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QUESTIONNAIRE TUNGKOL SA MGA ISTILO AT PAMAMARAAN SA PAGKATUTO NG BANYAGANG WIKA 

Hinango ang bersyon mula sa learningpaths.org 

Sa pamamagitan ng questionnaire na ito, mauunawaan mo nang mas mabuti kung paano ka natututo ng banyagang 
wika at ang tungkol sa iyong mga kagustuhan hinggil dito. 

Inilalarawan ng mga pahayag sa ibaba ang ilang kagawian sa pag-aaral at istilo sa pagkatuto na karaniwang ginagamit 
ng mga taong natututo ng banyagang wika. Magpasya kung gaano naaangkop sa iyo ang bawat pahayag: bilugan ang 
numero sa napili mong column. Halimbawa, kung gusto mong piliin ang Bihira bilang iyong sagot sa tanong 1, bilugan 
ang 3. 

Subukang maging tapat hangga’t maaari: huwag piliin ang sagot na sa palagay mo ay magiging tama, ngunit piliin 
ang sagot na talagang pinakamalapit sa iyong mga sariling gawi. Tandaan, walang tama o maling sagot sa 
questionnaire na ito. Layunin lang nitong magbigay sa iyo ng mas mabuting pag-unawa tungkol sa iyong sariling istilo 
sa pagkatuto. 

  Napakad
alas 

Madalas Paminsa
n-

minsan 

Bihira Napak
abihir

a 

1. Kailangan kong maunawaan ang bawat salita kapag 
nagbabasa ako ng tekstong nasa banyagang wika. 

0 1 2 3 4 

2. Gusto ko munang makakita ng maraming halimbawa at 
pagkatapos ay gagawa ako ng panuntunan sa balarila. 

4 3 2 1 0 

3. Madalas akong umasa sa aking katutubong wika para 
maunawaan ang o makapagsalita sa banyagang wika. 

0 1 2 3 4 

4. Mas pinagtutuunan ko ang bokabularyo kaysa ang balarila. 4 3 2 1 0 

5. Hindi ako kumportable kapag hindi ko nauunawaan ang isang 
panuntunan o ang eksaktong kahulugan ng isang salita. 

0 1 2 3 4 

6. Kapag nagbabasa, sinusubukan kong unawain ang kahulugan 
ng mga salitang hindi ko alam sa pamamagitan ng pagtingin sa 
mga salitang malapit sa mga ito. 

4 3 2 1 0 

7. Mas gusto kong malinaw na ipinapaliwanag sa akin ang mga 
panuntunan bago ko gamitin ang mga ito sa mga pasulat o 
pasalitang gawain. 

0 1 2 3 4 

8. Kapag nagbabasa ng o nakikinig sa isang tekstong nasa 
banyagang wika, hindi ko nararamdamang kailangan kong 
maunawaan ang bawat salita nang sabay-sabay; sapat na para 
sa akin na maunawaan ko ang mga pangunahing ideya. 

4 3 2 1 

  

0 

            

9. Kapag nagsasalita ako sa isang banyagang wika, kailangan ko 
ng panahon para maihanda ang gusto kong sabihin. 

0 1 2 3 4 

10. Handa akong sumubok na gumamit ng mga bago o mas 
mahirap na istruktura o bokabularyo para maipahayag ang 
gusto kong sabihin. 

4 3 2 1 0 

11. Kapag nagsasalita ako sa banyagang wika, sinusubukan kong 
itama ang aking sarili sa sandaling malaman kong nagkamali 
ako.                  

0 1 2 3 4 
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12. Agad akong nagsasalita o nagsusulat nang hindi muna 
bumubuo ng mga pangungusap sa aking isipan. 

