pangngalan ayon sa Konsepto  

mga tao, sa mga hayop at pangyayari sa   

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

(panao) sa usapan at pagsasabi tungkol sa Kailanan Nito)  

sariling karanasan       

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng panghalip Iba Pang Uri ng Panghalip  

(pananong)— isahan;maramihan sa usapan at   

pagsasabi tungkol sa sariling karanasan    

Nagamit  ang iba’t ibang uri ng panghalip   

(pamatlig) sa usapan at pagsasabi tungkol sa   

sariling karanasan       
Nasasagot ang mga tekstong pampanitikan- Si Pudpod, Ang Katerpilar sa Punong  

kuwento; tekstong pang-impormasyon- balita; Bayabas  

mahahalagang  detalye ng napakinggang   

teksto o SMS (Short Messaging Text); bakit at   

paano; editoryal; argumento; teksto ng awit;   

pahayagan;  isyung  ipinahahayag  sa  isang   

editorial  cartoon;  pagpupulong  (pormal at   

di-pormal); tungkol  sa minutes ng   

pagpupulong (pormal at di-pormal);   

patalastas;  iskrip  ng  radio  broadcasting;   

debate; at napakinggang script sa radyo.    
Natutukoy ang bahagi ng binasang kuwento- Elemento ng Maikling Kuwento  

simula-kasukdulan-katapusan     

Ikalawang Markahan       
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 Naisusulat nang wasto ang baybay ng salitang Pagbabaybay   ng   Salitang   Hiram  

 natutuhan sa aralin at mga salitang hiram ng Kaugnay sa Iba Pang Asignatura  

 ibang asignatura      

 Nagagamit  ang  aspekto  (panahunan)  ng Pandiwa  

 pandiwa  sa  pagsasalaysay  ng  nasaksihang Panlaping Makadiwa  

 pangyayari    Aspekto o Panauhan ng Pandiwa  

 Nasasabi  ang  sanhi  at  bunga  ayon  sa Naririto Ako Para sa Iyo  

 nabasang  pahayag;  (naibibigay)  ng  mga   

 pangyayari  sa  napakinggang  teksto;  sa   

 napakinggang ulat      

 Nailalarawan  ang  tauhan  batay  sa  ikinilos, Ang Muling Pagbangon ni Nanay  

 ginawi, sinabi at naging damdamin    

 Nagagamit nang wasto ang pang-uri (lantay) Pang-uri  

 sa  paglalarawan  ng  tao,  lugar,  bagay  at Uri ng Pang-uri  

 pangyayari  sa  sarili/ibang  tao/katulong  sa   

 pamayanan      

 Nagagamit   nang   wasto   ang   pang-uri Kaantasan ng Pang-uri  

 (pahambing) sa paghahambing ng tao, lugar,   

 bagay   at   pangyayari   sa   sarili/ibang   

 tao/katulong sa pamayanan    

 Nagagamit nang wasto ang pang-uri (lantay,   

 paghahambing at pasukdol)— sa   

 paglalarawan  ng  tao,  lugar,  bagay  at   

 pangyayari  sa  sarili/ibang  tao/katulong  sa   

 pamayanan      

 Ikatlong Markahan      

    

  Most Essential Learning Competencies  Aralin sa Filipino 
 Nagagamit nang wasto ang pang-abay sa Pang-abay  

 paglalarawan ng kilos   Uri ng Pang-abay (Pamaraan)  
 Nagagamit nang wasto ang pang-abay at Uri ng Pang-abay (Pamanahon)  

 pandiwa sa pangungusap   Uri ng Pang-abay (Panlunan)  

 Nagagamit nang wasto ang pang-abay at   

 pang-uri sa pangungusap     

 Natutukoy  ang  kaibahan ng pang-abay at   

 pang-uri      

 Naiuugnay   ang   sariling   karanasan   sa Nagtagumpay si Kesz  

 napakinggang teksto     

 Nakasusulat ng sariling talambuhay; liham na Pagsulat ng Talambuhay  

 humihingi  ng  pahintulot  na  magamit ang   



 

Nagagamit  nang  wasto  at  angkop  ang Mga Pang-ugnay (Pangatnig) 

pangatnig na     

-   o, ni, maging, man   

-   kung, kapag, pag at iba pa   

-   ngunit, subalit at iba pa   

-   dahil sa, sapagkat at iba pa   

- sa wakas     

- kung gayon    

-   daw, raw at iba pa   

-   kung sino, kung ano, siya rin   
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na Mga Pang-ugnay (Pang-angkop) 

- na     

- ng     

sa pangungusap    
Nagagamit nang wasto ang pang-angkop na  

- na     

- ng     

sa pakikipagtalastasan    

Ikaapat na Markahan    

   

 Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 

Nagagamit nang wasto ang pang-ukol Mga Pang-ugnay (Pang-ukol) 

sa pakikipagtalastasan    

Naibibigay ang bagong natuklasang Huwag  Maging  Dayuhan  sa  Sarili 

kaalaman mula sa binasang teksto  Nating Bayan 
Nagagamit nang wasto at angkop ang simuno Simuno at Panaguri 

at panaguri sa pangungusap 
  

 Mga  Uri  ng  Pangungusap Ayon sa 

     Gamit 
Nagagamit  ang  iba’t  ibang  mga  uri  ng Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian 

pangungusap  sa  pagsasalaysay  ng  sariling (Payak) 

karanasan     
Nagagamit ang uri ng pangungusap sa pormal Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian 

na pagpupulong   (Tambalan) 

     Uri ng Pangungusap ayon sa Kayarian 

     (Hugnayan) 

Learning Resource:    

Pinagyamang Pluma 4, Phoenix Publishing House  

 

Time Allotment:  

 silid-aklatan;  simpleng  resipi;  isang  editoryal;   

 patalastas; skrip para sa teleradyo    

 Naibibigay ang kahalagahan ng media (hal. Ang Media sa Makabagong Panahon  

 pang-impormasyon, pang-aliw o panghikayat)   



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

 

Promotion & Retention: 

 

Short Quizzes - 20%  

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



 


