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Paunang Salita
Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating
mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na
gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga
kasanayang itinakda ng kurikulum.
Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na
naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang
o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kanikanilang tahanan.
Ito ay may kalakip na Paunang Pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng
mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung
kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding
Pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.
May Susi ng Pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat
gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa
paggamit nito.
Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang
magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang
anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa
mga pagsasanay.
Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro
kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng
SLM na ito.
Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy,
umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.

ii

Alamin

Pagkatapos pag-aralan ang modyul na ito, inaasahan na kaya mo ng gawin ang mga
sumusunod:
1. Natutukoy ang mga angkop na search engine sa pangangalap ng mga
impormasyon. (EPP5IE-0d-11)
1.a Napahahalagahan ang mga mabuting naidudulot ng paggamit ng ICT.
1.b Nakagagamit ng computer at internet sa pangangalap at pagsasaayos ng
impormasyon.
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Subukin

Panuto: Isaayos ang pagkakasulat ng mga salitang may salungguhit sa bawat bilang.
Gawing gabay ang mga kahulugan ng mga salitang ito. Isulat ang tamang
sagot sa iyong kuwaderno.
Halimbawa;
ATCH – ito ay ginagamit ng mga tao sa pakikipag-usap sa mga kaibigan o kakilala
gamit ang internet.
Sagot: CHAT
1. PMORETCU - isang mekanismong kagamitan na nakapagsasagawa ng
ibatibang gawain tulad ng pag-iimbak at pagpoproseso ng mga datos.
2. TIENRTEN - sa pamamagitan nito nagkakaroon tayo ng malawakang ugnayan
sa buong mundo.
3. CTI - ito ay tumutukoy sa ibat-ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa
komunikasyon upang magproseso, mag-imbak, lumikha, at magbahagi ng
impormasyon.
4. OGOLEG - ito ay napagkukunan ng ibat-ibang datos o impormasyong nais
nating makalap o makuha.
5. CSAEHR - ito ay ang pangangalap o pananaliksik ng mga datos at
impormasyon.
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Aralin

1

Angkop na Search Engine,
Go na!

Mahalaga ang papel na ginagampanan ng internet o ang paggamit ng makabagong
teknolohiya sa pang araw-araw na gawain ng isang tao. Ang mga bagay na nais
matutunan ay mabilis na nahahanap at ang lahat ng mga katanungan ay agad na
nasasagot gamit lamang ang kompyuter na konektado sa internet. Isa sa mga
mahahalagang ginagampanan ng teknolohiyang ito ay ang paggamit ng search engine
na kung saan dito makukuha ang lahat ng mga mahahalagang bagay o impormasyon
na nais matutunan.

Balikan

Tinalakay sa naunang modyul ang tungkol sa mga panuntunan sa ligtas at
responsableng pagsali sa isang discussion forum o chat.
Sa pagpapatuloy ng aralin, suriin muna ang iyong kaalaman tungkol sa ligtas
at responsableng pamamaraan ng pagsali sa discussion forum at chat. Maaring
sukatin ito sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na pagsasanay.
Panuto: Isulat ang TAMA kung ang isinasaad ng pahayag ay wasto at MALI naman
kung hindi.
_________ 1. Maging malinaw sa mga pahayag upang maunawaan nang lubos ang
kausap
_________ 2. Mag-offline kaagad kung may mahalagang gagawin.
_________ 3. Sumagot kaagad dahil tiyak na naghihintay ng mabilis na sagot ang
kausap.
_________ 4. Ugaliin ang pagbabahagi ng mga personal na impormasyon sa kausap.
_________ 5. Palaging isa-isip at isagawa ang mga panuntunan sa kagandahangasal
sa paggamit ng internet.
_________ 6. Iwasan ang paggamit ng ALL CAPS upang hindi mapagkamalang
naninigaw sa kausap.
_________ 7. Gamitin nang madalas ang emoticons o smiley faces sa pakikipag-chat
upang hindi maging maliwanag ang nilalaman ng mensahe.
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_________ 8. Maaaring iwasan ang paggamit ng web camera upang hindi makita ang
hitsura ng kausap.
_________ 9. Maging mahinahon sa pakikipag-usap at iwasan ang paggamit ng mga
salitang maaaring makasakit ng kalooban ng kausap.
_________ 10. Tyaking kakilala ang mga nakaka-chat at pinadadalhan ng mga
mahahalagang mensahe.

