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Edukasyon sa Pagapapkatao – Ikapitong Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Ikatlong Markahan – Modyul 6: Pagpapaunlad ng mga Personal na Salik Para  

sa Minimithing Pangarap 

Unang Edisyon, 2020 
 
 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 
karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayunpaman, kailangan 
muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 
ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 
ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 
mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inilimbag sa Pilipinas ng ________________________  
 
Department of Education – MIMAROPA Region 
Office Address: Meralco Ave., cor. St. Paul Road, Pasig, City 

Telefax: 02-8631-4070 

E-mail Address: mimaropa.region@deped.gov.ph
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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 magaaral sa kani-

kanilang 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 ulong 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. 
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  Alamin 

   

 

“Ano ang iyong gusto sa iyong paglaki?” Ito ang tanong na madalas mong 

naririnig mula pa nang ikaw ay mag-aral sa Kinder.  Ano nga ba ang iyong gusto? 

Nasagot mo na ba ang katanungang ito? Mayroon ka na bang pangarap? Ano-ano 

ito? 

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na 
kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 

 
1. Nakikilala na ang mga pangarap ang batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa 

makabuluhan at maligayang buhay sa aspektong: Personal na salik na kailangang 

paunlarin kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal- bokasyonal, 

negosyo o hanapbuhay. 

a. Napaghahambing ang panaginip, pantasiya, at pangarap. 

b. Nauunawaan ang konsepto ng pangarap at kaugnayan nito sa pagkakaroon 

ng makabuluhan at maligayang buhay. 

c. Naiisa- isa at nasusuri ang mga personal na salik na kailangang paunlarin 

kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal- bokasyonal, 

negosyo o hanapbuhay. 
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Panuto: Bago tayo magpatuloy sa modyul na ito ay iyo munang sagutin ang mga 

sumusunod na katanungan. Piliin lamang ang titik ng iyong sagot at isulat sa iyong 

kuwaderno. 

1. Piliin sa sumusunod ang pinakatamang paglalarawan sa pangarap? 

A. Ito ay tumutukoy sa mga minimithi ng isang tao sa kaniyang buhay na 

maaaring malayo sa kasalukuyang kalagayan. 

B.  Ito ay nangyayari lamang sa isipan ng tao habang natutulog. 

C. Ito ay mga pangyayaring likha ng malikhaing isip at ayon sa iyong 

kagustuhan. 

D. Ito ay mga pangyayaring nasa isipan lamang ng tao habang gising. 

 

2. Alin sa sumusunod na mga pahayag ang pinakawasto patungkol sa 

pagkakaiba ng panaginip at pangarap? 

A. Ang panaginip ay natatapos din kung ikaw ay magising habang ang 

pangarap ay nagpapatuloy. 

B. Ang panaginip at pangarap ay nangyayari lamang sa isip habang 

natutulog. 

C. Ang pangarap ay para lamang sa mayayaman, ang panaginip ay para 

sa lahat. 

D. Ang panaginip ay para lamang sa mga nakamit na ang mga pangarap. 

 

3. “Mas malala pa sa pagiging bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw 

na kinabukasan?” Ano ang higit na malapit na pakahulugan ng pahayag na 

ito ni Helen Keller? 

     A. Mahirap maging isang bulag. 

     B. Hindi mabuti ang walang pangarap. 
     C. Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng paningin. 
     D. Hindi garantiya ang pagkakaroon ng panigin sa pagtatagumpay sa  

buhay. 
      

4. Ano ang kaibahan ng pagpapantasiya sa pangarap? Ang pagpapantasiya 

ay__________________ 

     A. likha ng malikhaing isip. 

     B. panaginip nang gising. 

     C. ginagawa ayon sa kagustuhan ng nagpapantasya. 

     D. Lahat ng nabanggit 

 

5. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga nabanggit na katangian 

ng isang taong may pangarap? 

A. Handang kumilos upang maabot ang mga pangarap. 

B. Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap. 

C. Naniniwala na ang mga pangarap ay hindi nagkakatotoo 

D. Naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing 

totoo ang mga ito. 

 
 

 
Subukin 
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       6. Piliin mula sa mga sumusunod na pahayag ang pinakawasto patungkol sa 

taglay mong talino at kakayahan at sa pagpaplano ng iyong hinaharap? 

     A. Ang iyong talino ay walang kaugnayan sa iyong mga kakayahan. 

     B. Ang iyong mga kakayahan ay walang kaugnayan sa iyong mga plano sa 

hinaharap. 

