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Rubric para sa Salaysay ng Aking Buhay (Takdang-aralin sa Gawain 3) 
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 Lahat ng sanggunian ay 
primarya; sari-sari at 
nagkakaugnay ang mga ito. 
Mahalaga at marami ang 
impormasyong kinuha, kung 
kaya malaman ang 
salaysay. 

Lahat ng sanggunian ay 
primarya; sapat ang 
impormasyong kinuha. 

Gumamit ng isa o dalawa 
lang primaryang 
sanggunian. Kaunti ang 
impormasyong kinuha. 

Gumamit ng sekundarya sa 
halip na primaryang 
sanggunian. Kaunti ang 
datos na nakuha o hindi ito 
mahalaga, kung kaya 
maraming puwang ang 
salaysay. 
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Mayaman ang salaysay; 
maraming ang detalye at 
halimbawa. Naituhog nang 
maayos ang maraming 
impormasyon tungkol sa 
sarili. Mahalaga ang 
impormasyon tungkol sa 
sarili. 

Sapat ang nilalaman ng 
salaysay, bagamat mayroon 
pang karagdagang 
impormasyon na maaaring 
magpayaman dito. 

Kakaunti lamang ang 
detalye at impormasyong 
inilahad sa salaysay. Paulit-
ulit ang mga halimbawa. 

Halos walang laman ang 
salaysay. 
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Lohikal ang takbo ng 
salaysay; mahusay ang 
pag-organisa ng datos. 
Konektado ang mga talata 
at maayos ang pagkabuo ng 
mga pangungusap. 

Maayos ang pag-organisa 
ng impormasyon, ngunit 
may ilang talata na maaari 
pang ayusin upang maging 
mas magkakaugnay ang 
impormasyon. 

May ilang talata na hindi 
magkakaugnay. Patalon-
talon ang mga ideya. 

Magulo ang pagkakaayos 
ng datos; hindi sunud-sunod 
ang mga ideya at walang 
koneksyon ang mga talata.  
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Mahusay ang pagsulat; 
makulay ang paglalarawan 
at tama ang paggamit ng 
mga salita. Sumunod sa 
mga tuntunin ng epektibong 
pagsulat; minor lang ang 
pagkakamali. 

Sumunod sa mga tuntunin 
ng epektibong pagsulat at 
tama ang pagbuo ng mga 
pangungusap at talata; 
ngunit may ilang kapansin-
pansin na pagkakamali. 

Maraming aspeto ng 
pagsulat ang kailangang 
iwasto at dahil dito, mahirap 
basahin ang salaysay.  

Hindi nakabuo ng talata; 
mismo ang mga 
pangungusap ay hindi buo o 
mali ang pagkabuo.  
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 Kumpleto ang talaan ng 

mga sanggunian at tama 
ang pagtukoy ng mga ito. 

Kumpleto ang talaan ng 
mga sanggunian, bagamat 
may ilang pagkukulang sa 
pagtukoy ng sanggunian. 

Hindi kumpleto ang talaan 
ng mga sanggunian at/o 
may pagkakamali sa 
pagtukoy ng sanggunian. 

Hindi nilista ang mga 
ginamit na sanggunian.  

 
 
Transisyon sa mga Susunod na Modyul 
 

1. Sa taong ito, aaralin ang kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga saksi, katulad ng mga naunang Pilipino, 
prayleng Espanyol, opisyal na Espanyol at Amerikano, manunulat, mga lumaban para sa kalayaan ng bayan at iba pa, mula sa 
iba-ibang panahon. Katulad ng tinalakay sa unang gawain, iba-iba ang anyo ng primaryang sanggunian: 

 
• Nakasulat 
• Pasalita 
• Biswal  
• Awdyo-biswal  
• Kumbinasyon ng mga ito 

 
2. Katulad ng mga limitasyon ng sanggunian tungkol sa sariling buhay, ang mga primaryang sanggunian ng 

kasaysayan ay mayroon ding mga limitasyon. Pagbalik-aralan ang mga limitasyong tinalakay sa mga naunang gawain. 
 
3. Bilang pagtatapos, alalahanin ang kahalagahan ng mga primaryang sanggunian. 

 


