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 GRADE 8  

Unang Markahan  

Mga Piling Akda sa Panahong Prekolonyal at Kolonyalismong Kastila 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Napaliliwanag ang mahahalagang kaisipan at sagot sa Aralin 1: Pakikipagkapwa 

mga karunungang-bayang napakinggan  

Naiuugnay ang mahahalagang kaisipang nakapaloob Karunungang-bayan 

sa mga karunungang-bayan sa mga pangyayari sa  

tunay na buhay sa kasalukuyan  

Naisusulat ang sariling bugtong, salawikain, sawikain o  

kasabihan na angkop sa kasalukuyang kalagayan  
  

Nasusuri ang pagkakabuo ng alamat batay sa mga Aralin 2: Pagmamahal 

elemento nito Elemento ng Alamat 

Nakikinig nang may pag-unawa upang: - mailahad ang (Banghay) gamit ang 

layunin ng napakinggan - maipaliwanag ang tekstong, “Alitaptap” 

pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari  
Napauunlad ang kakayahang umunawa sa binasa sa Aralin 3: Tribu 

pamamagitan ng: -paghihinuha batay sa mga ideya o Mga Hudyat sa Pagtalakay 

pangyayari sa akda -dating kaalaman kaugnay sa ng Sanhi at Bunga ng mga 

binasa Pangyayari gamit ang 
Nauuri ang mga pangyayaring may sanhi at bunga 

Epikong “Ang Labanan nina 
mula sa napanood na video clip ng isang balita 

Aliguyon at Pumbakhayon” 
Nagagamit ang mga hudyat ng sanhi at bunga ng  

mga pangyayari  

(dahil, sapagkat, kaya, bunga nito, iba pa)  

Nagagamit ang paghahambing gamit ang Aralin 4: Talino 

eupemistikong pahayag Paghahambing gamit ang 

 mga Eupemistikong Pahayag 
Naisusulat ang talatang: -binubuo ng magkakaugnay Aralin 5: Pagsasakripisyo 

at maayos na mga pangungusap - nagpapahayag ng “Pag-ibig sa Tinubuang 

sariling palagay o kaisipan -nagpapakita ng simula, Lupa” 

gitna, wakas  

Nagagamit ang iba’t ibang teknik sa pagpapalawak Aralin 6: Makabayan 

ng paksa: “Ang Ningning at ang 

-paghahawig o pagtutulad -pagbibigay depinisyon Liwanag” 

–pagsusuri Mga Pahayag sa Pag-aayos 

Nabibigyang- kahulugan ang mga salitang di ng Datos 

maunawaan kaugnay ng mga paraan sa  
pangangalap ng datos sa pananaliksik. a.  Pagbibigay-kahulugan 



Nagagamit nang maayos ang mga pahayag sa b.  Pagbibigay-halimbawa 

pag-aayos ng datos (una, isa pa, iba pa)  



Ikalawang Markahan  

Mga Piling Akda sa Panahon ng Amerikano, Hapon, at Kontemporaryo 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Naipaliliwanag nang maayos ang pansariling kaisipan, Aralin 1: 

pananaw, opinyon at saloobin kaugnay ng akdang Pagkakapantay-pantay 

tinalakay 

“Dalawang Matandang  

 Dalaga” 
 

Nabubuo ang mga makabuluhang tanong batay sa Aralin 2: Paninindigan 

napakinggang palitan ng katuwiran. 
Mga Elemento ng  

Naibibigay ang opinyon at katuwiran tungkol sa paksa Balagtasan gamit ang 

ng balagtasan tekstong: Alin ang Dapat 

 Gamitin: Banyaga o Sariling 

 Wika? 
 

Nasusuri nang pasulat ang papel na ginagampanan Aralin 3: Pagkamatapat 

ng sarsuwela sa pagpapataas ng kamalayan ng mga 

“Walang Sugat” Pilipino sa kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa 
Nakapaglalahad sa paraang pasulat ng Aralin 4: Pagka-Pilipino 

pagsang-ayon at pagsalungat sa isang argumento 

Iba’t Ibang Paraan ng Nagagamit ang mga hudyat ng pagsang-ayon at 

pagsalungat sa paghahayag ng opinyon Pagpapahayag 
  

Naibibigay ang denotatibo at konotatibong Aralin 5: Katatagan 

kahulugan, kasingkahulugan at kasalungat na 

“Naiibang Yungib ni Brigido kahulugan ng malalalim na salitang ginamit sa akda 

Naiuugnay ang mga kaisipan sa akda sa mga 
Alba 

Kaantasan ng Pang-uri kaganapan sa sarili, lipunan, at daigdig 
  

Nabibigyang kahulugan ang mga simbolo at pahiwatig Aralin 6: Pagpapakatotoo 

na ginamit sa akda 
Pagsusuri ng Simbolo at  

Naihahambing ang anyo at mga elemento ng tulang Pahiwatig sa tulang, “Ang 

binasa sa iba pang anyo ng tula Sariling Wika” 