     C. Anoman ang iyong plano sa hinaharap ay hindi makaiimpluwensiya rito 

ang iyong talino, talento, at kakayahan. 

     D. Nararapat na isaalang-alang at paunlarin ang iyong talino, talento, at 

kakayahan dahil malaki ang kaugnayan ng mga ito sa iyong mga plano 

sa hinaharap. 

 

7. Sa mga sumusunod na mga pahayag, alin ang pinakawasto sa pagtatakda ng 

mga pangarap? 

     A. Ipagwalang- bahala muna ito habang ikaw ay bata pa. 

     B. Ito ay paglaanan ng oras kapag ikaw ay nasa hay-iskul na. 

     C. Ito ay itinatakda mula pa sa iyong pagkabata at pinagpupunyagian 

hanggang sa ito ay makamit. 

     D. Ang pangarap ay hanggang sa panaginip lamang itinatakda. 

 

8. Unawain ang sumusunod na bahagi ng liriko sa awiting “Mangarap Ka” 

pagkatapos ay sagutin ang tanong. 

“Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi, at ito’y iyong damhin 

At itanim mo sa iyong puso at ito ay lalaki, ikaw rin ang aani” 

  Ano ang ipinahihiwatig ng binasang liriko? 

     A. Ang mga pangarap ay batayan ng ating pagpupunyagi tungo sa 

makabuluhan at maligayang buhay. 

     B. Ang ating mga pangarap ay dapat na isinasapuso. 

     C. Ang pangarap na pinagpupunyagian ay nagtatagumpay. 

     D. Lahat ng nabanggit. 

 

     9. Tumutukoy ito sa teorya ni Dr. Howard Gardner na nagsasabing ang bawat 

tao ay maaaring magtaglay ng higit sa isang talino o talento. 

      A. Single Intelligences Theory 

      B. Multiple Interests Theory 

      C. Multiple Intelligences Theory 

      D. Multiple Capabilities Theory 

 

10. Isa ito sa mga personal o pansariling salik na dapat paunlarin kaugnay ng 

pagpaplano ng kursong akademiko at hanapbuhay. Ito ay tumutukoy sa 

pamantayan sa paghusga ng tama at mali. Ito rin ay pagkilos na nagbibigay 

respeto sa iba o pagpapahalaga sa buhay, bagay, tao at hayop. 

      A. Mithiin 

      B. Kakayahan 

     C. Pagpapahalaga 

     D. Katayuang Pinansiyal 
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Aralin 

6 
Pagpapaunlad ng Personal na Salik 

Kaugnay ng Pagpaplano ng Kursong 
Akademiko at Negosyo Tungo sa Pagtupad 

ng mga Pangarap 

 
Ano nga ba ang pangarap? Ito ay ang iyong mga minimithi o ninanais sa iyong 

buhay. May mga pagkakataon na makararanas tayo ng mga hadlang sa pagkakamit 

nito; subalit kung patuloy kang magpupunyagi, naghihintay sa iyo ang maligaya at 

makabuluhang buhay.  

Ang pagsasakatuparan ng iyong pangarap ay nakabatay rin sa maayos na 

pagpaplano. Ngayon pa lang ay dapat mayroon ka nang ambisyon na pinapangarap 

marating. Ang ambisyong ito ang siya mong magiging batayan upang magpunyagi at 

magsumikap na maisakatuparan ito. Kinakailangan mo lang na paunlarin ang iyong 

pansariling kakayahan, hilig o talento, gawi at maging ang iyong pag-uugali. 

 

 

 

Gawain 1: BALIK - TANAW 

 

Balikan mo ang iyong naging tugon sa tanong na “Ano ang iyong gusto sa iyong 

paglaki?” noong ikaw ay bata pa. Iguhit mo sa loob ng kahon ang iyong naging 

kasagutan dito at sagutin ang kasunod na mga tanong. 
 

Pamprosesong Tanong 
 

1. Ano ang iyong gusto sa iyong paglaki noong ikaw ay nag-aaral pa sa Kinder? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Balikan 
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4. _________________ 

   

 

  

 

 

  5. ____________________ 
5.____________________ 

  4. ____________________ 
5.____________________ 

2. Ito pa rin ba ang iyong gusto sa kasalukuyan? Kung hindi, ano na ang iyong 

gusto? Bakit?  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gawain 2: SURI- LARAWAN 

Panuto: Pag-aralan at suriin ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin kung alin 

sa mga ito ang panaginip, pantasiya at pangarap. Isulat ang iyong sagot sa sagutang 

papel. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

Tuklasin 

1. _______________ 2. _________________ 3. _________________ 

  6.____________________ 
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GAWAIN 3: BASA-SURI 

 Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na teksto para mas 

maunawaan mo ang konsepto ng pangarap. 