4 3 2 1 0 

           

13. Mas marami akong naaalala kapag mag-isa akong nag-
aaral.        

0 1 2 3 4 

14. Gusto kong nakikipagtulungan sa guro at sa buong klase. 4 3 2 1 0 

15. Mas marami akong natututunan nang mag-isa sa bahay 
kaysa sa klase. 

0 1 2 3 4 

16. Gusto kong nagtatrabaho nang may kapares o may 
kasamang grupo sa klase. 

4 3 2 1 0 

            

17. Mas gusto kong magbasa ng teksto kaysa pakinggan lang ito. 4 3 2 1 0 

18. Nauunawaan ko nang mas mabuti ang mga panuto kung 
nakikita kong nakasulat ang mga ito. 

4 3 2 1 0 

19. Kailangan kong isulat kaagad ang natututunan ko sa aking 
aklat ng pagsasanay.                 

4 3 2 1 0 

20. Para matuto ng mga bagong salita, kailangan kong isulat ang 
mga ito nang ilang beses. 

4 3 2 1 0 

21. Kapaki-pakinabang para sa akin na itala ang mga binabanggit 
sa klase. 

4 3 2 1 0 

           

22. Mas gusto kong manood ng video kaysa magbasa ng teksto. 4 3 2 1 0 

23. Kapag nagbabasa ako ng teksto, kapaki-pakinabang para sa 
akin na i-highlight ang iba’t ibang bahagi gamit ang iba’t ibang 
kulay. 

4 3 2 1 0 

24. Nasusunod ko nang mas mabuti ang mga nakasulat na 
panuto kung ipinapakita ang mga ito nang may diagram o guhit. 

4 3 2 1 0 

25. Kapag may binabasa akong teksto, mas natututo ako kung 
titingnan ko muna ang mga larawan o ilustrasyon. 

4 3 2 1 0 

26. Para matuto ng mga bagong salita, kailangan kong iugnay 
ang mga ito sa mga larawan. 

4 3 2 1 0 

            

27. Para matuto ng mga bagong salita, kailangan kong bigkasin 
ulit nang malakas ang mga ito o kaya ay bigkasin ang mga ito sa 
aking isipan nang ilang beses.      

4 3 2 1 0 

28. Gusto kong nagsasagawa ng mga pagsasanay sa 
pagbikas.        

4 3 2 1 0 

29. Marami akong natututunan sa mga pakikipag-usap at 
talakayan sa klase.                    

4 3 2 1 0 

30. Mas natatandaan ko ang narinig ko sa klase kaysa sa nabasa 
ko sa isang aklat. 

4 3 2 1 0 

31. Marami akong natututunan sa pamamagitan ng pakikinig sa 
mga tekstong nasa banyagang wika (mga naka-record na 
usapan, balita, radyo, kanta, atbp.).           

4 3 2 1 0 
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32. Kapag hindi ako maunawaan ng iba, gumagamit ako ng mga 
galaw. 

4 3 2 1 0 

33. Gusto kong nagsasagawa ng mga manual o malikhaing 
aktibidad sa paaralan.     

4 3 2 1 0 

34. Gusto kong nagsasaliksik, nagtatrabaho sa aklatan, 
laboratoryo, atbp. 

4 3 2 1 0 

35. Gusto ko ng mga laro, mime, kantahan, at iba pang aktibidad 
na tulad ng mga ito.          

4 3 2 1 0 

36. Gusto ko ng mga aktibidad kung saan kailangan kong 
maghanap ng impormasyon, makipanayam ng mga tao, 
bumisita sa mga lugar, atbp. 

4 3 2 1 0 

 

PAGKALKULA SA IYONG SCORE 

Sumahin ang mga numerong binilugan mo sa bawat seksyon ng questionnaire (Mga tanong 1 hanggang 8, 9 
hanggang 12, 13 hanggang 16, 17 hanggang 21, 22 hanggang 26, 27 hanggang 31, at 32 hanggang 36) at ilagay ang 
iyong mga score sa mga naaangkop na talahanayan. Walang maganda o hindi magandang marka sa questionnaire 
na ito. Kinakatawan ng bawat score ang iyong sariling paraan ng pag-aaral at pagkatuto. Tumutukoy ang bawat 
score sa isang istilo sa pagkatuto at maaaring may sariling positibo at negatibong aspeto ang bawat istilo sa 
pagkatuto. 