Tuklasin

Panuto: Piliin ang hinihinging kasagutan sa mga sumusunod na pahayag. Piliin ang
titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno.

d. YAHOO

a. ASK.com

e. AOL Search

b. GOOGLE
c. Search Engine

_______________ 1. Ito ay ginagamit sa pangangalap ng mga mahahalagang
impormasyon gamit ang internet.
_______________ 2. Ikalawang pinakasikat na search engine, ang mga gumagamit ay
nagsasagawa ng halos 15% ng lahat ng mga paghahanap sa
internet.
_______________ 3. Pinakasikat nasearch engine ngayon sa buong mundo at ito ay
itinatag ni Larry page at Sergey Brin. Nakatutulong ito upang
maging madali ang pagsasaliksik ng mga datos at impormasyon.
_______________ 4. Tinatayang 1% lang ang gumagamit nito sa paghahanap ng mga
impormasyon sa internet. Inilunsad ito sa America Online noong
1999.
_______________ 5. Ito ang ikaapat na pinaksikat na search engine na mayroong 2%
ng mga paghahanap sa internet. Ang site ay itinatag noong 1996
at sa simula ay kilala bilang Ask Jeeves. Ang pangalan ay
pinaikli noong 2005.
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Suriin

Pagmasdan ang larawan.

YAHOO

BING

GOOGLE

MSN

Ano-ano ang mga salitang nakikita mo sa larawan? Ano-ano ang mga
impormasyong maaaring makuha natin dito?
Sa katunayan, maraming mga search engine ang maaaring gamitin sa pangangalap
ng mga impormasyon o datos mula sa internet. Dahil dito, mahalaga na matutunan
mo, ang tamang paggamit ng angkop na search engine sa pangangalap ng mga
mahalagang impormasyon.
Ang search engine ay isang software system o isang kagamitan mula sa internet na
kung saan ginagamit upang mapabilis ang paghahanap ng mga impormasyon. Sa
katunayan, napapadali ng mga ito ang pagkuha ng tekstwal at audio-biswal na mga
impormasyon sa malawak na mundo ng internet.
Narito ang ilan sa mga halimbawa ng search engine na madalas na ginagamit
ng mga internet user at kabilang sa mga nangungunang ginagamit ng mga tao sa
buong mundo.

1. GOOGLE – ito ang pinakasikat na search engine sa ngayon at madalas na
ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Maliban sa search engine, marami pa
itong mga serbisyo gaya ng mail, drive at marami pang iba. Ang search engine
na ito ay itinatag ni Larry Page at Sergey Brin. Malaki ang naitutulong nito
upang mapadali ang pagsasaliksik ng mga datos at impormasyon na
kinakailangan ng mga tao.

