
 

MAPA NG KURIKULUM 
Kamalayang Panlipunan 9: Ekonomiks 

 

 

Page 1 of 8 

 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603  

Locals 257 / 258 

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Karapatang-ari 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

Mahal na Guro, 
 
Pagbati mula sa Abiva Publishing House, Inc.! 
 
Maraming salamat sa iyong pagtangkilik sa aming mga aklat. Ang iyong napiling serye ay may kaakibat na mga Patnubay ng Guro na may detalyadong Mapa ng Kurikulum para sa bawat 

baitang. Magagamit na sanggunian ang talaan ng mga komponent, terminolohiya, at daglat na matatagpuan dito para sa iyong pag-unawa at paggamit ng mahalagang kasangkapang ito 

ng mga guro. Inaasahang makatutulong ang Mapa ng Kurikulum sa iyong pang-araw-araw na pagpaplano at pagtuturo ng mga aralin. Maaari kang magmungkahi ng iba pang paraan 

upang ang iyong napiling aklat ng Abiva ay makatulong sa pagpapayabong ng iyong pagtuturo o sa mga pangangailangan ng ibang guro. Magpadala lamang ng liham sa aming email 

address na wecare@abiva.com.ph.  

Hangad namin sa iyo ang maligaya at may katuparang pagtuturo! 

 

 

Tala:  * Ang ilang kasanayan ay hindi tinukoy sa ulat sa WEF. Ang mga sanggunian ay binanggit para sa kaukulang pagkilala. 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 
Mga Komponent at Pinagmulan ng mga Nilalaman    

 

Pamantayan sa Yugto Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan 

Pamantayan sa Baitang Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan 

Pamantayang Pangnilalaman Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan 

Pamantayan sa Pagganap Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan 

Nilalaman Mula sa aklat na Kamalayang Panlipunan 9: Ekonomiks 

Mga Kasanayan sa Pagkatuto 

Hango sa DepEd K to 12 Gabay Pangkurikulum: Araling Panlipunan.  Ang mga pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o Most Essential 

Learning Competencies (MELCs) para sa Araling Panlipuan ay itinakda ng DepEd upang gabayan ang mga guro at estudyante. Tinitiyak ng 

MELCs na nalilinang sa mga estudyante ang mga pamantayan sa kurikulum na iniakma sa kasalukuyang pangangailangan na pag-aaral sa 

loob ng tahanan. 

Mga Kasanayan  

para sa Ika-21 Siglo* 
Mula sa “New Vision for Education: Unlocking the Potential of Technology,” World Economic Forum® (2015) 

Mga Estratehiya  

o Paraan ng Pagtuturo 

Iba’t ibang mungkahing estratehiya ng pagtuturo ng may-akda na makatutulong sa guro upang maihatid ang mga aralin sa iba’t ibang antas ng 

kahirapan batay sa mga estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral. 

Pagtataya Mga estratehiya at kagamitan sa pagtataya na maaaring Paglilinang o Paglalahat 

Pagpapahalaga 
Talaan ng mga pagpapahalagang likas sa mga paksa at nabuo sa pamamagitan ng talakayan at kasanayan sa pagsasanay. Gayundin, 

hinihikayat ang guro na bigyang-diin ang mga pangunahing pagpapahalaga ng paaralan alinsunod sa pananaw at layunin nito. 

Mga kagamitan 
Mga mungkahing kagamitan sa pagtuturo na maaaring tradisyonal o gawa ng guro at mga educational software at iba pang digital na 

mapagkukunan. 
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Pamantayan sa Yugto 

Naipamamalas ang mga kakayahan bilang kabataang mamamayang Pilipino na mapanuri, mapagnilay, malikhain, may matalinong 
pagpapasya at aktibong pakikilahok, makakalikasan, mapanagutan, produktibo, makatao at makabansa, na may pandaigdigang pananaw 
gamit ang mga kasanayan sa pagsisiyasat, pagsusuri ng datos at iba’t ibang sanggunian, pagsasaliksik, mabisang komunikasyon at pag-
unawa sa mga batayang konsepto ng heograpiya, kasaysayan, ekonomiya, politika, at kultura tungo sa pagpapanday ng maunlad na 
kinabukasan para sa bansa.  

 

Pamantayan sa Baitang 
Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa ekonomiks gamit ang 
mga kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang mapanuri, mapagnilay, 
mapanagutan, makakalikasan, produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan ng bansa at daigdig. 

 

 

Bahagi 1: Mga Pangunahing Konsepto ng Ekonomiks 
Bilang ng mga Araw: 29 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Naipamamalas ang malalim na pag-unawa sa mga 
pangunahing kaisipan at napapanahong isyu sa 
ekonomiks at pambansang pag-unlad gamit ang mga 
kasanayan at pagpapahalaga ng mga disiplinang 
panlipunan tungo sa paghubog ng mamamayang 
mapanuri, mapagnilay, mapanagutan, makakalikasan, 
produktibo, makatarungan, at makataong mamamayan 
ng bansa at daigdig. 

Pamantayan sa 
Pagganap 

Ang mga mag-aaral ay naisasabuhay ang pag-unawa sa mga 
pangunahing konsepto ng Ekonomiks bilang batayan ng matalino at 
maunlad na pang-araw-araw na pamumuhay 

 

Nilalaman 
Mga Kasanayang 

Pampagkatuto 

Mahahalagang 

Tanong 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan para 

sa Ika-21 Siglo 

Mga Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga Mga Kagamitan 

ARALIN 1 
Ang Agham ng 
Ekonomiks 
 

MELC 

AP9MKE-Ia-1 

Nailalapat ang 
kahulugan ng 

 Bakit may 
ekonomiks?  
  

 Ang ekonomiks 
ay magagamit ng 
mga tao upang 
maging gabay sa 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 

 Pagganyak 

(pagpasagot sa 
mga 
mahahalagang 

Formative 

Tuklasin: concept 

map  

 

 Pagkamasinop  
 

 Pakikiangkop  
 

 Kamalayang 
Panlipunan 9: 
Ekonomiks, pp.  
3–33 

Unang Markahan    
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Ang Pag-aaral ng 
Ekonomiks: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Tanong sa  
Ekonomiks 
 
Mga Sangay ng 
Ekonomiks, Ang 
Ekonomiks Bilang 
Agham  
Panlipunan, Ang 
Ekonomiks at Iba 
Pang Agham 
 
Mga Kagamitan sa 
Pag-aaral ng 
Ekonomiks, 
Layunin at 
Kahalagahan ng  
Pag-aaral ng 
Ekonomiks 
 
Mga Isyu sa 
Ekonomiks 
 
Ang Kasaysayan 
ng Kaisipang Pang-
ekonomiya 
 
 
 
  

ekonomiks sa pang-
araw-araw na 
pamumuhay bilang 
isang mag-aaral, at 
kasapi ng pamilya at 
lipunan 

 

MELC  

AP9MKE-Ia-2 

Natataya ang 
kahalagahan ng 
ekonomiks sa pang-
araw-araw na 
pamumuhay ng 
bawat pamilya at ng 
lipunan 

  

  

 Paano 
mapakikinabanga
n ng mga Pilipino 
ang kaalaman sa 
ekonomiks? 
 

mahusay, 
angkop, at sapat 
na kaalaman sa 
pangangasiwa at 
pagpapatatag ng 
personal at 
pambansang 
kabuhayan. 
 

 Magagamit ng 
bawat tao ang 
kaalaman ukol 
sa mga paraan 
nang pagtugon 
sa tatlong 
pangunahing 
tanong sa 
ekonomiks 
upang tugunan 
ang kaniyang 
mga 
pangangailangan 
at kagustuhan. 
 

tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakapagsasagawa 
ng photo exhibit  
kaugnay ng 
kahalagahan ng 
ekonomiks sa 
pamumuhay ng 
pamilya at lipunang 
Pilipino 

tanong; pagtala sa 
entrance slip) 
 

 Pagpasagot sa 
Tuklasin (concept 
map: pagbibigay 
ideya ukol sa 
ekonomiks, 
macroeconomics, 
microeconomics, 
alokasyon, at 
pangangasiwa) 
 

 Talakayan (mga 

binasang teksto) 
 

 pagpapanood ng 
video at 
pagtalakay ukol sa 
nilalaman nito 
 

 pagtatala sa exit 
slip (pagbabahagi 
ng natutunan sa 
aralin) 
 

 pangkatang 
pagbabahagi ng 
natutunan sa aralin 
 

 photo exhibit (ukol 
sa ekonomiks at 
kahalagahan nito 
sa buhay ng tao) 
 

 pag-uulat 
 

 Mga Pamamaraan 

o Learner-
Centered 
Approach 
(Instructional 
method utilizing 
explicit skills 
instruction to 

Summative 

Sagutin: question 
and answer  

 

Subukin: 

A. tama o mali 

B. pagtatambal  

 

Pag-ugnayin:               

A. fill-in the box 
graphic organizer 

B.  cycle  graphic 
organizer 

 

Suriin:  

A. text analaysis 

B. picture analysis 

 

Sanayin: photo 

exhibit  

 Paggalang sa 
ibang 
pananaw/ideya  
    

 Video: “AP 9 
WEEK 1 : 
KAHULUGAN 
NG 
EKONOMIKS 
(MELC-BASED),” 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=k5761yEb3X0  

 audio-video 
player 
 

 speaker 
  

 projector 
 

 entrance slip  
 

 exit slip   
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engage active 
learning process 
among 
students) 
 

o Direct 
Instruction 
Approach 
(Teacher 
directed 
instructional 
process) 
 

o Reading 
Approach 
(Teacher guided  
instructional 
approach where 
students read 
text and 
accomplish task 
independently) 
 

o Supplemental 
Blended 
learning 
Strategy (a 
combination of 
face to face and 
digital 
experiences to 
supplement 
student 
learning) 
 

o Collaborative 
Approach 
(Learning 
experience 
involving 
students 
working as a 
group to 
complete an 
academic task) 
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ARALIN 2   

Kakapusan, 
Kagustuhan, at 
Pangangailangan 
 

Mga Uri ng 
Pinagkukunang-
Yaman, Mga 
Pinagkukunang-
yamang-lupa  
 
Mga 
Pinagkukunang-
Yamang Tubig, 
Mga Yamang 
Lakas-Pantao,  
Ang Suliranin sa 
Pakikinabang sa 
mga 
Pinagkukunang-
Yaman 
 