Mga Tanong 1 Hanggang 8 

<----Analytical                                                                                                    Global----> 

------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------- 

   0      2      4      6      8      10     12    14    16    18     20     22     24     26     28     30     32  

 

Mga Tanong 9 Hanggang 12 

<----Reflective                                                                                              Impulsive----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 

 

Mga Tanong 13 Hanggang 16 

<----Indibidwal                                                                                                    Grupo----> 

------------------------------------------------------|----------------------------------------------------- 

     0               2               4               6              8               10             12             14            16 
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Mga Tanong 17 Hanggang 21: Pasalitang biswal na istilo                   ------------------------------|------------------------------- 

Mga Tanong 22 Hanggang 26: Hindi pasalitang biswal na istilo        ------------------------------|------------------------------- 

Mga Tanong 27 Hanggang 31: Pakikinig na istilo                                  ------------------------------|------------------------------- 

Mga Tanong 32 Hanggang 36: Kinaesthetic na istilo                            ------------------------------|------------------------------- 

                                                                                                                                 0    2    4    6    8    10    12    14    16   18   20 
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MGA SCALE: MGA PAGLALARAWAN AT SUHESTYON  

Scale ng ANALYTIC/GLOBAL (Mga Tanong 1 Hanggang 8) 

Kapag mas malapit sa 0 ang iyong score, mas may tendensiya kang suriin ang wikang natututunan mo nang 
detalyado; may tendensiya kang lubos na pahalagahan ang balarila, ang mga eksaktong kahulugan ng mga salita, at 
ang mga pagsasanay na nakakatulong sa iyong matutunang gamitin ang wika nang tama; malamang ay madalas 
kang gumagamit ng mga pagsasalin para manatiling may kontrol pagdating sa mga istruktura at bokabularyo. 

Payo:  Subukang tandaan na bagama’t maaaring suriin ang banyagang wika batay sa mga istruktura at 
bokabularyo, hindi palaging posible na malaman at matandaan kaagad ang mga panuntunan at na gamitin 
ang mga ito para maunawaan ang mga bagay at maipahayag ang iyong sarili. Kung minsan, mas kapaki-
pakinabang na maghinuha at ipagpalagay ang kahulugan ng naririnig o binabasa mo, at huwag alalahanin 
kung hindi mo nauunawaan ang lahat nang sabay-sabay, o kung hindi ka 100% tama kapag ipinapahayag mo 
ang iyong sarili.  

Kapag mas malapit sa 16 ang iyong score, mas may “balanse” ang iyong istilo sa pagitan ng analytical at global. Sa 
katunayan, marami sa atin ang nasa pagitan ng dalawang ito at ginagamit natin ang parehong istilo kung 
kinakailangan. 

Payo:  Basahin pa rin ang mga paglalarawan ng dalawang istilo sa ibaba at sa itaas. Maaari mong makita na 
mas malapit ka sa isa sa mga ito, at maaari itong makatulong sa iyo na pahusayin ang ilang aspeto ng iyong 
istilo sa pagkatuto ng wika. 

Kapag mas malapit sa 32 ang iyong score, mas may tendensiya kang alamin at tandaan ang isang banyagang wika 
sa pamamagitan ng pakikinig o pagbabasa nang hindi gaanong pinag-iisipan ang balarila o ang eksaktong 
kahulugan ng mga salita. May tendensiya kang mas pahalagahan ang bokabularyo na sa palagay mo ay 
makakatulong sa pagpapahayag ng iyong sarili, kaysa sa mga pambalarilang istruktura, at posibleng hindi mo 
pahalagahan ang mga panuntunan, na negatibong nakakaapekto sa kawastuhan. 

Payo:  Subukang maglaan ng kaunti pang panahon para maiwasto ang balarila, maunawaan ang eksaktong 
kahulugan ng mga salita, at mabigkas nang tama ang mga ito. Bagama’t totoo na sa ilang sitwasyon ay 
nauunawaan ka at nauunawaan mo ang mga tao kahit na hindi ka lubos na tama, kadalasan, nakakatulong sa 
pag-unawa ang pagiging tama. 