Naisusulat ang isang orihinal na tulang may masining  

na antas ng wika at may apat o higit pang saknong sa  

alinmang anyong tinalakay, gamit ang paksang  

pag-ibig sa kapwa, bayan o kalikasan  



Ikatlong Markahan  

Iba’t Ibang Tekstong Popular 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
Nabibigyang-kahulugan ang mga lingo/termino na Aralin 1: Pinoy-Aliw 

ginagamit sa mundo ng multimedia 
Popular na babasahin  

Nagagamit sa iba’t ibang sitwasyon ang mga salitang (diyaryo, komiks, magasin) 

ginagamit sa impormal na komunikasyon (balbal, 

Impormal na Komunikasyon kolokyal, banyaga) 
Nagagamit ang iba’t ibang estratehiya sa Aralin 2: Talas 

pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, 
Komentong Panradyo komentaryo, at iba pa 

Napag-iiba ang katotohanan (facts) sa hinuha Kaugnay ng Reproductive 

(inferences), opinyon at personal na interpretasyon ng Health Bill (RH Bill) 

kausap 

Konsepto ng Pananaw Nagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa 

paghahayag ng konsepto ng pananaw (ayon, batay,  

sang-ayon sa, sa akala, iba pa)  
Nasusuri ang isang programang napanood sa Aralin 3: Telebisyon 

telebisyon ayon sa itinakdang mga pamantayan 

Mga Uri ng Programang Nailalahad ang sariling bayas o pagkiling tungkol sa 

interes at pananaw ng nagsasalita Pantelebisyon 
  

Nasusuri ang napanood na pelikula batay sa: Aralin 4: Bayani 

Paksa/tema -layon -gamit ng mga salita -mga tauhan 

Pagsusuri ng Pelikula Naihahayag ang sariling pananaw tungkol sa 

mahahalagang isyung mahihinuha sa napanood na  

pelikula  

Nasusuri ang mga hakbang sa pagbuo ng isang  

kampanyang panlipunan ayon sa binasang mga  

impormasyon  
Nagagamit ang kahusayang gramatikal (may tamang Aralin 5: Pagkamasining 

bantas, baybay, magkakaugnay na pangungusap/ 

Tamang Pagbabantas talata sa pagsulat ng isang suring- pelikula) 
  

Nakasusulat ng isang malinaw na social awareness Aralin 6: Kamulatan 

campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa 

Komunikatibong Paggamit ng tulong ng multimedia 

Nagagamit ang angkop na mga komunikatibong 
mga Pahayag 

 

pahayag sa pagbuo ng isang social awareness  

campaign  



Ikaapat na Markahan: Florante at Laura 

 

Most Essential Learning Competencies  Aralin sa Filipino 

Natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng Aralin 1 

akda sa pamamagitan ng: - pagtukoy sa ● Kaligirang Pangkasaysayan ng 

kalagayan ng  lipunan sa panahong  Florante at Laura 

nasulat ito - pagtukoy sa layunin ng ●Pagkakaiba ng Awit at Korido 

pagsulat ng akda - pagsusuri sa epekto ng 
● Talambuhay ni Francisco akda pagkatapos itong isulat 

   Balagtas Baltazar 

  Aralin 2 

  ● Pagpapahayag ng Damdamin 

Nailalahad ang damdamin o saloobin ng  o Saloobin 

may- akda, gamit ang wika ng kabataan ● Kay Selya 

  ●Tagubilin sa Babasa Nito 
  

Nailalahad ang mahahalagang pangyayari Aralin 3 

sa napakinggang aralin  

● Saknong 1-171 Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng 

bawat kabanatang binasa   

Nailalarawan ang tagpuan ng akda batay sa   

napakinggan    

Nailalahad ang damdaming namamayani sa   

mga tauhan batay sa napakinggan   
Nasusuri ang mga sitwasyong nagpapakita Aralin 5 

ng iba’t ibang damdamin at motibo ng mga 

● Saknong 172-328 tauhan  
   

Nasusuri ang mga pangunahing kaisipan ng 
Aralin 7 

● Saknong 329-399 bawat kabanatang binasa 

Naipahahayag ang pansariling paniniwala at   

pagpapahalaga gamit ang mga salitang   

naghahayag ng pagsang-ayon at   

pagsalungat (Hal.: totoo, ngunit)   
 

Learning Resource:  

Punla (Mga Panitikang Pambansa at Florante at Laura), 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% 

 



 