Kakapusan: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Aspekto ng 
Kakapusan 
 
Mga Salik ng 
Kakapusan, Mga 
Palatandaan ng 
Kakapusan, Ang  
Pagtugon sa 
Kakapusan 
 
Kagustuhan at 
Pangangailangan: 
Konsepto at 
Kahulugan, 
Herarkiya  
ng mga 
Pangangailangan, 
Ang Hilig 
 

AP9MKE-Ia-3 

Naipakikita ang 
ugnayan ng 
kakapusan sa pang-
araw-araw na 
pamumuhay  
 
AP9MKE-Ib-4 

Natutukoy ang 
palatandaan ng 
kakapusan sa pang-
araw-araw na buhay 
 
AP9MKE-Ib-5 

Nakabubuo ng 
konklusyon na ang 
kakapusan ay isang 
pangunahing 
suliraning panlipunan 
 
AP9MKE-Ic-6 

Nakapagmumungkahi 
ng mga paraan upang 
malabanan ang 
kakapusan 
 
AP9MKE-Ic-7 

Nasusuri ang 
kaibahan ng 
kagustuhan (wants) sa 
pangangailangan 
(needs) bilang 
batayan sa pagbuo ng 
matalinong desisyon  
 
AP9MKE-Id-8 

Naipakikita ang 
ugnayan ng personal 
na kagustuhan at 
pangangailangan sa 
suliranin at kakapusan  
 
AP9MKE-Id-9 

 Paano 
nakaaapekto 
ang mga 
pinagkukunang 
yaman sa pagpili 
ng mga 
pangangailanga
n at 
kagustuhang 
bibigyang-tugon 
ng mga Pilipino? 
 

 Bakit 
nagkakaroon ng 
kakapusan sa 
mga 
pinagkukunang-
yaman upang 
tugunan ang 
pangangailanga
n at kagustuhan 
ng mga Pilipino? 

 Ang mga 
pinagkukunang-
yaman ang 
pinagmumulan 
ng mga produkto 
at serbisyong 
tumutugon sa 
mga 
pangangailangan 
at kagustuhan ng 
bawat Pilipino. 
Ang kawalan o 
kasapatan ng 
mga 
pinagkukunang-
yaman ang 
pangunahing 
salik kung paano 
maisasagawa 
ang alokasyon 
ng mga produkto 
at serbisyong 
kailangan at 
gusto ng mga 
Pilipino. 
 

 Ang maaksayang 
paggamit, 
pagkasira ng 
kapaligiran, at 
kawalan ng mga 
pinagkukunang-
yaman ang 
tatlong 
pangunahing 
sanhi kaya may 
kakapusan sa 
mga 
pinagkukunang-
yaman na 
kailangan sa 
pagtugon sa mga 
pangangailangan 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakabubuo at 
nakapagtatanghal 
ng maikling dula 
kaugnay ng mga 
sitwasyong 
nagpapakita ng 
pagkakaugnay ng 
kagustuhan at 
pangangailangan, 
at ilang 
panukalang 
pagtugon sa mga 
suliranin sa 
kakapusan at 
kakulangan sa 

 Pagganyak 

(pagsagot sa mga 
mahahalagang 
tanong; pagtala sa 
entrance slip) 
 

 Pagsagot sa 
Tuklasin (Tama o 
Mali) 
 

 Talakayan (mga 

binasang teksto; 
pag-uulat) 
 

 Pagpapanood ng 
video at 
pagtalakay ukol sa 
nilalaman nito 
 

 pagtatala sa exit 
slip (pagbabahagi 

ng natutunan sa 
aralin) 
 

 maikling dula 
(pagpapakita ng 
pagkakaugnay ng 
kagustuhan at 
pangangailangan) 
 

 Mga 
Pamamaraan 

o Supplemental 
Blended 
learning 
Strategy  
 

o Experiential 
Learning 
Activities 
(Learning by 
doing that 
focuses on 

Formative 

Tuklasin: tama o 
Mali 
 
Summative 

Sagutin: question 
and answer  
 
Subukin: 

A. enumerasyon 
B. multiple choice  
 
Pag-ugnayin:               
A. Chart  
B.  modified circle 
model graphic 
organizer 
 
Suriin:  
A. text analaysis 
B. picture analysis 

 

Sanayin: maikling 
dula 

 Pagkamasinop  

 

 Pakikiangkop 

 

 Pagiging 
responsable 

 Kamalayang 
Panlipunan 9: 
Ekonomiks, pp. 
34–66 
 

 Video: “Grade 9 
Araling 
Panlipunan 
Ekonomiks| Ang 
Kakapusan| 
Paano nagkaiba 
ang Kakapusan sa 
Kakulangan,” 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
0Y_17eYe3nI 
 

 audio-video player 
 

 projector 
 

 speaker 
 

 entrance slip 
 

 exit slip 
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Pagpili: Halaga ng 
Pagkakataon, 
Komparatibong 
Kalamangan 

Nasusuri ang hirarkiya 
ng pangangailangan  
 
AP9MKE-Ie-10 

Nakabubuo ng sariling 
pamantayan sa pagpili 
ng mga 
pangangailangan 
batay sa mga hirarkiya 
ng pangangailangan  
 
AP9MKE-Ie-11 

Nasusuri ang mga 
salik na 
nakakaimpluwensiya 
sa pangangailangan 
at kagustuhan 
 
AP9MKE-If-13 

Napahahalagahan 
ang paggawa ng 
tamang desisyon 
upang matugunan ang 
pangangailangan 
 

at kagustuhan ng 
mga Pilipino. 
 

tahanan, paaralan, 
at pamayanan 

individual 
learning) 
 

o Collaborative 
Approach  

 
 

ARALIN 3   
Alokasyon at 
Pagkonsumo 
 

Alokasyon: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Panukatan sa 
Pagdedesisyon  
Ukol sa Alokasyon 
 
Mga Batayang 
Katanungang Ukol 
sa Alokasyon, 
Alokasyon sa  
Kasaysayan ng 
Pilipinas 

AP9MKE-If-12 

Nasusuri ang 
kaugnayan ng 
alokasyon sa 
kakapusan at 
pangangailangan at 
kagustuhan  
 
MELC 

Nasusuri ang iba’t 
ibang uri ng sistemang 
pang-ekonomiya 
 
AP9MKE-Ig-14 

Nasusuri ang 
mekanismo ng 
alokasyon sa iba’t 
ibang sistemang 
pang-ekonomiya 

 Paano 
nakaaapekto 
ang kakapusan 
ng mga 
pinagkukunang-
yaman sa 
alokasyon at 
pagkonsumo ng 
mga Pilipino? 
 

 Bakit kailangang 
pangalagaan 
ang mga 
karapatan ng 
mga mamimiling 
Pilipino? 
 

 Ang kakapusan 
sa 
pinagkukunang-
yaman ang 
dahilan kaya 
may 
nararanasang 
kakapusan sa 
mga serbisyo at 
produktong 
tutugon sa 
pangangailangan 
at kagustuhan ng 
mga Pilipino. 
 

 Ang mga 
mamimiling 
Pilipino ay dapat 
na mapanatiling 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 

 Pagganyak 

(pagsagot sa 
mga 
mahahalagang 
tanong; pagtala 
sa entrance slip) 
 

 Pagpasagot sa 
Tuklasin 
(pagtataya sa 
sarili bilang isang 
mamimili) 

 Talakayan (mga 

binasang teksto; 
pangkatang 
talakayan) 
 

 idea web 
 

Formative 
Tuklasin: modified 
list  
 
Summative 
Sagutin: question 
and answer  
 
Subukin: 

A. pagtatambal  
B.  pagpapaliwanag  
 
Pag-ugnayin:               

A. modified circle 
chart  
B.  modified 
valuing chart 
 

 
 

 Pagkamasinop  
 

 Mapagmahal sa 
kalikasan 
 

 Pagkamasikap  
 

 Pakikiangkop  
 

 Pagkamasipag  

 Pagpapahalaga 
sa karapatan at 
tungkulin 

 Kamalayang 
Panlipunan 9: 
Ekonomiks, pp.  
67–102 
 

 Video: “ARALING 
PANLIPUNAN 9: 
Karapatan at 
Tungkulin ng mga 
Mamimili,” 
https://www.youtu
be.com/watch?v=
Pw4ZzdQrxIk 
 

 audio-video  
 

 projector 
 

 video player 
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Mga Uri ng 
Sistemang Pang-
Ekonomiya 
 
Pagkonsumo: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Uri ng 
Pagkonsumo, Mga  
Salik ng 
Pagkonsumo, 
Pagkonsumo ng 
mga Pilipino 
 
Ang Pilipinong 
Mamimili: Mga 
Batas Para sa 
Mga Mamimili, 
Mga  
Karapatan ng 
Isang Mamimili, 
Mga Tungkulin ng 
Mamimili, Mga  
Kagawaran at 
Ahensiyang 
Nangangalaga sa 
Karapatan ng 
Mamimili 
 
 

bilang sagot sa 
kakapusan  
 
AP9MKE-Ig-15 

Naipaliliwanag ang 
konsepto ng 
pagkonsumo  
 
MELC 
AP9MKE-Ih-16 

Nasusuri ang mga 
salik na nakakaapekto 
sa pagkonsumo  
 
AP9MKE-Ih-17 

Naipamamalas ang 
talino sa pagkonsumo 
sa pamamagitan ng 
paggamit ng 
pamantayan sa 
pamimili 
 
MELC 
AP9MKE-Ih-18 

Naipagtatanggol ang 
mga karapatan at 
nagagampanan ang 
mga tungkulin bilang 
isang mamimili 

 Bakit nararapat 
na tuparin ng 
mga mamimiling 
Pilipino ang 
kanilang 
tungkulin? 

ligtas sa pagbili 
nila ng mga 
produktong ang 
presyo at 
kantidad ay 
sapat sa 
kanilang 
kakayahan. Ito 
ang tungkulin ng 
pamahalaan na 
dapat isaalang-
alang ng mga 
pinunong 
pambayan sa 
kanilang 
pamumuno. 
 