Mangarap Ka! 
 
Maraming nagsasabi na libre lang ang mangarap. Kaya kung mangangarap 

ka, itodo mo na. Sabi nga ni Wency Cornejo sa kaniyang sikat na awit, “Mangarap 

ka, simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi, at ito’y iyong damhin; At itanim mo 

sa iyong puso at ito ay lalaki; ikaw rin ang aani.” 

Lahat daw ng tao ay nananaginip. Lahat din ay may kakayahang 

magpantasiya. Pero hindi lahat ng tao ay nangangarap. Ang iba kasi ay parang 

sumuko na sa buhay o nawalan ng pag-asa. 

Ang pangarap ay tumutukoy sa ating mga naisin sa buhay na malayo pa sa 

ating kasalukuyang kalagayan. Nagpapatuloy ito habang tayo ay may pag-asang 

magbabago ang ating pamumuhay mula sa ating kasalukuyang sitwasyon patungo 

sa mga mas makabuluhan at maligayang pamumuhay. 

 Tiyak na may mga pangarap ka sa buhay. Ang mga pangarap na ito ay 

sinisimulan mo nang tuparin. Hindi nga ba’t nag-aaral ka ngayon para maabot ang 

mga pangarap na ito. Pero ang lahat naman talaga ng tagumpay ay nagsisimula sa 

pangarap. Tila nga ito isang maliit na binhi na kinakailangan ng maingat na pag-

aalaga upang lumago at magbunga.    

 Sabi nga ni Helen Keller, isang bulag at bingi na naging matagumpay sa 

buhay, “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang 

tinatanaw na kinabukasan.” Sa pangarap nagsisimula ang lahat.   

Ang pangarap ay kakaiba sa panaginip.  Ang panaginip ay nangyayari lamang 

sa iyong isipan habang ikaw ay natutulog. Kapag nagising ka na, natatapos din ito.   

Hindi rin pagpapantasiya ang pangarap. Ang pantasiya ay likha ng malikhaing isip.  

Ito ay ang pagbuo ng mga sitwasyon o pangyayari ayon sa iyong kagustuhan.  

Masarap ang magpantasiya dahil lahat ng gusto mo ay posible. Ang pagpapantasiya 

ay ginagamit ng marami upang takasan ang kanilang mga problema. Kaya siguro 

sikat na sikat ang mga telepantasiya. Subalit hindi nakatutulong ang mabuhay sa 

pagpapantasiya. Kailangan nating harapin ang ating mga suliranin at ang lahat ng 

mga nakababagabag na katotohanan sa mundong ating ginagalawan.      

Hindi nakabubuti ang pagtakas sa suliranin. Ang tama ay ang mangarap at 

mag-ambisyon dahil ang pagtatamo ng mga ito ay nasa mga kamay mo. Ikaw ang 

timon na nagdidikta ng iyong pupuntahan, ang kapitan ng iyong sariling buhay.     

Lumilipas ang panahon kaya dapat kung mayroon kang pangarap ngayon, 

umpisahan mo nang magplano upang maisakatuparan ito.  
(Halaw mula Edukasyon sa Pagpapakatao, Kagamitan ng Mag-aaral (Ikalawang Bahagi). No Name of the author 

indicated.) 

 

Suriin 
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Pamprosesong Tanong: 
 
1. Ano ang pangarap ayon sa binasa mong teksto? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

2. Ano ang pagkakaiba ng pangarap sa panaginip at pantasiya? 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________. 
 

3. Bigyan ng maikling paliwanag ang sumusunod na kasabihan ayon kay Helen 

Keller, “Mas malala pa sa pagiging isang bulag ang may paningin ngunit walang 

tinatanaw na kinabukasan.” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________. 

