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Filipino Language Program 

Grade 1 

Inaasahan ang mga mag-aaral sa unang baitang na matutuhan ang magagalang na pagbati at 

pananalita na magamit sa pakikipag-usap,  makilala, mabigkas, at maisulat ng tama ang mga 

alpabetong Filipino at iba pang aralin tatalakayin sa kurso upang magamit ang kaalaman 

natutuhan sa ikalawang baitang. 

 

Grade 2 

Ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang na magamit ang kanilang natutuhan sa unang baitang 

sa mas mataas na araling kahaharapin tulad ng wastong gamit ng salita, gamit ng malaki at 

maliit na letra, mga bahagi ng salita, pagbasa ng maikling talata  kwento at pagsulat ng sariling 

akda na makakatulong sa pagpunta sa susunod ng grado. 

 

Grade 3  

Ang mga mag-aaral ay inaasahang nakababasa, nakasusulat, nakapagsasalita at nakabubuo 

ng sariling akda sa kanilang mga araling at kasanayang natutuhan sa kanilang ikalawang 

baitang. Sa ikatlong baitang ay lalo silang sasanayin sa iba’t ibang kasanayan na mas lalong 

makatulong sa kanilang pagpunta sa ika-apat na baitang. 

 

Grade 4 

Ang mga mag-aaal sa ika-apat na baitang ay inaasahang mas lubos na ang pagkatuto sa mga 

araling mapag-aaralan tulad ng tula, kuwento, pabula, alamat at iba pang uri ng babasahin. 

Sasanayin din ang mga bata sa ika-apat na baitang sa iba’t ibang kasanayan lilinangin upang 

maging maayos at epektibo sa kanilang pakikipagkomunikasyon sa loob at labas ng paaralan. 

 

Grade 5 

Ang mga mag-aaral sa ikalimang baitang ay inaasahang ang pag-aaral sa wastong gamit ng 

mga salita, pagsasanay sa mga bagong bokabularyo at pag-unawa upang pagtibayin ang mga 

kasanayan tungkol dito. Sasanayin na rin sa ikalimang baitang ang makasulat ng iba’t ibang uri 

ng sulatin upang makatulong sa maayos at epektibong pakikipagtalastasan. 
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Grade 6 

Inaasahan ang mga mag-aaral sa ika-anim na baitang ang pag-aaral sa wikang Filipino nang 

buo at integratibo mula sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat at wastong gamit ng mga 

salita. Mas madaragdagan ang kanilang kahusayan sa mga kasanayan dahil sa iba’t ibang uri 

ng babasahin o uri ng panitikan na pag-aaralan sa ika-anim na baitang. 

 

Grade 7 

Inaasahan ang mga mag-aaral sa ikapitong baitang na may lubos ng kaalaman sa wastong 

gamit ng salita, pagsulat ng iba’t ibang uri ng liham, patukoy sa iba’t ibang uri ng babasahin o 

maikling kwento at upang  mapaunlad ang iba’t ibang kasanayang na magagamit tungo sa 

pagbabago pansarili, panlipunan, pakikipagsapalaran sa pamamagitan ng araling napapaloob 

sa kurso at mga kaalamang natutuhan sa pang-araw-araw na buhay.  

Grade 8 

Ang mga mag-aaral sa ika-walong baitang ay inaasahang mas hasa na sa mga kasanayang 

natutuhan sa ika-pitong baitang sapagkat sa ikawalong baitang ay  mas sasanayin silang 

bumasa, bumigkas, bumuo ng sarili nilang akda na pinagbasehan ang mga binasang akda o 

babasahin mula sa iba’t ibang kilalang manunulat o awtor na  wasto ang gamit ng mga salita at 

retorika sa mga akdang nabuo. 

 Grade 9  

Ang mga mag-aaral ay inaasahang makabasa, makasulat ng ibat-ibang uri ng kwento mula sa 

iba’t ibang panig ng Asya at maihambing ang pagkakaiba ng bawat kultura sa ibang dako ng 

asya at mapahalagahan ito.  At tatalakayin din dito ang mga suliraning kinakaharap ng lipunan 

at gisingin ang mga kabataan sa pagbabago upang magamit at maging gabay sa pang-araw-

araw na buhay. 

 

Grade 10 

Tatalakayin at sasanayin ang mga mag-aaral sa ika-sampung baitang  ang  pagpapayaman sa 

wikang Filipino at panitikan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat kung sa gayon ay 

magamit nila sa kanilang pag-aaral sa pakikipagkomunikasyon sa kanlang napipintong 

pagharap sa mas malawak na hamon ng pag-aaral sa nalalapit na pagtuntong sa ikalabing 

isang baitang. 
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Grade 11 

Ang mga mag-aaral ay inaasahang  makasusulat ng kanilang akda at pananaliksik sa iba’t 

ibang larangan ng teksto 

Tatalakayin sa kursong ito ang panimulang kaalaman at karunungan, kahulugan , kalikasan, 

layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t 

ibang larangan ng pananaliksik  at may mga gawaing akademiko, teknikal, bokasyonal, 

pansining at pandisenyo at pang-isport na may malaking maitutulong sa paghahanda para sa 

kinabukasan. 

 

Grade 12 

Ang mga mag-aaral ay inaasahang  linangin ang kasanayang pampananaliksik sa 

pamamagitan ng pagsusuri ng ba’t bang uri ng teksto ayon sa kaugnayan nito sa kanilang sarili, 

pamilya, komunidad, bansa at daigdig. 

Tatalakayin sa kursong ito ang panimulang kaalaman at karunungan, kahulugan , kalikasan, 

layunin at paraan ng pagsulat ng iba’t ibang anyo ng sulating ginagamit sa pag-aaral sa iba’t 

ibang larangan ng pananaliksik  at may mga gawaing akademiko, teknikal, bokasyonal, 

pansining at pandisenyo at pang-isport na may malaking maitutulong sa paghahanda para sa 

kinabukasan. 

 