 Ang pagtupad ng 
mga mamimiling 
Pilipino sa 
kanilang 
tungkulin ay 
bahagi ng 
kanilang 
responsibilidad 
bilang 
mamamayan ng 
bansa. 

organizer  

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakaguguhit ng 
mga paboritong 
kinonsumong 
kalakal 
 
Nakagagawa ng 
isang video 
advertisement na 
nagpapakita ng 
pagtatanggol ng 
mga karapatan at 
tungkulin ng mga 
mamimili 

 Y diagram 
 

 video 
advertisement 
(ukol sa 
pagtatanggol ng 
mga karapatan at 
tungkulin ng 
mamimili) 

 

 pagtatala sa exit 
slip 
 

 Mga 
Pamamaraan 

o Experiential 
Learning 
Activities  
 

o Supplemental 
Blended 
learning 
Strategy  
 

o Learner-
Centered 
Approach  
 

o Reading 
Approach  
 

o Gamification 
Strategy 

(Game design 
classroom 
activities or 
processes to 
stimulate 
learning) 
 

o Collaborative 
Approach  

Suriin:  

A. Text analaysis 
B. picture Analysis 
 
Sanayin: video 

advertisment 

 speaker  
 

 fishbone graphic 
organizer  
 

 entrance slip 
 

 idea web graphic 
organizer 
 

 exit slip  
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ARALIN 4   

Negosyo at 
Produksiyon 
 
Negosyo: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Uri ng Pagmamay-
ari ng Negosyo 
 
Produksiyon: 
Konsepto at 
Kahulugan, Mga 
Salik sa 
Produksiyon 
 
Mga Pang-
Ekonomikong 
Desisyon sa 
Produksiyon, Ang 
Produksiyon  
at Diminishing 
Marginal Returns 
 
Mga Gastos sa 
Produksiyon 

AP9MKE-Ii-19 

Naibibigay ang 
kahulugan ng 
produksiyon 
 
MELC 
Natatalakay ang mga 
salik ng produksiyon 
at ang implikasyon 
nito sa pang-araw-
araw na pamumuhay 
 
AP9MKE-Iih-19 

Napahahalagahan 
ang mga salik ng 
produksiyon at ang 
implikasyon nito sa 
pang-araw-araw na 
pamumuhay  
 
AP9MKE-Ij-20 

Nasusuri ang mga 
tungkulin ng iba’t 
ibang organisasyon ng 
negosyo 

 Paano 
nakatutulong 
ang produksiyon 
sa pagtugon sa 
mga 
pangangailanga
n at kagustuhan 
ng mga Pilipino? 
 

 Bakit may iba’t 
ibang uri ng 
negosyong 
pinangangasiwa
an ang mga 
Pilipino? 

 Ang sapat na 
produksiyon ng 
mga kalakal at 
serbisyo ay 
mahalaga upang 
magkaroon nang 
maayos na 
pangangatawan, 
matatag na 
kabuhayan, at 
mapayapang 
pamumuhay ang 
bawat Pilipino. 
 

 Ang iba’t ibang 
uri ng negosyo 
ay tumutugon sa 
iba’t ibang 
pangangailangan 
at kagustuhan ng 
mga Pilipino 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakapagsasaliksik 
at naibabahagi 
ang resulta ng 
pananaliksik ukol 
sa mga hakbang 
na maaaring 
isagawa ng mga 
organisasyong 
pangnegosyo 
upang mapalakas 
ang kabuhayan ng 
bansa  

 Pagganyak 

(pagsagot sa mga 
mahahalagang 
tanong; pagtala sa 
entrance slip) 
 

 Tuklasin 
(pagbibigay 
sangkap sa 
produkto) 
 

 Talakayan (mga 

binasang teksto) 
 

 circle chart 
 

 journalistic graphic 
organizer 
 

 Palaro: “Tagisan 
ng Kaalaman” 
 

 pagsasaliksik 
 

 pagtatala sa exit 
slip 
 

 Mga 
Pamamaraan 

o Experiential 
Learning 
Activities  
 

o Learner-
Centered 
Approach  
 

o Reading 
Approach  
 

o Gamification 
Strategy  

 

o Collaborative 
Approach  

Formative  

Tuklasin – 
Paglista  
 
Summative 

Sagutin – 
Question and 
answer  
 
Subukin – 
A. Tama o mali  
B.  Pagpuno sa 
patlang  
 
Pag-ugnayin –               
A. Linear model  
B.  Modified list 
 
Suriin –  
A. Text analaysis 
B. Picture analysis 
 
Sanayin – 

Pananaliksik  

 Pagkamasinop  
 

 Pagkamatapat  
 

 Pagkamakabansa  
 

 Pagkamatiyaga 
 

 Pagkamasikap  
 

 Mabuting 
pakikitungo  
 

 Pagsunod sa 
batas  
 

 Kamalayang 
Panlipunan 9: 
Ekonomiks, pp. 
103–124  
 

 Video: 
“Organisasyon 
sa Negosyo,” 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=L2yz8C3IxA0 
 

 audio-video 
player 
 

 projector 
 

 speaker  
 

 larawan ng mga 
taong namimili 
sa pamilihan   
 

 journalist 
graphic 
organizer  
 

 circle chart  
 

 entrance slip 
 

 exit slip 
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Bahagi 2: Ang Microeconomics ng Pilipinas Bilang ng mga Araw: 27  

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga 
pangunahing kaalaman sa ugnayan ng puwersa ng 
demand at supply, at sa sistema ng pamilihan bilang 
batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan 
at bahay-kalakal tungo sa pambansang kaunlaran. 

Pamantayan sa 
Pagganap 

Ang mga mag-aaral ay kritikal na nakapagsusuri sa mga pangunahing 
kaalaman sa ugnayan ng puwersa ng demand at suplay, at sistema ng 
pamilihan bilang batayan ng matalinong pagdedesisyon ng sambahayan 
at bahay-kalakal tungo sa pambansang kaunlaran. 

 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan 

para sa Ika-21 

Siglo 

Mga Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga 
Mga 

Kagamitan 

ARALIN 5 
Demand at 
Matalinong 
Pagpapasiya 
 
Demand: 
Konsepto at 
Kahulugan, Batas 
ng Demand  
 
Mga Salik ng 
Demand 
 
Elasticity ng 
Demand: Price 
Elasticity ng 
Demand, Mga Uri 
ng Price Elasticity 
ng Demand  
 

AP9MYK-IIa-1 

Nailalapat ang 
kahulugan ng 
demand sa 
pang-araw-araw 
na pamumuhay 
ng bawat 
pamilya  

 

AP9MYK-IIa-2  

Nasusuri ang 
mga salik na 
nakaaapekto sa 
demand 

 

AP9MYK-IIb-3 

Matalinong 
nakapagpapasya 
sa pagtugon sa 

 Paano 
nakaaapekto 
ang presyo ng 
demand ng mga 
kalakal na 
binibili ng mga 
Pilipino?  
 

 Bakit 
mahalagang 
masuri ng mga 
Pilipino ang 
demand sa mga 
kalakal? 

 Ang presyo ng 
mga kalakal ang 
batayan ng mga 
mamimili kung 
tatangkilikin nila 
o hindi ang isang 
produkto.  
 

 Ang demand sa 
kalakal ang isa 
sa pangunahing 
sanhi ng pagtaas 
ng presyo ng 
isang produkto, 
kung masusuri 
ng bawat 
mamimili ang 
demand sa isang 
produkto, 
makapagdede-

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi ng 
sariling kaalaman 
bilang tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa mga 
graphic organizer  

Nabibigyang-tugon 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang gawain 
(pagtatanghal ng 
maikling dula) 
 

Diyagnostiko 

Tuklasin 

Modifed checklist 

 

Paglilinang 

Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin) 

 

Paglalahat 

Pagsagot sa 
mahahalagang 
tanong 

 

Subukin 

A. Multiple choice   

B. Pagkalkula at 
pagbuo ng 

Pagtitiyaga 

Pakikiangkop  

Mapanuri 

Pansariling 
Disiplina  

 audio-video 
player 

 speaker  

 circle chart  

 321 graphic 
organizer 

 DGN chart  

 YouTube 
video: 
o “AP 9 Q2 

ARALIN 2 - 
MGA SALIK 
NA NAKA-
KAAPEKTO 
SA DE-
MAND MALI-
BAN SA 
PRESYO” ng 
AP HUB 

Ikalawang Markahan 
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Income Elasticity 
ng Demand, 
Cross-Price 
Elasticity  
ng Demand 
 

mga pagbabago 
ng salik na 
nakaaapekto sa 
demand   

 

 
Natatalakay ang 
konsepto at salik 
na nakaaapekto 
sa demand sa 
pang-araw-araw 
na pamumuhay  

 

AP9MYK-IIb-4  

Naiuugnay ang 
elastisidad ng 
demand sa 
presyo ng 
kalakal at 
paglilingkod 

sisyon sila kung 
tatangkilikin o 
hindi ang 
produktong ito. 

ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakasusulat ng iskrip 
ukol sa  

elasticity ng demand 
sa presyo ng 
dalawang 
pangunahing 
produkto at 
dalawang 
pangunahing 
serbisyo at 
naitatanghal ito  

Mga Pamamaraan 
Learner-Centered 
Approach 
(Instructional 
method utilizing 
explicit skills 
instruction to 
engage active 
learning process 
among students) 
 
Collaborative 
Approach (Students 
working as a group 
to complete an 
academic task) 
 
Reading-Teaching 
Approach (Students 
learned by reading 
and writing and 
summary of the 
topic)  

graphic 
organizer ukol 
sa iskedyul ng 
demand 

 

 

Pag-ugnayin                
A. Titled matrix 

B. Boxed example 

 

Suriin  

A. Pagsuri sa 
teksto 

B. Pagsuri sa 
larawan 

 

Sanayin 
Pagtatanghal ng 
maikling dula ukol 
sa elasticity ng 
demand 

ARALIN 6   
Ang Supply at 
Matalinong 
Pagpapasiya 
 
Supply: Konsepto 
at Kahulugan, 
Batas ng Supply 
 
Mga Salik ng 
Supply 
 
Elasticity ng 
Supply: Price 
Elasticity ng 

AP9MYK-IIc-5  
Nailalapat ang 
kahulugan ng 
suplay batay sa 
pang-araw-araw 
na pamumuhay 
ng bawat pamilya   
 
AP9MYK-IIc-6 
Nasusuri ang mga 
salik na 
nakaaapekto sa 
suplay   
 
 

 Paano 
nakaapekto ang 
presyo sa supply 
ng mga kalakal 
na ipinagbibili sa 
mga Pilipino?  
 