4. Kailan ang tamang panahon para sa pagpaplano sa katuparan ng iyong mga 
pangarap? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

GAWAIN 4: Mga Personal na Salik na Kailangang Paunlarin Kaugnay ng 

Pagpaplano ng Kursong Akademiko at Negosyo 

Panuto: Unawain at suriin ang sumusunod na graphic organizer na 
nagpapakita ng mga personal o pansariling salik na nararapat mong paunlarin nang 
sa gayon ay matagumpay mong mapagplanuhan ang iyong mga naisin at mithiin sa 
buhay. 

 

 

Pagyamanin 

Mga Personal na Salik na Kailangang Paunlarin Kaugnay ng Pagpaplano ng 
Kursong Akademiko at Negosyo 

 

1. Talino • Visual/Spatial- mga taong mabilis matuto sa 
pamamagitan ng paningin at mag-ayos ng mga 
ideya 

• Verbal/Linguistic- ito ay ang talino sa pagbigkas o 
pagsulat ng salita. Kadalasan, ang mga taong may 
taglay ng talinong ito ay mahusay sa pagbabasa, 
pagsusulat, pagkukuwento, pagmemorya ng mga 
salita at mahahalagang petsa. 

• Matematika/Logical- taglay ng taong may talino 
nito ang mabilis na pagkatuto sa pamamagitan ng 
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Mahalagang maisakatuparan mo ang masusing pagpaplano ng iyong 

kinabukasan. Ang mga nabanggit na salik ay iyong magiging gabay sa pagkilala at 
pagsusuri ng iyong sarili patungkol sa pagpaplano ng kukunin mong kurso sa 
kolehiyo at maging ang trabaho o negosyong nababagay sa iyo.  

 
Sagutin ang sumusunod na tanong patungkol sa binasang teksto. 

 
 
 

pangangatuwiran at paglutas ng suliranin o 
problem solving.  

• Bodily Kinesthetic- mga taong mabilis matuto sa 
pamamagitan ng mga kongkretong karanasan o 
inter-aksiyon sa kapaligiran 

• Musical/Rhythmic- ang mga taong nagtataglay ng 
talinong ito ay natututo sa pamamagitan ng pag-
uulit, ritmo, o musika.  

• Interpersonal- ito ang talino sa inter-aksiyon o 
pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ang 
kakayahan na makipagtulungan at makiisa sa 
isang pangkat 

2. Kasanayan 
(Skills) 

• Kasanayan sa Pakikiharap sa mga Tao o People 
Skills 

• Kasanayan sa mga Datos o Data Skills  

• Kasanayan sa mga Bagay-bagay o Things Skills  

• Kasanayan sa mga Ideya o Idea Skills 

3. Hilig (Interest) • Realistic – mahilig sa tools at outdoor activities 

• Investigative- mahilig lumutas ng mga suliranin 

• Artistic- mahilig sa sining, makabago 

• Social- mahilig magtrabaho kasama ang ibang tao 

• Enterprising- mahilig magpaliwanag at 
manghikayat 

• Conventional- mahilig sa datos, numero at mga 
detalye 

4. Pagpapahalaga 
(Values) 
 

Ito ay tumutukoy sa pamantayan sa paghusga ng tama 
at mali. Ito rin ay pagkilos na nagbibigay respeto sa iba o 
pagpapahalaga sa buhay, bagay, tao at hayop. Ito ay 
maaaring ispirituwal na pagpapahalaga, banal na 
pagpapahalaga, pandamdam na pagpapahalaga, at 
pambuhay na pagpapahalaga. 

5. Mithiin (Goals) Tumutukoy ito sa mga bagay o nais na pinapangarap o 
gustong makamit sa hinaharap. Kabilang dito ang iyong 
pangarap. Maaaring ito ay karera, personal na 
katayuan sa buhay at ikaliligaya ng iyong pamilya.  

6. Katayuang 
Pinansiyal 
(Economic 
Status) 

Isa rin sa mahalagang salik na isinasaalang-alang sa 
pagpaplano ng kursong akademiko at hanapbuhay ay 
ang katayuang pinansiyal ng iyong pamilya. Ito ang 
magtatalaga ng iyong kakayahan na makuha at 
maisakatuparan ang iyong mga mithiin. Ang iyong mga 
gustuhin o naisin ay hindi makakamit nang libre, ito ay 

nararapat na paghandaan at pagplanuhan. 
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Pamprosesong Tanong: 