5

2. YAHOO - ito ang ikalawang pinakasikat na search engine sa buong mundo
na umaabot ng halos 15% ang mga gumagamit nito. Ito ay itinatag noong
1994 ng dalawang mag-aaral sa Stanford University na hinihimok pa ng
Microsoft Bing.
3. BING – ito ay isang search engine ng Microsoft na kumakatawan sa 10% ng
mga paghahanap sa internet. Ito ay gumagamit ng crawls o web spider o
automatic na pag-scan ng index internet para sa kung ano ang hinahanap na
mga impormasyon o datos. Gumagamit din ito ng algorithm na kung saan
iniiscan nila ang index ng mga pictures, video, music, websites at marami
pang iba na maaaring mahanap sa internet.
4. ASK.com - ito ang ika-apat na pinakasikat na search engine sa buong mundo
na mayroong 2% ng mga paghahanap sa internet. Ang site ay itinatag noong
1996 at sa simula ay kilala bilang Ask Jeeves. Ang pangalan ay pinaikli noong
2005.
5. AOL Search – ito ay tinatayang may 1% ng mga paghahanap sa internet sa
buong mundo. Inilunsad sa America Online ang search engine na ito noong
1999. Sa kabila ng ilang muling paglulunsad at pagbabago, pinanatili nito ang
parehong pangalan.
Ang lahat ng mga nabanggit ay ilan lamang sa mga mahuhusay na
halimbawa ng search engine at ang ilan pa ay ang Baidu, Wolframalpha,
DuckDuckGo, Internet Archive at Yandex.Ru.
Ang mga sumusunod ay mga hakbang na dapat tandaan at maaaring gawin
kapag gagamitin ang search engine:
1. Piliin ang tamang wika na nais hanapin sa napiling search engine.
2. Isaalang-alang ang partikular na rehiyon o lokasyon ng pinagmulan ng
impormasyon.
3. Siguraduhing updated ang mga datos o impormasyong gagamitin.
4. Maaaring maglagay ng domain o site kung saan gustong hanapin ang iyong
hinahanap.
5. Siguraduhing tama at angkop ang mga terminong lumilitaw upang
maiwasan ang pagkalap ng mga maling impormasyong.
Mahalagang maging maingat sa lahat ng bagay sa paggamit ng search engine
dahil maaaring mali at hindi tama ang mga mga impormasyong makukuha. Maging
maingat at piliin ang tamang domain o site na gagamitin para maiwasang mabiktima
ng mga mapagsamantala.
Maraming mga website ang maaaring pasukan at mapuntahan para kunan
ng mga mahahalagang impormasyon. Para makatiyak sa kalidad at siguradong
mapagkakatiwalaan ang pagkukunan ng impormasyon, maaaring sundin ang mga
sumusunod na mga paraan;
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1. Hanapin sa internet ang mga website na mayroong .edu at .gov na
makikita sa address bar upang makatiyak na ito ay mapagkakatiwalaan
at de-kalidad at ang mga impormasyon ay dumaan sa isang masusing
pagaaral.
Halimbawa:
www.deped.gov.ph – ang opisyal na website ng Department of
Education kung saan makukuha ang lahat ng
mga datos at impormasyon tungkol sa
edukasyon sa buong Pilipinas.
www.doh.gov.ph – ang opisyal na website ng Department of Health
kung saan pwedeng makuha ang lahat ng mga
tamang datos tungkol sa kalusugan lalong lalo na
ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa
COVID-19 sa buong bansa.
2. Upang makatiyak na hindi fake news ang mga impormasyon, maaaring
magsaliksik at kilalaning mabuti ang awtor at ang kanyang mga naging
artikulong nailathala.
3. Basahin muna at unawain ang bawat detalye ng mga impormasyon at
tingnan kung ito ba ay patas at walang kinikilingan. Tiyakin na ang lahat
ng mga nakalagay na impormasyon ay nagsasaad ng pawang katotohanan
lamang at walang kinikilingan. Mahalagang parehong nagpapakita ng
kalakasan at kahinaan ang bawat panig ukol sa paksang tinatalakay.
4. Isaalang-alang ang petsa at panahon ng pagkakalathala ng mga
impormasyon. Maaaring gamitin lamang ang mga bagong lathalain upang
maging kapaki-pakinabang ito at hindi napag-iwanan na ng panahon.
5. Isaalang-alang ang kahalagahan ng mga impormasyon at siguraduhing ito
ay kapaki-pakinabang at naglalaman ng de-kalidad at may halagang mga
detalye na maaaring magamit.
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Pagyamanin

Panuto: Kopyahin sa kwaderno ang pagsasanay at punan ang patlang ng tamang
sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno.
1. Ang ____________________ay isang software system o isang kagamitan
mula sa internet na kung saan ginagamit upang mapabilis ang
paghahanap ng mga impormasyon.
2. Ang ____________________ ay ang ika-apat na pinakasikat na search
engine sa buong mundo na mayroong 2% ng mga paghahanap sa
internet.
3. Hanapin sa internet ang mga website na mayroong ____________________
na makikita sa address bar upang makatiyak na ang mga impormasyon
ay dumaan sa isang masusing pag-aaral.
4. Ang ______________________ ay tinatayang may 1% ng mga paghahanap
sa internet sa buong mundo at ito ay inilunsad sa America Online noong
1999.
5. Ang ______________________ ay isang search engine ng Microsoft na
kumakatawan sa 10% ng mga paghahanap sa internet at gumagamit ng
crawls o web spider o automatic na pag-scan ng index internet para sa
kung ano ang hinahanap na mga impormasyon o datos.
6. Isaalang-alang ang partikular na ___________________o lokasyon ng
pinagmulan ng impormasyon.
7. Siguraduhing ______________ ang mga datos o impormasyong gagamitin.
8. Upang makatiyak na hindi _____________________ ang mga
impormasyon, maaaring magsaliksik at kilalaning mabuti ang awtor at
ang kanyang mga naging artikulo.
9. Ang ____________________ ang ikalawang pinakasikat na search engine
sa buong mundo na umaabot ng halos 15% ang mga gumagamit nito.
10. Ang ____________________ ang pinakasikat na search engine sa ngayon
at madalas na ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Maliban sa
search engine, marami pa itong mga serbisyo gaya ng mail, drive at
marami pang iba.
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Isaisip

Isang mahalagang kasanayan ang pangangalap ng impormasyon gamit ang
web browsers at mga search engines. Sa tulong ng computer at internet, maari tayong
makapagsaliksik at mangalap ng makabuluhang impormasyon sa mabilis na
pamamaraan.
Mas magiging epektibo ang pananaliksik kung magaling tayo sa paggamit ng
keywords. Sinasala rin dapat ang impormasyong nakukuha natin dito.
Para sa mga karagdagang kaalaman at kasanayan tungkol sa aralin, maaaring
magpatuloy sa pagsagot sa mga karagdagang pagsubok.