 Bakit 
mahalagang 
masuri ng mga 
Pilipino ang 
supply ng mga 
kalakal? 

 Ang dami ng 
supply ng isang 
kalakal ay isa sa 
pangunahing 
salik na 
nakaapekto sa 
presyo ng isang 
produkto  
 

 Ang supply ng 
kalakal ay 
maaaring 
limitado o sapat 
sa kantidad na 
kailangan ng 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi ng 
sariling kaalaman 
bilang tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Diyagnostiko 
Tuklasin    
Modified brief 
response  
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin)  
 
Paglalahat 
Subukin 
A. Pagkalkula at 

pagbuo ng 

Pagtitiyaga 

Pakikiangkop  

Mapanuri 

Pansariling 
Disiplina 

 audio-video 
player 

 speaker 

 YouTube 
video: 
o “Ekonomiks: 

Mga Salik na 
Nakaaapekto 
sa Supply| 
Rodge Trip” 
ng Rodge 
Trip 
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Supply, Mga Uri 
ng Price Elasticity 
ng Supply 
 
 

AP9MYK-IId-7  
Matalinong 
nakapagpa-pasya 
sa pagtugon sa 
mga pagbabago 
ng salik na 
nakaaapekto sa 
suplay 
 

Natatalakay ang 
konsepto at salik 
na nakaaapekto 
sa suplay sa 
pang-araw-araw 
na pamumuhay 
 
 
 

mamimili, bunga 
nito, apektado ng 
dami ng supply 
ng kalakal ang 
presyo ng isang 
produkto. 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa mga 
graphic organizer  

 

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 
 
Pagkamalikhain 
Nakagagawa ng 
PowerPoint 
presentation ukol sa 
mga salik na 
nakaaapekto sa 
supply 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang gawain 
(PowerPoint 
presentation) 
 
Mga Pamamaraan 
Learner-Centered 
Approach 
 
Collaborative 
Approach 
 
Reading-Teaching 
Approach 

graphic 
organizer ukol 
sa iskedyul ng 
supply 

B. Pagkalkula sa 
elasticity ng 
supply 

 
Pag-ugnayin  
A. Modified brief 

response 
B. Talahanayan ng 

modelo ng 
negosyo 

 
Suriin  

A. Pagsuri sa 
teksto 

B. Pagsuri sa 
larawan 

 

Sanayin 

PowerPoint 
presentation ukol 
salik na nakaapekto 
sa supply at presyo 

ARALIN 7   
Interaksiyon ng 
Demand at Supply 
 
Ang Equilibrium sa 
Pamilihan: 
Interaksiyon ng 
Supply at Demand  
 
Shortage, Surplus 
at Equilibrum  
 

AP9MYK-IId-8  
Naiuugnay ang 
elastisidad ng 
demand at suplay 
sa presyo ng 
kalakal at 
paglilingkod   
 
 
 
 

 Paano 
naaapektuhan 
ng interaksiyon 
ng demand at 
supply ang 
presyo sa 
pamilihan? 
  

 Bakit 
mahalagang 
mabigyang-linaw 

 Sa mga 
sitwasyong 
mataas ang 
demand ngunit 
mababa ang 
supply, mataas 
ang supply ngunit 
mababa ang 
demand, o 
magkapareho 
ang supply at 
demand, 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi ng 
sariling kaalaman 
bilang tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

Diyagnostiko 
Tuklasin   
Situation-
Response   
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin)  
 
Paglalahat 

Pagtitiyaga 

Pakikiangkop  

Mapanuri 
Pansariling 
Disiplina 

 audio-video 
player 

 speaker 

 circle chart 

 YouTube video 
o “EKONOMIKS 

| YUNIT II | 
ARALIN 9 | 
ANG PAMA-
HALAAN AT 
PAMILIHAN” 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Kamalayang Panlipunan 9: Ekonomiks 

 

 
 

Page 4 of 5 

 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Karapatang-ari 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

Pagkalkula sa 
Market Equilibrium  
 
Mga Pagbabago 
sa mga Salik na 
Nakaaapekto sa 
Supply at Demand  
 
Ang Pamahalaan 
at Price Control  

 
AP9MYK-IIe-9 
Naipaliliwanag 
ang interaksyon 
ng demand at 
suplay sa 
kalagayan ng 
presyo at ng 
pamilihan   
 
AP9MYK-IIf-9  
Nasusuri ang mga 
epekto ng 
shortage at 
surplus sa presyo 
at dami ng kalakal 
at paglilingkod sa 
pamilihan   
 
AP9MYK-IIg-10 
Naimumungkahi 
ang paraan ng 
pagtugon/kaluta-
san sa mga 
suliraning dulot ng 
kakulangan at 
kalabisan 
 

sa mga Pilipino 
ang ugnayan ng 
demand at 
supply? 

direktang 
gumagalaw 
pataas o pababa 
ang presyo ng 
isang produkto 
na nakaaapekto 
rin sa mga 
mamimili.  
 

  Ang kaalaman 
ng mga mamimili 
sa paggalaw ng 
demand at 
supply ng mga 
produkto sa 
pamilihan ay 
makatutulong sa 
kanila upang 
matalinong 
makapagpasiya 
ng kanilang mga 
gastusin. 

 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa mga 
graphic organizer  

 

Nabibigyang-tugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 
 
Pagkamalikhain  

Nakagagawa ng 
pamphlet   

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang gawain 
(pamphlet) 
 
Mga Pamamaraan 
Blended Learning 
(Incorporates both 
face to face  
teaching and 
teaching supported 
by ICT) 
 
Learner-Centered 
Approach 
 
Collaborative 
Approach 
 
Reading-Teaching 
Approach 

Subukin  
A. crossword 

puzzle 
B. Pagkalkula at 

paglala-rawan 
ng function ng 
demand at 
supply  

 
Pag-ugnayin 
A. Modified 

response 
B. Modified 

response 
 
Suriin  

A. Pagsuri sa 
teksto 

B. Pagsuri sa 
larawan 

 
Sanayin 
(Pangkatang 
gawain) Paggawa 
ng pamphlet  na 
naglalaman ng 
mga angkop na 
paraan ng 
pagtugon sa mga 
suliraning dulot ng 
shortage at surplus 
ng mga produkto at 
naipamamahagi ito 
sa mga mamimili 

ng  A Good 
Day to be a 
Kath 
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ARALIN 8   
Ang Pamilihan 
 
Ang Negosyo at 
Pamilihan: 
Konsepto at 
Kahulugan  
 
Mga Uri ng 
Estruktura ng 
Pamilihan: Ganap 
na Kompetisyon  
 
 
 
Di-Ganap na 
Kompetisyon: 
Monopolyo, 
Oligopolyo  
 
Monopolistikong 
Kompetisyon  
 
Ang Pamahalaan 
at ang Pamilihan: 
Pagpapanatili ng 
Kaayusan at 
Katiwasayan, 
Paghahatid ng 
Public Goods  
 
Pangangasiwan 
ng Externalities, 
Pagsulong ng 
Matatag na 
Pamilihan  

AP9MYK-IIh-11 
Naipaliliwanag 
ang kahulugan ng 
pamilihan   

 
Nasusuri ang 
kahulugan at iba’t 
ibang istruktura 
ng pamilihan 
 
AP9MYK-IIj-13 
Napangangatwi-
ranan ang 
kinakailangang 
pakikialam at 
regulasyon ng 
pamahalaan sa 
mga gawaing 
pangkabuhayan 
sa iba’t ibang 
istruktura ng 
pamilihan upang 
matugunan ang 
pangangailangan 
ng mga 
mamamayan 
 

 
Napahahalaga-
han ang bahaging 
ginagampanan ng 
pamahalaan sa 
regulasyon ng 
mga gawaing 
pangkabuhayan 
 

 Bakit may iba’t 
ibang uri ng 
pamilihan?  
 

 Paano 
naiimpluwensi-
yahan ng 
pamahalaan ang 
mga gawaing 
pangkabuhayan 
sa pamilihang 
Pilipino? 

 May iba’t ibang 
pamilihan dahil 
may iba’t ibang 
uri hilig, 
kagustuhan, at 
pangangailangan 
ang iba’t ibang 
mamimili. 
 

 Ang pagtatakda 
ng mga 
patakaran, 
programa, at 
proyekto at 
maging ang 
pagpapatupad ng 
batas ay ilan 
lamang sa 
aksiyon ng 
pamahalaan na 
nakaiimpluwen-
siya sa mga 
gawaing 
pangkabuhayan 
ng mga Pilipino 
sa pamilihan. 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi ng 
sariling kaalaman 
bilang tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa mga 
graphic organizer  

Nabibigyangtugon 
ang mga tanong sa 
mga sinuring 
sanggunian 
 

Pagkamalikhain 

Nakabubuo ng photo 
album  

 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang gawain 
(photo album) 
 
Mga Pamamaraan 
Experiential 
Learning Activities 
(Engages the 
learners through 
“learn by doing” and 
by reflecting on the 
experience) 
 
Learner-Centered 
Approach 
 
Collaborative 
Approach 
 
Reading-Teaching 
Approach 

Diyagnostiko  
Tuklasin   
Modified 
identification 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin)  
 
Paglalahat 
Subukin  
A. Fill-in-the-chart 
B. Tama o mali  
 
Pag-ugnayin                
A. Web idea 
B.  Modified 

identification 
 
Suriin   

A. Pagsuri sa 
teksto 

B. Pagsuri sa 
larawan 

 
Sanayin  
(Pangkatang 
gawain) Pagbuo ng 
photo album ukol 
sa mga umiiral na 
estruktura ng 
pamilihan sa 
kinabibilangang 
rehiyon ng mga 
mag-aaral 

Pagtitiyaga 

Pakikiangkop  
Mapanuri 
Pansariling 
Disiplina 

 audio-video 
player 

 Speaker 

 KWHL Chart 

 YouTube 
video: 
o “EKONO-

MIKS | 
YUNIT II | 
ARALIN 7 | 
KONSEPTO 
NG PAMILI-
HAN” ng A 
Good Day to 
be a Kath 
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Bahagi 3: Ang Macroeconomics ng Pilipinas Bilang ng mga Araw: 41  

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga 
pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang 
ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng 
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa 
pambansang kaunlaran. 

Pamantayan 

sa Pagganap 

Ang mag-aaral ay nakapagmumungkahi ng mga 
pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman 
tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa 
pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang 
kaunlaran. 

 

Nilalaman 

Mga Kasanayan 

sa Pagkatuto 

Batay sa K to 12 

Kurikulum 

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan 

para sa Ika-21 

Siglo 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga Mga Kagamitan 

ARALIN 9 
Ang 
Pambansang 
Ekonomiya at 
ang Pambansang 
Kita 

 

• Ang Paikot na 
Daloy ng 
Ekonomiya at 
mga Salik Nito 
 

• Kalagayan ng 
Pambansang 
Ekonomiya 
 

 
Naipaliliwanag ang 
bahaging 
ginagampanan ng 
mga bumubuo sa 
paikot na daloy ng 
ekonomiya 

 

AP9MAKIIIa-1 

Nailalalarawan ang 
paikot na daloy ng 
ekonomiya 

 

AP9MAKIIIa-2 

Natataya ang 

• Bakit 
mahalagang 
maunawaan ang 
modelo ng daloy 
ng ekonomiya sa 
pag-aaral ng 
pambansang 
ekonomiya ng 
Pilipinas? 
 

• Paano sinusukat 
ang kalagayan ng 
pambansang 
ekonomiya ng 
Pilipinas? 

• Ang daloy ng 
ekonomiya ay 
nagpapakita ng 
ugnayan at 
interaksiyon ng 
mga sektor ng 
ekonomiya na 
makatutulong 
tungo sa lubos na 
pag-unawa sa 
kalagayan ng 
pambansang 
ekonomiya ng 
Pilipinas. 
 
 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at  

sa kapuwa 
 

 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 

• Mga binasang 
teksto 

 

• Pagpapanood ng 
video at pagtalakay 
ukol sa nilalaman 
nito 

• Pagbabahagi ng 
natutunan sa 
aralin 

• Pangkatang 

Diyagnostiko 

Tuklasin 

(Pagtatambal) 

 

Paglilinang 

Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa 

 

Paglalahat 

Subukin A 

(Tama o Mali) 

 

 

• Pagsisikap 
 

• Pagtutulungan 
 

• Pakikiisa 

• audio-video 
player 
 

• projector at mga 
kaugnay na 
gadget 
 

• exit slip 
 

• YouTube video: 
o “Paikot  na 

Daloy ng 
Ekonomi-ya 
(MELC-based 
video lecture)” 
ni Sir Toby  

Ikatlong Markahan    
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• Pagsukat sa 
Paglago ng 
Ekonomiya 

 

bahaging 
ginagampanan ng 
mga bumubuo sa 
paikot na daloy ng 
ekonomiya 

 

AP9MAK-IIIa3 

Nasusuri ang ugnayan 
sa isa’t isa ng mga 
bahaging bumubuo sa 
paikot na daloy ng 
ekonomiya 

 

 
*Nasusuri ang 
pamamaraan at 
kahalagahan ng 
pagsukat ng 
pambansang kita 

 
AP9MAKIIIb-4 

Nasusuri ang 
pambansang produkto 
(Gross National 
Product-Gross 
Domestic Product) 
bilang panukat ng 
kakayahan ng isang 
ekonomiya  

 

AP9MAKIIIb-5 

Nakikilala ang mga 
pamamaraan sa 
pagsukat ng 
pambansang produkto 

 

 

• Ang kalagayan 
ng pambansang 
ekonomiya ay 
masusukat sa 
pamamagitan ng 
pagkalkula sa 
GNI at GDP ng 
bansa. 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

• Nabibigyang-
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakasusulat ng 
artikulo para sa 
newsletter ukol sa 
kasalukuyang 
kalagayan  ng 
ekonomiya  at 
antas ng empleyo 
sa Pilipinas 

 

gawain (Artikulo 
at Newsletter) 

 
Mga Pamamaraan: 

• Whole Class 
Discussion  

• Learner-Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

 

Subukin B 

(Kalkulasyon) 

 

Pag-ugnayin A  

(Concept Map) 

 

Pag-ugnayin B 

(Venn Diagram) 

 

Suriin 

(Pagsusuri ng 
Teksto at Larawan) 

 

Sanayin 

(Artikulo at 
Newsletter) 

 

o “MELC-BASED 
GRADE 9 
ARALING 
PANLI-PUNAN 
(EKONO-
MIKS): 5 
MODELO NG 
PAIKOT NA 
DALOY NG 
EKONO-MIYA” 
ng Amethy TV  

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Kamalayang Panlipunan 9: Ekonomiks 

 

 

Page 3 of 7 

 

TEL. (632) 87120245 to 49 / 87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Karapatang-ari 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

AP9MAKIIIc-6 

Nasusuri ang 
kahalagahan ng 
pagsukat ng 
pambansang kita sa 
ekonomiya 

  

ARALIN 10   
Inflation 

 

• Inflation 
 

• Mga Paraan 
para Tugunan 
ang Inflation 

 
Natatalakay ang 
konsepto, dahilan, 
epekto at pagtugon sa 
implasyon 

 
AP9MAKIIId-8 
Nasusuri ang 
konsepto at 
palatandaan ng 
Implasyon 
 
AP9MAKIIId-9 
Natataya ang mga 
dahilan sa pagkaroon 
ng implasyon 
 
AP9MAKIIIe-10 
Nasusuri ang iba’t 
ibang epekto ng 
implasyon 
 
AP9MAKIIIe-11 
Aktibong nakikilahok 
sa paglutas ng mga 
suliraning kaugnay ng 
implasyon 

• Paano 
masusukat ang 
nararanasang 
inflation sa 
Pilipinas? 
 

• Bakit 
mahalagang 
matugunan ang 
nararanasang 
inflation sa 
Pilipinas? 

• Ang 
nararanasang 
inflation sa 
Pilipinas ay 
masusukat sa 
pamamagitan ng 
pagkalkula sa 
price  index ng 
mga produkto at 
serbisyo na 
nilalaman ng 
isang market 
basket. 
 

• Mahalagang 
matugunan ang 
nararanasang 
implasyon sa 
Pilipinas upang 
maiwasan o 
makontrol ang 
mga negatibong 
epekto nito sa 
bansa at 
matulungan ang 
mga 
mamamayan na 
makaaga-pay sa 
presyo ng mga 
bilihin. 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

• Nabibigyang-
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 

• Mga binasang 
teksto 

 

• Pagpapanood ng 

video at 

pagtalakay ukol 

sa nilalaman nito 

 

• Pagbabahagi ng 
natutunan sa 
aralin 

• Pangkatang 
gawain 
(panayam) 

 
Mga Pamamaraan: 

• Think, Pair, Share 

(TPS) 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 

Learning 

Activities 

• Blended learning 
approach 

• Learner-Centered 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Pagtatambal) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa 
 
Paglalahat 
Subukin A 
(Pagtukoy) 
Subukin B 
(Kalkulasyon) 
 
Pag-ugnayin A  
(Pagpapaliwanag 
sa kaugnayan ng 
bawat dalawang 
konsepto) 
 
Pag-ugnayin B 
(Pagpapaliwa-nag 
kung paano 
naaapektuhan ng 
inflation ang iba’t 
ibang uri ng 
mamamayan) 
 
 
 

• Pakikiisa 
 

• Wastong 
pagkonsumo 
 

• Pagsisikap 
 

• Pakikipagtulu-
ngan 
 

• Pag-iimpok 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 
 

• YouTube video: 
o “IMPLA-SYON | 

Dahilan, 
Epekto,  at 
Paraan ng 
Pagsukat ng 
Impla-syon” ni 
Jomary 
Manguiat 
 

o “Grade 9 
Ekono-miks| 
Impla-syon|  
CPI, INFLA-
TION RATE, 
PUR-CHASING 
POWER OF 
PESO| Demand 
Pull&Cost 
Push” ni 
Teacher Bea 
Agda Arcenio 

 

• artikulo mula sa 
internet: 
o “Defla-tion” ni 

Alex Magno 
(ulat   mula sa 
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Pagkamalikhain 

Nakapagsasagawa 
ng panayam sa 
mga kasapi ng 
pamilya kaugnay 
ng mga presyo ng 
produkto sa iba’t 
ibang panahon 

 

Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at Larawan) 
 
Sanayin 

(Panayam)  

 

The Philippine 
Star) 
 

o “Indone-sia 
recorded 
deflation of 0.05 
percent in 
August 2020: 
BPS” ng Antara 
News Agency  
 

o “Is deflation 
such a bad 
thing?” ni 
Andrew Walker 
(ulat mula sa 
BBC News) 

 

ARALIN 11   
Pagkonsumo, 
Pag-iimpok, at 
ang Equilibrium 
na Kita 

 

• Kita, Pag-iimpok, 
at Pagkonsumo 

 
Napahahalagahan 
ang pag- iimpok at 
pamumuhunan bilang 
isang salik ng 
ekonomiya 
 
AP9MAKIIIc-6 
Naipapahayag ang 
kaugnayan ng kita sa 
pagkonsumo at pag-
iimpok 
 
 
AP9MAKIIIc-7 
Nasusuri ang 
katuturan ng 
consumption at 
savings sa pag-iimpok 
  

• Paano 
nagkakaugnay 
ang pambansang 
kita, 
pagkonsumo, at 
pag-iimpok? 
 

• Bakit mahalaga 
ang pag-iimpok 
at pamumuhunan 
sa isang bansa? 

• Ang pambansang 
kita ang 
pinagmumu-lan 
ng ginagasta ng 
pamahalaan para 
sa mga 
pangangaila-
ngan ng bansa 
kung kaya 
nararapat na ito 
ay mapangala-
gaan sa 
pamamagitan ng 
wastong 
pagkonsumo at 
pag-iimpok. 
 

• Ang pag-iimpok 
ay mahalaga sa 
bansa upang 
magkaroon ng 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 

• Mga binasang 
teksto 

 

• Pagpapanood ng 
video at 
pagtalakay ukol 
sa nilalaman nito 

 

• Pagbabahagi ng 
natutunan sa 
aralin 

• Pangkatang 
gawain (skit) 
 
 
 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Check) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa 
 
Paglalahat 
Subukin A 
(Multiple Choice) 
 
Subukin B 
(Kalkulasyon) 
 
Pag-ugnayin A  
(Graphic 
Oragnizer) 
Pag-ugnayin B 

• Wastong 
Pagkonsumo 
 

• Matalinong 
Pagdedesisyon 
 

• Pag-iimpok 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 
 

• YouTube video: 
o “PAM-BAN-

SANG KITA | 
Mga Paraan ng 
Pagku-kwenta 
ng GDP AT 
GNP” ni Jomary 
Manguiat  
 

o “Pambansang 
Kita” ni Sir 
Edgar Ariola 
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sapat na pondo 
upang tustusan 
ang mga serbisyo 
publiko habang 
ang pamumuhu-
nan ay 
nakatutulong sa 
paglikha ng 
trabaho para sa 
mga 
mamamayan. 