1. Itala ang mga personal o pansariling mga salik na nararapat na paunlarin 
kaugnay ng pagpaplano ng kursong akademiko o teknikal-bokasyonal, negosyo 
o hanapbuhay. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Alin sa mga nabanggit na multiple intelligences ang iyong tinataglay? Paano 
makatutulong ang talinong ito sa pagpaplano ng iyong kursong akademiko o 
hanapbuhay sa hinaharap? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Maliban sa iyong talino at talentong tinataglay, ano-ano ang iyong mga 

kasanayan? Paano mo magagamit ang mga kasanayang ito sa pagpaplano ng 

iyong kursong akademiko at hanapbuhay sa hinaharap? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.  Ano-ano ang iyong mga hilig o interes? Ano ang kaugnayan ng mga ito sa iyong 

pagpaplano ng iyong kursong akademiko o hanapbuhay sa hinaharap? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

5. Paano mo ilalarawan ang katayuang pinansiyal ng iyong pamilya? Sa iyong 
palagay, sapat ba ang katayuang ito upang makamit mo ang iyong mga 
pangarap? Pangatuwiranan. 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

Isaisip 

 

Mahalagang ang bawat tao ay mayroong pangarap. Ito ang nagsisilbing gabay 
at pamantayan upang tayo ay magsumikap sa buhay. Anomang hirap na 
nararanasan sa kasalukuyan ay hindi hadlang o balakid upang makamit natin ang 
ating mga pangarap.  
 
 Kaugnay ng ating mga pangarap ay ang ating pagpupunyagi na 
maisakatuparan ang mga ito. Hindi madali ang daan patungo sa pagkamit ng ating 
mga minimithi, maraming mga sagabal at kahinaan na mararanasan subalit ang 
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lahat ng ating pagtitiyaga at kagustuhan na makamit ang ating mga pangarap ang 
magdadala sa atin sa maligayang pamumuhay.  
 
 Upang tuluyan nating makamit ang ating mga pangarap, nararapat na tayo 
ay handang kumilos, nakararamdam ng higit na pagnanasa at pangangailangang 
makuha ang mga pangarap, may paniniwala na magiging totoo ang mga ito at higit 
sa lahat, may paniniwala sa Diyos. 
 

 

 

Isagawa 

 

GAWAIN 5: ANG AKING PLANO 

 Panuto: Gumawa ng isang talaan na nagpapakita ng iyong nabuong plano 

para sa iyong kursong pang-akademiko, teknikal o bokasyonal maging ang iyong 

plano para sa negosyo o hanapbuhay sa hinaharap. Gamitin ang sumusunod na 

kolum. 

 

ANG AKING PLANO PERSONAL NA SALIK NA PAUUNLARIN 

Kursong Akademiko  

Teknikal- Bokasyonal  

Negosyo  

Hanapbuhay  
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      Tayahin 

 

Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na tanong. Piliin ang titik ng 

wastong sagot at isulat sa iyong kuwaderno. 

1. Tumutukoy ito sa teorya ni Dr. Howard Gardner na nagsasabing ang bawat 

tao ay maaaring magtaglay ng higit sa isang talino o talento. 

      A. Single Intelligences Theory 

      B. Multiple Interests Theory 

      C. Multiple Intelligences Theory 

      D. Multiple Capabilities Theory 

 

2. “Mas malala pa sa pagiging bulag ang may paningin ngunit walang tinatanaw 

na kinabukasan?” Ano ang higit na malapit na pakahulugan ng pahayag na 

ito ni Helen Keller? 

A. Mahirap maging isang bulag. 

B. Hindi mabuti ang walang pangarap. 

C. Ang kawalan ng pangarap ay mas masahol sa kawalan ng  

paningin. 

     D. Hindi garantiya ang pagkakaroon ng panigin sa pagtatagumpay sa 

buhay.  

 

3. Unawain ang mga sumusunod na pahayag. Alin sa mga ito ang naglalarawan 

sa pangarap? 

A. Ito ay nangyayari lamang sa isipan ng tao habang natutulog. 

B. Ito ay mga pangyayaring nasa isipan lamang ng tao habang 

 gising. 

C. Ito ay mga pangyayaring likha ng malikhaing isip at ayon sa iyong 

kagustuhan. 

D. Ito ay tumutukoy sa mga minimithi ng isang tao sa kaniyang buhay na 

maaaring malayo sa kasalukuyang kalagayan. 

 

4. Kung ang panaginip ay matatapos din kung ikaw ay magising, ano naman 

ang pangarap? 

     A. Ang pangarap ay natatapos din kung ikaw ay matulog. 

     B. Ang pangarap ay nangyayari lamang sa isip habang natutulog. 

     C. Ang pangarap ay nagpapatuloy at pinagpupunyagian hanggang sa ito 

ay makamit. 

     D. Ang pangarap ay para lamang sa mayayaman. 
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5. Isa ito sa mga personal o pansariling salik na dapat paunlarin kaugnay ng 

pagpaplano ng kursong akademiko at hanapbuhay. Ito ay tumutukoy sa 

pamantayan sa paghusga ng tama at mali. Ito rin ay pagkilos na nagbibigay-

respeto sa iba o pagpapahalaga sa buhay, bagay, tao at hayop. 

     A. Mithiin 

     B. Kakayahan 

     C. Pagpapahalaga 

     D. Katayuang Pinansiyal 

 

6. Alin sa mga sumusunod ang HINDI kabilang sa mga nabanggit na katangian 

ng isang taong may pangarap? 

A. Handang kumilos upang maabot ang mga pangarap. 

B. Nadarama ang higit na pagnanasa tungo sa pangarap. 

C. Naniniwala na ang mga pangarap ay hindi nagkakatotoo. 

     D. Naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawing 

totoo ang mga ito. 

     

     7. Ano ang kaibahan ng pagpapantasiya sa pangarap? 

     A.  Ang pagpapantasiya ay likha ng malikhaing isip. 

     B.  Ang pagpapantasiya ay panaginip nang gising. 

    C. Ang pagpapantasiya ay ginagawa ayon sa kagustuhan ng   

nagpapantasiya. 

     D.  Lahat ng nabanggit 

 

     8. Piliin mula sa mga sumusunod na pahayag ang pinakawasto patungkol sa 

taglay mong talino at kakayahan at sa pagpaplano ng iyong hinaharap? 

     A.  Ang iyong talino ay walang kaugnayan sa iyong mga kakayahan. 

     B. Ang iyong mga kakayahan ay walang kaugnayan sa iyong mga   plano 

sa hinaharap. 

              C. Anoman ang iyong plano sa hinaharap ay hindi makaiimpluwensiya rito 

ang iyong talino, talento at kakayahan. 

     D. Nararapat na isaalang-alang at paunlarin ang iyong talino, talento at 

kakayahan dahil malaki ang kaugnayan ng mga ito sa iyong mga plano 

sa hinaharap. 

 

9. Sa mga sumusunod na pahayag, alin ang pinakawasto sa pagtatakda ng mga 

pangarap? 

     A. Ipagwalang- bahala muna ito habang ikaw ay bata pa. 

     B. Ito ay paglaanan ng oras kapag ikaw ay nasa hay-iskul na. 

     C. Ang pangarap ay hanggang sa panaginip lamang itinatakda. 

               D. Ito ay itinatakda mula pa sa iyong pagkabata at pinagpupunyagian 

hanggang sa ito ay makamit. 
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10. Unawain ang sumusunod na bahagi ng liriko sa awiting “Mangarap Ka” 

pagkatapos ay sagutin ang tanong. 

“Simulan mo sa pangarap ang iyong minimithi, at ito’y iyong damhin, at 

itanim mo sa iyong puso at ito at lalaki, ikaw rin ang aani” 

  Ano ang ipinahihiwatig ng binasang liriko? 

A. Ang ating mga pangarap ay dapat na isinasapuso. 

B. Ang pangarap na pinagpupunyagian ay nagtatagumpay. 

C. Ang mga pangarap ay batayan ng ating pagpupunyagi tungo sa 

makabuluhan at maligayang buhay. 

      D. Lahat ng nabanggit 

 

 

 

 

Upang higit mong mapalalim ang pagkilala sa iyong mga pangarap bilang 

batayan ng mga pagpupunyagi tungo sa makabuluhan at maligayang buhay, 

gumawa ng isang “dream collage” na nagpapakita ng lahat ng iyong mga pangarap. 

Maaaring gumupit ng mga larawan mula sa magasin o Internet. Idikit ang mga 

napiling larawan sa 1/8 illustration board.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karagdagang Gawain 
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Subukin 

1.A 
2.A 
3.C 

 4.  D 

 5.  C 

 6.  D 

 7.  C 

 8. D 

 9. C 

 10. C 

 

 

 

Tayahin 

1.C 
2.C 
3.D 
4.C 
5.C 
6.C 
7.D 
8.D 
9.D 
10.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susi sa Pagwawasto 
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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 
 

  


