
KURSO       :        Lingg 1 

PAMAGAT:         Ikaw at ang Wika Mo 

DISKRIPSYON NG KURSO: Mga pangunahing konsepto tungo sa pag-unawa, paggamit  

                                                          at pagpapahalaga sa wika bilang produkto ng talino ng tao sa kanyang  

                                                          pang-araw-araw na pakikipg-ugnayan  at higit sa lahat sa konteksto ng   

                                                          sitwasyong pangwika sa Pilipinas. 

LAYUNIN NG KURSO : Inaasahang  magkakaroon a ng estudyanteng: 

1. Malnaw at malawak na kaalaman  tungkol sa pinagmulan,  

                                                          katangian at pagiging mabisa ng wika sa pang-araw-araw na gamit nito. 

2. Pagpapahalaga sa wika bilang produkto ng talino ng tao. 

3. Pagpapahalaga sa katayuan ng mga wika sa Pilipinas. 

4. Kakayahang maiyugnay ang pg-aaral ng wika sa iba pang disiplina. 

 

BALANGKAS NG KURSO: 

A. Introduksyon  

1. Depinisyon ng wika 

2. Paglilinaw sa iba pang mga terminolohiya gaya ng dialect, idiolect, sociolect, lingua 

franca at iba pa. 

3. Mga paniniwala at pagtingin sa wika 

4. Mga wika sa Pilipinas 

B. Ang disiplina ng linggwistiks 

 

1. Sinkronik o descriptive na  lingguistiks 

2. Diakronik o historical na linggwistiks 

C. Sinkronik o descriptive na linggwistiks 

 

1. Phonetics      - ang pagbigkas sa mga tunog ng wika 

2. Ponolohiya    - ang pagkilala sa mga makabuluhang tunog sa isang wika 

3. Morpolohiya - ang pagkilala sa mga makabuluhang sangkap ng salita 

                                                             -sistema ng pag-aayos ng mga sangkap ng salita 
       -mga proseso ng pagbuo o pagdadagdag ng ibang salita 
  4.    Sintaks   - sistema ng pag-aayos ng mga elemento sa sentens ng isang wika 

  5.    Semantiks   -pagtingin sa mga kahulugan sa wika 



     - mga expresyon 
                                             - mga idiom 
    - mga bugtong  
 

D. Diakronik na linggwistiks 
 

1. Mga  dahilan ng pagbabago ng wika 
2. Mga pagbabago sa tunog, sa salita, sa struktura ng sentens 
3. Panghihiram sa ibang wika, konsepto ng wikang pidgin at creole 
4. Pagtalakay  sa mga paraan ng pagtukoy sa proto language 
5. Mga pamilya ng wika  
6. Pagkamatay ng isang wika 
7. Pagbuo ng bagong wika 
8. Mga artipisyal na wika 

 
E. Sosyolinggwistiks 

 
1. Mga sosyal na hangganan ng wika- edad, trabaho, pisikal. seks at gender 
2. Paggalang 
3. Simbolo at senyas 
4. Kilos at espasyo 
5. Taboo, slang, jargon 
6. Mga bariasyon ng wika 

F. Sistema ng Pagsulat 
 
G. Filipino at Tagalog 
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