 

organizer  
 

• Nabibigyang-
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakapagtatanghal 
ng skit tungkol sa 
kaugnayan ng kita, 
pagkonsumo, at 
pag-iimpok at ang 
kahalagahan ng 
mga ito 

 

Mga Pamamaraan: 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Blended learning 
approach 

• Learner-Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

(Pag-uugnay gamit 
ang mga simbolo) 
 
Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at Larawan) 
 
Sanayin 
(skit) 
 

ARALIN 12   

Patakarang 
Piskal 

 

• Pataka-rang 
Piskal 

• Ang Pamban-
sang Badyet 
at Buwis 

 

  
Nasusuri ang layunin 
at pamamaraan ng 
patakarang piskal 
 
AP9MAKIIIg-15 
Nasusuri ang badyet 
at ang kalakaran ng 
paggasta ng 
pamahalaan 
 
AP9MAKIIIg-16 
Nakababalikat ng 
pananagutan bilang 
mamamayan sa 
wastong pagbabayad 
ng buwis 
 
AP9MAKIIIh-17 
Naiuuugnay ang mga 
epekto ng patakarang 

• Bakit mahalaga 
ang pagpaplano 
ng pambansang 
badyet? 
 

• Paano 
nakatutulong ang 
patakarang 
piskal sa 
pagtataguyod ng 
kaunlarang 
pang-ekonomiya 
ng Pilipinas? 

• Ang pagpaplano 
ng pambansang 
badyet ay 
mahalaga upang 
matugunan ng 
pamahalaan ang 
lahat ng 
pangangaila-
ngang pinasyal 
ng bansa. 
 

• Ang pagpapatu-
pad ng Pataka-
rang Piskal ay 
makatutulong 
upang matamo 
ng pamahalaan 
ang inaasahang 
badyet at  mga 
proyekto tungo 
sa kaunlarang 
bansa. 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napupunuan 
ang mga 
kahingiang 
impormasyon 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 

• Mga binasang 
teksto 

• Pagpapanood ng 
video at 
pagtalakay ukol 
sa nilalaman nito 

 

• Pagbabahagi ng 
natutunan sa 
aralin 

 

• Pangkatang 
gawain 
(Paglikha ng 
poster) 

 

Diyagnostiko  
Tuklasin 
(Pagtatala) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa 
 
Paglalahat 
Subukin A 
(Kalkulasyon) 
 
Subukin B 
(Pagtukoy) 
 
Pag-ugnayin A 
(Pag-uuri) 
 
Pag-ugnayin B 
(Graphic 

• Wastong 
pagkonsumo 
 

• Matalinong 
pagdedesisyon 

 

• Tamang 
pagpaplano 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 
 

• YouTube video: 
o “Pataka-rang 

Piskal” ni 
Runaan 
Soriano 
 

o “Macro: Unit 3.1 
– Types of 
Fiscal Policy” 
ng You Will 
Love Econo-
mics  

 

• artikulo mula sa 
internet: 
o “BIR tax 

collection drops 
in 2020 amid 
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piskal sa katatagan ng 
pambansang 
ekonomiya 
AP9MAKIIIf-13 
Naipaliliwanag ang 
layunin ng patakarang 
piskal 
 
AP9MAKIIIg-14 
Napahahalaga-han 
ang papel na 
ginagam-panan ng 
pama-halaan kaugnay 
ng mga pata-karang 
piskal na ipinatutupad 
nito 
 

. sa mga graphic 
organizer  
 

• Nabibigyang-
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakalilikha ng 
poster ukol sa 
wastong 
pagbabayad ng 
wastong buwis 
bilang 
pananagutan ng 
mamamayan  

 

Mga Pamamaraan: 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Blended learning 
approach 

• Flipped 
Classroom 
approach 

• Learner-Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

Organizer) 
 
Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at Larawan) 
Sanayin 
(Paglikha ng 
poster) 

 

pande-mic” ni 
Neil  Arwin 
Mercado (ulat  
mula sa 
Philippine Daily 
Inquirer)  
 

o “BIR urged: 
Extend income 
tax filing 
deadline to May 
31 amid new 
lockdown” ni 
Neil Arwin 
Mercado (ulat 
mula sa 
Philippine Daily 
Inquirer)  
 

o “Duterte signs 
CREATE bill 
lowering 
corporate 
income taxes, 
vetoes some 
provi-sions” ni 
Joyce Balancio 
at Jamaine 
Punzalan (ulat 
mula sa ABS-
CBN News)  

ARALIN 13 
Salapi 
at ang 
Patakarang 
Pananalapi 

• Salapi 

at mga 
Institusyon ng 

 
Nasusuri ang layunin 
at pamamaraan ng 
patakarang 
pananalapi  
 
AP9MSPIVj-21 
Nasusuri ang mga 

• Ano-ano ang 
kahalagahan at 
gamit ng pera? 
 

• Bakit mahalaga 
ang mga 
patakarang 
pananalapi sa 

• Ang salapi ay 
isang 
mahalagang 
instrumento sa 
mga pinansyal na 
transaksyon ng 
bansa. 
 

Komunikasyon 

Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 

• Mga binasang 
teksto 
 

Diyagnostiko  
Tuklasin 
(Jumbled Letters) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay-
pantay 
 

• Pagiging patas sa 
lahat 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 
 

• YouTube video: 
o “Monetary 

Policy” ni Kim 
Bato  
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Pananalapi 

• Patakarang 

Pananalapi 

• Pandaigdigang 
Pananalapi 

 

patakarang pang-
ekonomiya na 
nakakatulong sa 
patakarang panlabas 
ng bansa sa buhay ng 
nakararaming Pilipino 
AP9MSPIVj-22 
Natitimbang ang 
epekto ng mga 
patakaran 
pangekonomiya na 
nakakatulong sa 
patakarang panlabas 
ng bansa sa buhay ng 
nakararaming Pilipino 
 
AP9MAKIIIh-18 
Naipaliliwanag ang 
layunin ng patakarang 
pananalapi 
 
AP9MAKIIIi-20 
Natataya ang 
bumubuo ng sektor ng 
pananalapi 
 
AP9MAKIIIi-19 
Naipahahayag ang 
kahalagahan ng pag-
iimpok at 
pamumuhunan bilang 
isang salik ng 
ekonomiya 
 

pambansang 
kaunlaran ng 
Pilipinas? 

• Ang pagpapatu-
pad ng mga 
patakarang 
pananalapi ay 
makatutulong 
upang makontrol 
ang sirkulasyon 
ng suplay ng 
salapi sa 
ekonomiya. 

 

Kolaborasyon  

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa kamag-
aaral at sa kapuwa 

 

Mapanuring Pag-
iisip 

• Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer  

 

• Nabibigyang-
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakapagtatanghal 
ng dramang 
panradyo ukol sa 
mga epekto ng 
patakarang 
pananalapi sa 
buhay ng mga 
Pilipino  

• Pagpapanood ng 
video at 
pagtalakay ukol 
sa nilalaman nito 

 

• Pagbabahagi ng 
natutunan sa 
aralin 

 

• Pangkatang 
gawain 
(Dramang 
Panradyo) 

 

Mga Pamamaraan: 
• Whole Class 

Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Learner-Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

paksa 
 
Paglalahat 
Subukin A 
(Tama o Mali) 
 
Subukin B 
(Kalkulasyon) 
 
Pag-ugnayin A  
(Pag-uuri) 
 
Pag-ugnayin B 
(Graphic 
Organizer) 
 
Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at Larawan) 
 
Sanayin 
(Dramang 
Panradyo) 

 

• Pagtulong sa 
kapwa 
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Bahagi 4: Ang Kasalukuyang Ekonomiya Tungo sa 
Kaunlaran 

Bilang ng mga Araw: 50 

Pamantayang 
Pangnilalaman 

Ang mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sektor ng 
ekonomiya at mga patakarang pangekonomiya nito sa harap 
ng mga ha.mon at pwersa tungo sa pambansang pagsulong 
at pag-unlad (MELC) 
 
Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga sektor ng 
ekonomiya at mga patakarang pangekonomiya nito sa harap 
ng mga hamon at pwersa tungo sa pambansang pagsulong 
at pag-unlad. 

Pamantayan 
sa Pagganap 

Ang mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa pagpapatupad at 
pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya at mga patakarang pang-
ekonomiya nito tungo sa pambansang pagsulong at pag-unlad. (MELC) 
 
Ang mga mag-aaral ay aktibong nakikibahagi sa maayos na 
pagpapatupad at pagpapabuti ng mga sektor ng ekonomiya at mga 
patakarang pangekonomiya nito tungo sa pambansang pagsulong at 
pag-unlad. 

 

Nilalaman 

Mga Kasanayang 

Pagkatuto  

Batay sa K to 12 

Kurikulum  

(Kabilang ang 

MELCs) 

Mahahalagang 

Tanong 

Pamalagiang 

Kaalaman 

Mga Kasanayan 

para sa Ika-21 

Siglong 

Kaalaman 

Mga 
Estratehiya 
o Paraan ng 
Pagtuturo 

Pagtataya Pagpapahalaga Mga Kagamitan 

ARALIN 14 
Ang 
Pambansang 
Kaunlaran at ang 
Manggagawang 
Pilipino 
 

• Ang 
Pambansang 
Kaunlaran 
 
 

AP9MSPIVa-1 

Nakapagbibigay 
ng sariling pakahu-
lugan sa pamban-
sang kaunlaran 
 

AP9MSPIVa-2  

Nasisiyasat ang 
mga palatandaan 
ng pambansang 
kaunlaran 

• Paano naaapek-
tuhan ng pamban-
sang kaunlaran 
ang buhay ng mga 
mang-gagawa sa 
Pilipinas?  
 

• Bakit kailangang 
sukatin ang an-
tas ng pamban-
sang kaunlaran 
ng Pilipinas? 

• Ang 
pambansang 
kaunlaran ay 
may malaking 
impluwensya sa 
magiging 
kalagayan ng 
mga 
manggagawang 
sa Pilipinas 
kung kaya 
mahalaga na 

Komunikasyon 

Nakapagbaba-
hagi ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 

 

Kolaborasyon 

Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman nito 

Diyagnostiko 

Tuklasin 

(Tama o Mali) 

 

Paglilinang 

Pagsagot ng 
mga tanong 
hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin 
Tanong at 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay 
pantay 
 

• Pakikiisa 
 

• Pagtutulungan 

• audio-video 
equipment 

• projector 

• speaker 

• YouTube video 
o “Human 

Development 
Index (HDI) 
Reports” ng 
UNITED 
NATIONS DE-

Ikaapat na Markahan 
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• Mga 
Manggagawang 
Pilipino 

 

 AP9MSPIVb-3  

Natutukoy ang 
iba’t ibang 
gampanin ng 
mamamayang 
Pilipino upang 
makatulong sa 
pambansang 
kaunlaran 

 

AP9MSPIVb-4 

Napahahalagahan 
ang sama-samang 
pagkilos ng 
mamamayang 
Pilipino para sa 
pambansang 
kaunlaran 

 

AP9MSPIVc-5 

Nakapagsasagawa 
ng isang 
pagpaplano kung 
paano makapag-
ambag bilang 
mamamayan sa 
pag-unlad ng 
bansa 

  

matukoy at 
mapaigting ang 
mga hakbang 
tungo sa 
pagkamit ng 
kaunlaran. 

kamag-aral at sa 
kapuwa 

 

Mapanuring 
Pag-iisip 

Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer 

 

Nabibigyang 
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

 

Pagkamalikhain 

Nakapagtatang-
hal ng dula na 
may kaugnayan 
sa mga hakbang 
o kontribusyon 
ng mga 
mamamayan 
upang 
makatulong sa 
kaunlaran ng 
bansa. 

 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang 
gawain 
(pagtatanghal ng 
maikling dula) 
 
Mga Pamamaraan 

• Whole Class 
Discussion  

• Learner-
Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

sagot) 

Paglalahat 

• Subukin A 
(Multiple 
Choice) 

• Subukin B 
(Pagkumpleto 
ng talata) 

• Pag-ugnayin  
(Graphic 
Organizer) 

• Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at 
Larawan) 

• Sanayin 
(Panayam) 

VELOPMENT 
PROGRAMME 

o “Philippines 
drops 8 
places in 
gender 
equality, 
remains top in 
Asia” ng 
GOVPH 

o “PH ranks 
106th in latest 
UN Human 
Development 
Index” ni 
Luchi de 
Guzman, 
CNN 
Philippines 

o “Philippines 
Launches a 
National MPI” 
ng MPPN 

o “Sustainable 
development: 
Why we must 
grow green 
economies” 
ng OECD 

o “Explaining 
Gross 
National 
Income” ng 
BRADIL 
ACADEMY 

o “Best 
measure of 
Standards of 
Living” ng 
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Mindlever 
Education 
Centre 

o “How can 
countries 
measure the 
well-being of 
their citizens?” 
ng TED 
Institute 

o “ON THE 
SPOT | 
Talakayang 
Legal: Mga 
karapatan 
ng mga 
manggaga-
wa” ng PTV 

ARALIN 15   
Mga Sektor ng 
Agrikultura at 
Industriya 
 

• Sektor ng 
Agrikultura 

• Sektor ng 
Industriya 

AP9MSPIVe-10 
Nasusuri ang 
pagkakaugnay ng 
sektor agrikultural at 
industriya tungo sa 
pagunlad ng 
kabuhayan 
 

 
AP9MSPIVc-6 
Nasusuri ang 
bahaging 
ginagampanan ng 
agrikultura, 
pangingisda, at 
paggugubat sa 
ekonomiya at sa 
bansa 
 
 

 

• Bakit may mga 
sektor ng 
agrikultura at 
industriya sa 
Pilipinas?  
 

• Paano nakapag-
aambag sa 
kaunlarang 
pambansa ang 
mga sektor ng 
agrikultura at 
industriya sa 
Pilipinas? 

• Ang mga sektor 
ng agrikultura at 
industriya ay 
mahalaga dahil 
ang mga ito ang 
nagsusuplay sa 
bansa ng mga 
pagkain at mga 
hilaw na 
materyales para 
sa produksyon 
habang ang 
industriya ang 
nagpoproseso 
ng mga 
produkto para 
sa bansa. 

Komunikasyon 
Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 
 

Kolaborasyon 
Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa 
kamag-aral at sa 
kapuwa 
 

Mapanuring 
Pag-iisip 
Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang 
gawain 
(panukalang batas) 
 
 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Multiple Choice) 

 

Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin 
Tanong at sagot) 
 

Paglalahat 

• Subukin A 
(Pagtatapat-
tapat) 

• Subukin B 
(Tama o Mali) 

• Pag-ugnayin  
(Graphic 
Organizer) 

• Suriin 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay-
pantay 
 

• Pakikiisa 
 

• Pagtutulungan 
 

• Pagsisikap 
 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 

• YouTube video: 
o “Explainer | 

Land 
Conversion” 
ng 
News5Every-
where 

o  “Mga Batas 
Pangkalikasan 
(Environmen-
tal Laws In The 
Philippines” ng 
Miss Thea PH 

o “Philippine 
Fisheries 
Code of 1998” 
ng Alana 
Ambas 
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AP9MSPIVd-7 
Nasusuri ang mga 
dahilan at epekto ng 
suliranin ng sektor 
ng agrikultura, 
pangingisda, at 
paggugubat sa 
bawat Pilipino 
 

 
AP9MSPIVd-8 
Nabibigyang-halaga 
ang mga 
patakarang 
pangekonomiya 
nakatutulong sa 
sektor ng agrikultura 
(industriya ng 
agrikultura, 
pangingisda, at 
paggugubat) 
 

 
AP9MSP-IVe-11 
Nabibigyang-halaga 
ang mga ang mga 
gampanin ng sektor 
ng industriya at mga 
patakarang pang- 
ekonomiyang 
nakatutulong dito 
 
AP9MSPIVe-9 
Nasusuri ang 
bahaging 
ginagampanan ng 
sektor ng industriya, 
tulad ng pagmimina, 

 
Nabibigyang 
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 
 

Pagkamalikhain 
Naibabahagi sa 
klase ang isang 
panukalang batas 
na naglalayong 
makatulong sa 
pag-unlad ng 
mga sektor ng 
agrikultura at 
industriya. 

 

Mga Pamamaraan 

• Think, Pair, 
Share  

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Blended learning 
approach 

• Learner-
Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

(Pagsusuri ng 
Teksto at 
Larawan) 

• Sanayin 
(Panukalang 
Batas)  

• Mga lehitimong 
websites na 
kaugnay ng 
paksa 

o “editorial 

cartoon: 
Another Blow 
for Farmers” 
ni Eugene E. 
Bacasmas sa 
aseanews.net 

o “Philippine’ 
Automotive 
Industry 
Poised to 
Move Forward 
in 2021” ng 
The Good 
News Pilipinas 
Team 

o “Toyota 
investing P1 
billion more to 
boost Vios 
local content” 
ng The 
Philippine Star 

o “Industry 
clusters to 
advance 
inclusive 
innovation and 
entrepreneur-
ship” ng 
BusinessMirror 

o “editorial 
cartoon: Local 
Meat Industry” 
ni Gilbert 
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tungo sa isang 
masiglang 
ekonomiya 
 
AP9MSPIVe-11 
Nabibigyang-halaga 
ang mga 
patakarang 
pangekonomiyang 
nakatutulong sa 
sektor ng industriya 
 

Daroy sa 
inquirer.net 

o editorial 
cartoon ni 
Jimbo Albano 
sa 
businessmirror
.com.ph 

ARALIN 16   
Mga Sektor ng 
Paglilingkod at 
ang Impormal na 
Sektor 
 

• Sektor ng 
Paglilingkod 

• Impormal na 
Sektor 

 
Nabibigyang-halaga 
ang mga gampanin 
ng sektor ng 
paglilingkod at mga 
patakarang pang- 
ekonomiyang 
nakatutulong dito  
 
AP9MSPIVf-12 
Nasusuri ang 
bahaging 
ginagampanan ng 
sektor ng 
paglilingkod 
 
AP9MSPIVf-13 
Napapahalagahan 
ang mga 
patakarang pang-
ekonomiya na 
nakakatulong sa 
sektor ng 
paglilingkod 
 
 
 

• Bakit may 
impormal na 
sektor sa 
Pilipinas?  
 

• Paano 
nakapagaamba
g sa kaunlarang 
pambansa ang 
sektor ng 
paglilingkod sa 
Pilipinas? 

• Ang impormal 
na sektor sa 
Pilipinas ay 
nabuo dahil sa 
pangangaila-
ngang 
maghanapbu-
hay ng mga tao 
na hindi 
nakapagtapos 
ng pag-aaral 
habang ang 
sektor ng 
pagilingkod ay 
malahaga sa 
bansa dahil sa 
ito ang sektor 
na nagbabahagi 
ng kasanayan at 
kaalaman 
upang 
maseguro ang 
patuloy na pag-
usad ng 
ekonomiya. 

 

Komunikasyon
Nakapagbabaha
gi ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 
 
Kolaborasyon 
Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa 
kamag-aral at sa 
kapuwa 
 
Mapanuring 
Pag-iisip 
Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer 
 
Nabibigyang 
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang 
gawain (business 
plan) 
 
Mga Pammaraan 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Blended learning 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Pagpuno sa 
Patlang) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin 
Tanong at sagot) 
 
Paglalahat 

• Subukin A 
(Multiple 
Choice) 

• Subukin B 
(Pagkumpleto 
ng talata) 

• Pag-ugnayin  
(Graphic 
Organizer) 

• Suriin 
(Pagsusuri ng 
Teksto at 
Larawan) 

 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay-
pantay 
 

• Pakikiisa 
 

• Pagtutulungan 

• laptop at mga 
kaugnay na 
gadgets 

• YouTube video: 
o “Kontraktwali-

sasyon sa 
Pilipinas” ng 
AlterMidya 

o “Philippines’ 
Brain Drain: 
By the 
Numbers” ng 
Wall Street 
Journal 

o “Divisoria 
vendors hold 
protest, appeal 
for another 
chance to sell 
on streets” ng 
CNN 
Philippines 
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AP9MSPIVh-17 
Napapahalagahan 
ang mga 
patakarang pang-
ekonomiya na 
nakakatulong sa 
sektor ng 
paglilingkod 
 

 
Nabibigyang-halaga 
ang mga gampanin 
ng impormal na 
sektor at mga 
patakarang 
pangekonomiyang 
nakatutulong dito 
 
AP9MSPIVg-14 
Nakapagbibigay ng 
sariling 
pakahulugan sa 
konsepto ng 
impormal na sektor 
 
AP9MSPIVg-15 
Nasusuri ang mga 
dahilan ng 
pagkakaroon ng 
impormal na sector 
 
AP9MSPIVh-16 
Natataya ang mga 
epekto ng impormal 
na sector ng 
ekonomiya 
 
 
 

Pagkamalikhain 
Nakabubuo ng 
isang business 
plan tungkol sa 
pagsisimula ng 
isang maliit na 
negosyo upang 
makapag-ambag 
sa ekonomiya ng 
bansa. 

 

 

approach 

• Learner-
Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

• Sanayin 
(Business Plan) 

mailto:wecare@abiva.com.ph


 

MAPA NG KURIKULUM 
Kamalayang Panlipunan 9: Ekonomiks 

 

Page 7 of 10 

 

TEL. (632) 8710245 to 49 / 87406603  

EMAIL: wecare@abiva.com.ph 

Karapatang-ari 2021 

ABIVA PUBLISHING HOUSE, INC. 

Reserbado ang lahat ng karapatan. 

 

ARALIN 17   
Mga Sektor ng 
Kalakalang 
Panlabas 
 

• Kalakalang 
Panlabas 

• Ang 
Pambansang 
Ekonomiya at 
ang Kalakalang 
Panlabas 

• Mga 
Pandaigdigang 
Organisasyon 
para sa 
Kalakalang 
Panlabas 

 

AP9MSPIVi-18 
Natataya ang 
kalakaran ng 
kalakalang 
panlabas ng bansa 
 

 
Nasusuri ang pang-
ekonomikong 
ugnayan at 
patakarang 
panlabas na 
nakakatulong sa 
Pilipinas 
 
AP9MSPIVi-19 
Nasusuri ang 
ugnayan ng 
Pilipinas para sa 
kalakalang 
panlabas nito sa 
mga samahan tulad 
ng World Trade 
Organization at 
Asia-Pacific 
Economic 
Cooperation tungo 
sa patas na 
kapakinabangan ng 
mga mamamayan 
ng daigdig 
 
AP9MSPIVi-20 
Napahahalagahan 
ang kontribusyon ng 
kalakalang 
panlabas sa pag-
unlad ekonomiya ng 
bansa 

• Paano 
nakaaapekto 
ang kalakalang 
panlabas sa 
pamumuhay ng 
mga tao sa 
Pilipinas?  
 

• Bakit mahalaga 
ang mga pang-
ekonomiyang 
samahang 
pandaigdig sa 
ekonomiya ng 
Pilipinas? 

• Ang kalakalang 
panlabas ay 
nakaaapekto sa 
pamumuhay ng 
mga tao sa 
bansa sapagkat 
ang kita at mga 
produkto na 
matatanggap 
mula sa 
kalakalan ay 
makatutulong sa 
ekonomiya 
kaalinsabay ng 
pakikipag-
ugnayan ng 
Pilipinas sa mga 
samahang 
pandaigdig. 

Komunikasyon 
Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 
 
Kolaborasyon 
Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa 
kamag-aral at sa 
kapuwa 
 
Mapanuring 
Pag-iisip 
Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer 
 
Nabibigyang 
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 
 
Pagkamalikhain 

Nakalilikha ng 
isang               
advertisement 
campaign upang 
mahikayat ang 
mga investor na 
mamuhunan sa 
Pilipinas. 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang 
gawain 
(Advertisement 
Campaign) 
 
Mga Pamamaraan 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Blended learning 
approach 
Flipped 
Classroom 
approach 

• Learner-
Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Pagsusuri ng 
mga larawan) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin 
Tanong at sagot) 
 
Summative 

• Subukin A 
(Multiple 
Choice) 

• Subukin B 
(Tama o Mali) 

• Pag-ugnayin  
(Graphic 
Orgnizer) 

• Suriin 
(Text and 
picture analysis) 

• Sanayin 
(Advertisement 
Campaign) 
 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay-
pantay 
 

• Matalinong 
pagdedesisyon 
 

• Tamang 
pagpaplano 

• audio-video 
player 

• projector 

• speaker 

• YouTube video 
o “Foreign 

mining firms 
eye 
Philippines” 
ni Louise 
Maureen 
Simeon, The 
Philippine 
Star 

o “Philippine 
exports to 
lag in 
ASEAN” ni 
Louise 
Maureen 
Simeon 

o “Panlabas 
na Sektor” ni 
Sir Edgar 
Ariola 

o “Kalakalang 
Panlabas” ni 
Genie Belle 
Atacador 

o “Exports 
spur 
Philippine 
foreign trade 
rebound” ng 
Business-
World 

o “Protection-
ism easily 
explained” 
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  ng 
explainity-
channel 

o “Multina-tional 
Corporations 
Advantages & 
Disadvantages
” ng 
International 
Business MBA 

o “Mga 
Pandaigdi-
gang 
Organisas-
yon” ni  
Joyce Thaila 
Genton 

 

ARALIN 18  
Mga 
Kasalukuyang 
Hamon sa 
Ekonomiya 
 

• Mga Hamon sa 
Pambansang 
Ekonomiya 

• Mga Hamon sa 
Kalakalan 

 

AP9MSPIVj-21 
Nasusuri ang mga 
patakarang pang-
ekonomiya na 
nakakatulong sa 
patakarang 
panlabas ng 
bansa sa buhay ng 
nakararaming 
Pilipino 
 
AP9MSPIVj-22 
natitimbang ang 
epekto ng mga 
patakarang 
pangekonomiya na 
nakakatulong sa 
patakarang 
panlabas ng bansa 
sa buhay ng 
nakararaming 

• Paano 
nakatutulong 
ang mga hamon 
sa ekonomiya 
sa 
pagpapatatag 
ng ekonomiya 
ng Pilipinas?  
 

• Bakit may mga 
programa at 
patakarang 
pang-
ekonomiya ang 
pamahalaan ng 
Pilipinas? 

• Ang mga 
hamong pang-
ekonomiya ng 
Pilipinas ay 
makakatulong 
sa pagpapa-
tatag ng 
ekonomiya 
sapagkat ito ay 
magpapaigting 
ng mga 
patakaran na 
makapagpa-
pabuti sa 
ekonomiya ng 
bansa. 

Komunikasyon 
Nakapagbabahagi 
ng sariling 
kaalaman bilang 
tugon sa mga 
gabay na tanong 
 
Kolaborasyon 
Naibabahagi ang 
resulta ng mga 
gawain sa 
kamag-aral at sa 
kapuwa 
 
Mapanuring 
Pag-iisip 
Napupunuan ang 
mga kahingiang 
impormasyon sa 
mga graphic 
organizer 

Pagganyak 
Pagpapasagot sa 
Tuklasin 
 
Talakayan 
Mga binasang 

teksto 

 

Pagpapanood ng 

video at pagtalakay 

ukol sa nilalaman 

nito 

 

Pagbabahagi ng 

natutunan sa aralin 

Pangkatang 
gawain 
(Documentary) 
 
 

Diyagnostiko 
Tuklasin 
(Pagtatapat 
tapat) 
 
Paglilinang 
Pagsagot ng mga 
tanong hinggil sa 
kasalukuyang 
paksa (Sagutin 
Tanong at sagot) 
 
Paglalahat 

• Sagutin – 
Tanong – Sagot 

• Subukin A 
(Tama o Mali) 

• Subukin B 
(Multiple 
Choice) 
 

• Respeto sa 
kapwa 
 

• Pagkapantay- 
pantay 
 

• Pagiging patas 
sa lahat 
 

• Pagtulong sa 
kapwa 

• audio visual 
equipment 

• laptop 

• speaker 

• YouTube video 
o “Updated 

PDP 2017-
2022” ng 
NEDA HQ 

o “How Public-
Private 
Partnership 
Is Building A 
New Smart 
City in the 
Philippines” 
ng adb.org 

o “Recession: 
Ekonomiya 
ng Pilipinas 
sumadsad 
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Pilipino 
 

Nabibigyang 
tugon ang mga 
tanong sa mga 
sinuring 
sanggunian 
 
Pagkamalikhain 
Nakalilikha ng 
isang video 
documentary 
tungkol sa mga 
hamon na 
dinaranas ng mga 
Pilipino sa iba’t 
ibang sektor ng 
ekonomiya: 
agrikultura, 
industriya, 
paglilingkod, o 
impormal na 
sektor ng lipunan 

 

Mga Pamamaraan 

• Whole Class 
Discussion  

• Experiential 
Learning 
Activities 

• Learner-
Centered 
Approach 

• Interactive 
Approach 

• Collaborative 
Approach 

• Pag-ugnayin  
(Pie Graph at 
Chart) 

• Suriin 
(Text and 
picture analysis) 

• Sanayin 
(Documentary) 
 

kasabay ng 
pandemic 
lockdown” 
ng ABS-
CBN News 

o “Epekto ng 
Covid-19 sa 
sektor ng 
negosyo at 
ekonomiya” 
ng CNN 
Philippines 

o “PH 
Economy to 
see slower 4 
to 4.2 pct 
growth post-
2021: 
economist” 
ng ABS-
CBN News 

o “Four million 
Filipinos 
jobless in 
January 
2021 even 
as economy 
further 
reopens 
 ng ANC 
24/7 

o “Ph Finance 
Chief: 
Privatize 
government-
owned 
mining 
operations to 
boost 
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industry 
amid 
pandemic” 
ng ANC 24/7 
 

o “Privatization 
of Bohol, 
Davao 
airports seen 
progressing” 
ni  
Richmond 
Mercurio 
The 
Philippine 
Star 

o “What is 
contractualiz
ation?” ng 
Contractua-
lization 
Nation 

o “Outsourcing
: is it good or 
bad?” ni 
Daraddicted 

o “Outsourcing 
Pros and 
Cons: 
Should you 
outsource or  
insource” ng 
One Minute 
Economics 
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