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Unang Markahan  

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
  

Nagagamit nang wasto ang mga Pangngalan at ang mga Uri nito. 

pangngalan sa pagtalakay tungkol sa sarili,  

sa mga tao, hayop, lugar, bagay at  

pangyayari sa paligid, sa usapan at  

paglalahad tungkol sa sariling karanasan  
  

Nagagamit nang wasto ang mga Kasarian at kailanan ng Pangngalan. 

pangngalan sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa  

mga tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari  

sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol  

sa sariling karanasan  
  

Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa Ang Talaarawan ni Abel 

akda sa tulong ng nakalarawang balangkas  
  

Nagagamit nang wasto ang mga Gamit ng Pangngalan. 

pangngalan sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa  

mga tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari  

sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol  

sa sariling karanasan  
  

Nagagamit nang wasto ang mga Kaukulan ng Pangngalan 

pangngalan sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa  

mga tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari  

sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol  

sa sariling karanasan  
  

Nasasagot ang mga tanong tungkol sa Ang Pinagmulan ng Bahaghari 

kuwento  
  

Nagagamit nang wasto ang mga panghalip Ang Panghalip Panao at Pamatlig 

sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa mga  

tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari sa  

paligid, sa usapan at paglalahad tungkol sa  



sariling karanasan  
  



 

Nagagamit nang wasto ang mga 

panghalip sa pagtalakay tungkol sa sarili,sa 

mga tao,hayop, lugar, bagay at pangyayari 

sa paligid, sa usapan at paglalahad tungkol 

sa sariling karanasan 

 

Ang mga Panghalip Panaklaw 

at Pananong 

 
 
 

 

Ikalawang Markahan 
 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
  

Nakikilala ang Pandiwa at ang Panauhan Pandiwa at Aspekto Nito 

nito; Nagagamit nang wasto ang Pandiwa  

ayon sa Panauhan nito  
  

Nagagamit ang magagalang na pananalita Nasayang na Kahilingan (Pagbasa) 

sa pagsasabi ng hinaing o reklamo, sa  

pagsasabi ng ideya sa isang isyu, sa  

pagtanggi  
  

Nakikilala ang Pandiwa at ang Panauhan nito Uri ng Pandiwa 
  

Naibabahagi ang isang pangyayaring Ang problema ni Moymoy Matsing 

nasaksihan o naobserbahan  
  

Natutukoy ang Pang-uri at Nakikilala ang Uri Ang Pang-uri at mga Uri ng Pang-uri 

nito  
  

Natutukoy ang mga Pang-uri at ang Mga Kaantasan ng Pang-uri 

Kaantasan nito  
  

Nabibigkas nang may wastong tono, diin, Lalaki o Babae, Sino ang Nakahihigit 

antala at damdamin ang napakinggang tula (Pagbasa) 
  

Nakagagamit ng tamang Bantas ayon sa Tamang Gamit ng Bantas 

Pangangailangan  
  



 

Ikatlong Markahan 
 

 

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
  

Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan Pang-abay at Uri nito 

ng kilos  
  

Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa Ang Magkaibang Buhay ng 

tekstong napakinggan (kronolohikal na Magpinsang Daga 

pagsusunod-sunod )  
  

Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan Iba pang Uri ng Pang-abay 

ng kilos (Panang-ayon, Pananggi, 

 Pang-agam) 
  

Naisasalaysay muli ang napakinggang teksto Bakit Yumuyuko ang Kawayan 

 (Pagbasa) 
  

Nagagamit ang pang-abay sa paglalarawan Iba pang Pang-abay (Ingklitik, 

ng kilos Kondisyonal, Kusatibo) 
  

Nagagamit ang pang-abay at pang-uri sa Pagkakaiba ng Pang-abay at Pang-uri 

paglalarawan  
  

Nagagamit nang wasto ang pang-angkop sa Pang-ugnay 

pakikipagtalastasan  

  

Nasasabi kung ano ang simuno at panag-uri sa Pangungusap at mga bahagi nito 

pangungusap  
  

Ikaapat na Markahan  

  

Most Essential Learning Competencies Aralin sa Filipino 
  

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng Ayos ng Pangungusap 

pangungusap sa pagsasalaysay ng  

napakinggang balita  
  



Nasasagot ang mga tanong tungkol akdang 
Bakit Nakahiwalay ang Hinlalaki sa 

binasa mga Daliri sa Kamay 
  

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

pangungusap sa pakikipag - debate tungkol sa  

isang isyu  
  

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

pangungusap sa pakikipanayam/ pag (Payak at Tambalang Pangungusap) 

-iinterview  
  

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

pangungusap sa paggawa ng patalastas (Hugnayan at Langkapang 

 Pangungusap) 
  

Nagagamit ang iba’t ibang uri ng Pangungusap na Walang Paksa 

pangungusap sa pagsali sa isang usapan  

(chat)  
  

Nakapagtatanong tungkol sa impormasyong Pinakamagandang Regalo (Pagbasa) 

inilahad sa isang dayagram, tsart, mapa  
  

Learning Resource:  

Pinagyamang Pluma 5, 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



 