Panuto: Buuin ang talata batay sa mga natutunan sa aralin.
Nakatutulong
sa
ating
pakikipag-ugnayan
ang
internet
dahil
__________________________________________________________________________________
________________________________________________. Malaki ang naitutulong ng ICT
hindi lamang sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa kundi pati na rin sa
__________________________________________________________________________________
______________________________________________.
Napakaraming uri ng impormasyon ang maaaring makuha sa internet, gaya ng
__________________________________________________________________________________
_________________________________________.
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Isagawa
Gawain 1
Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan gamit ang search engines.
Isulat ang sagot sa inyong kuwaderno.
1. Sino ang ika-pitong presidente ng Republika ng Pilipinas?
2. Ano ang ibig sabihin ng DSWD?
3. Ilan ang kulay ng watawat ng bansang Pilipinas?
4. Saan matatagpuan ang Tamaraw?
5. Sino ang unang tao na nakapunta sa buwan?
6. Sino ang Pambansang Bayani ng Pilipinas?
7. Sino ang tinaguriang “Pambansang Kamao”?
8. Ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas?
9. Saan matatagpuan ang mga tarsier?
10. Ano ang pinakamalaking bulaklak na matatagpuan sa Pilipinas?

Gawain 2.
Panuto: Sagutin ng Tama kung ang pahayag ay nagsasasaad ng wasto at Mali kung
hindi. Gawin ito sa kwaderno.
___________ 1. Ang paggamit ng domain o site ay maaaring makatulong para mahanap
ang mga de-kalidad at mapagkakatiwalaang impormasyon.
___________ 2. May kakayahan ang search engine na maghanap ng mga
mahahalagang impormasyon at datos na maaaring gamitin sa kahit
na anong bagay.
___________ 3. Siguraduhing hindi updated ang mga datos o impormasyong
gagamitin.
___________ 4. Ang Google ang pinakasikat na search engine sa ngayon at madalas
na ginagamit ng mga tao sa buong mundo. Maliban sa search engine,
marami pa itong mga serbisyo gaya ng mail, drive at marami pang
iba.
___________ 5. Ang Yahoo ang ikatlong pinakasikat na search engine sa buong mundo
na umaabot ng halos 25% ang mga gumagamit nito.
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Tayahin

Gaano ka kagaling sa paggawa?
Panuto: Kilalanin ang tinutukoy ng pangungusap. Buuin ang “Jumbled words” para
sa iyong sagot. Isulat ang tamang sagot.
1. Ito ang ikalawang pinakasikat na search engine, ang mga gumagamit ay
nagsasagawa ng halos 15% ng lahat ng mga paghahanap sa internet sa
pamamagitan ng site na iyon.
O

Y

O

H

A

2. Tinatayang 1% ng mga paghahanap sa internet ang ginawa sa
pamamagitan ng search engine na ito. Inilunsad sa America Online ang
search engine na ito noong 1999.
O

L

A

3. Ito ang search engine ng Microsoft na kumakatawan sa 10%. gumagamit
ng crawls o web spider o automatic na pag scan ng index internet kung anu
ang hinahanap natin.
G

B

N

I

4. Ito ang pinakasikat na search engine ngayon sa mundo ng internet.
Maliban sa search engine, marami pa itong mga serbisyo na gaya ng mail,
drive at marami pang iba.
O

E

G

L

O

G

5. Ito ang ikaapat na pinakasikat na search engine na mayroong 2% ng mga
paghahanap sa internet. Ang site ay itinatag noong 1996 at sa simula ay
kilala bilang Ask Jeeves.
S

K
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A

Karagdagang Gawain
A. Maliban sa mga binanggit sa modyul, magbigay pa ng limang (5) search engines
na ginagamit sa internet sa pangangalap ng impormasyon.
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

B. Taglay mo na ba ang mga sumusunod na mga kaalaman o kasanayan?
Lagyan ng tsek (
down icon kung hindi pa.

) ang thumbs up icon kung taglay mo na ito o ang thumbs

KAALAMAN/KASANAYAN

1. Naipapaliwanag ko kung ano ang web browser.

2. Naipapaliwanag ko kung ano ang search engine.
3. Nakapagsasaliksik ako gamit ang mga angkop na
search engines.
4. Nakakagamit ako ng angkop na keywords sa
pagsasaliksik.
5. Natutukoy ko ang ilan sa mga angkop na search
engine sa pangangalap ng impormasyon.
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Susi sa Pagwawasto
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Sanggunian
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph

