
Sakop at Daloy ng mga Aralin

YuniT 1
Mapanuring Pagbasa ng iba’t ibang uri ng Teksto

Mga Susing Konsepto Mga Nilalaman
Mga Pahina

(Batayang Aklat)

Mga batayang hakbang sa pagbuo 
ng teksto; at tatlong pangunahing 
bahagi ng teksto

Mga Batayang Kaalaman sa 
Pagbubuo ng Teksto 3–20

Kasanayan sa pagsasalaysay 
ng mga pangyayari batay sa 
sariling karanasan; at pagsusuri 
at pagbubuo ng mga tekstong 
naratibo

Tekstong Naratibo 21–29

Kasanayan sa pangangalap at 
pagbibigay ng impormasyon; at 
pagkakaroon ng kamalayan sa 
sariling identidad at sa mga tao sa 
paligid

Tekstong Impormatibo 30–40

Kasanayan sa paglalarawan 
ng mga konsepto, tao, bagay, 
pangyayari, at damdamin; at 
kakayahang kumilala at bumuo 
ng mga tekstong naglalarawan

Tekstong Deskriptibo 41–49

Kasanayan sa pagbubuo at 
pagsunod sa mga hakbang; 
pagiging mapanuri sa prosedyur 
na matatagpuan sa mga bagay sa 
paligid

Tekstong Prosedyural 50–58

Kasanayan sa pagkilatis ng mga 
katotohanan at opinyon; pagkilala 
sa mga makatuwirang argumento; 
at Argumentative Model ni 
Stephen Toulmin

Tekstong Argumentatibo 59–71

Kasanayan sa pagbuo at 
pagsusuri ng tekstong 
humihikayat; paggamit ng ethos, 
logos, pathos; at pagbubuo ng 
persuasion map

Tekstong Persweysib 72–79



viii

YuniT 2
Pagsulat ng Papel gamit ang Pananaliksik

Batayang kaalaman sa 
pananaliksik; tungkulin 
at responsibilidad ng 
mananaliksik; Plagiarism at 
Intellectual Property Rights; 
at mga pag-iingat sa pagbubuo 
at pagsasagawa ng isang 
pananaliksik

Kalikasan ng Pananaliksik 89–98

Pagpopokus sa paksa; at 
paglalahad ng paksa Pagpili ng Paksa 99–105

Mga elemento ng konseptong-
papel Pagbuo ng Konseptong Papel 113–126

Iba’t ibang research tool; at 
paghahanda ng pansamantalang 
bibliograpiya

Pagbuo ng Pansamantalang 
Bibliograpiya 113–126

Dokumentasyon; citations; direct 
at indirect quotation; at paggamit 
ng isa, dalawa, at higit pang 
sanggunian

Pagkalap at Pag-organisa  
ng mga Datos 127–139

Pagsulat ng pangungusap na tesis; 
at pagbabalangkas (balangkas 
sa pangungusap at balangkas sa 
paksa)

Pagbuo ng Plano ng Papel 
Pampananaliksik 140–155

Pagsulat ng unang burador; mga 
bahagi ng papel pampananaliksik; 
rebisyon at editing; at ang group 
editing at peer critiquing

Pagsulat ng Borador ng Papel 
Pampananaliksik 156–165

Mga tungkulin at sistema ng 
dokumentasyon; paghahambing 
ng pormat ng APA at MLA; at 
gabay sa paggamit ng in-text 
citation

Sistema at Tungkulin ng 
Dokumentasyon 166–177