Scale ng REFLECTIVE/IMPULSIVE (Mga Tanong 9 Hanggang 12) 

Kapag mas malapit sa 0 ang iyong score, mas nararamdaman mo ang pangangailangang mag-isip bago gamitin ang 
banyagang wika. Iniiwasan mong sumubok o gumamit ng mga istruktura o bokabularyong hindi mo lubos na 
nauunawaan. Gusto mong magkaroon ng mas mahabang panahon para maihanda ang gusto mong sabihin, at may 
tendensiya kang iwasto ang iyong sarili sa sandaling malaman mong nagkamali ka. 

Payo:  Hindi ka maaaring maghintay hanggang sa malaman mo ang lahat ng bokabularyo at balarila ng isang 
wika bago mo ito subukan at gamitin! Subukang gamitin nang mas madalas ang wika sa pagsasalita at 
pagsusulat, kahit na pakiramdam mo ay hindi ka pa gaanong “handa” gaya ng gusto mo. Masanay na maging 
mas “adventurous” nang kaunti kapag ipinapahayag mo ang iyong sarili, gamit ang talagang alam mo na.  

Kapag mas malapit sa 8 ang iyong score, mas may “balanse” ang iyong istilo sa pagitan ng reflective at impulsive. 
Sa katunayan, marami sa atin ang nasa pagitan ng dalawang ito at ginagamit natin ang parehong istilo kung 
kinakailangan. 

Payo:  Basahin pa rin ang mga paglalarawan ng dalawang istilo sa ibaba at sa itaas. Maaari mong makita na 
mas malapit ka sa isa sa mga ito, at maaari itong makatulong sa iyo na pahusayin ang iyong istilo sa 
pagkatuto.  
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Kapag mas malapit sa 16 ang iyong score, mas may tendensiya kang ipahayag ang lahat ng gusto mo sa banyagang 
wika, nang hindi inaalala kung “paano” mo ipinapahayag ang iyong sarili. Sa palagay mo ay napipigilan ng pag-iisip 
tungkol sa form ang iyong pagiging natural, at mas gusto mong sumusubok kahit na magkamali para lang 
maiparating ang mensahe mo. 

Payo:  Tamang sumubok, ngunit maaaring maging mapanganib na maging padalos-dalos! Pag-isipan pa hindi 
lang ang “nilalaman” ngunit pati ang tungkol sa “form” ng gusto mong sabihin, at paminsan-minsan, huminto 
at isipin kung paano mo maipapahayag ang iyong sarili sa mas malinaw at wastong paraan.  

Scale ng INDIBIDWAL/GRUPO (Mga Tanong 13 Hanggang 16) 

Kapag mas malapit sa 0 ang iyong score, mas may tendensiya kang mahusay na magtrabaho nang mag-isa at mas 
gusto mo ang indibidwal na pagkatuto kaysa ang mga panggrupong aktibidad. Maaari kang matuto nang mas 
mabuti sa pamamagitan ng pag-aaral mula sa isang aklat nang mag-isa kaysa sa pakikipagtulungan sa iba. 

Payo:  Maaaring maging kapaki-pakinabang ang pakikipag-ugnayan sa iyong guro at mga kamag-aral; hindi ito 
nakakabawas sa iyong indibidwal na paraan ng pagtatrabaho ngunit nagbibigay ito sa iyo ng pagkakataong 
matuto ng iba’t ibang opinyon, ideya, at pamamaraan. 

Kapag mas malapit sa 8 ang iyong score, mas may “balanse” ang iyong istilo sa pagitan ng indibidwal na 
pagtatrabaho at pagtatrabaho nang may kasamang grupo. Sa katunayan, marami sa atin ang nasa pagitan ng 
dalawang ito at ginagamit natin ang parehong istilo kung kinakailangan. 

Payo:  Basahin pa rin ang mga paglalarawan ng dalawang istilo sa ibaba at sa itaas. Maaari mong makita na 
mas malapit ka sa isa sa mga ito, at maaari itong makatulong sa iyo na pahusayin ang iyong istilo sa 
pagkatuto.  

Kapag mas malapit sa 16 ang iyong score, mas may tendensiya kang mas mahusay na magtrabaho nang may 
kapares o may kasamang grupo sa halip na magtrabaho ka nang mag-isa, at na makipag-usap sa iba sa halip na 
mag-aral mag-isa mula sa mga aklat. 

Payo:  Mahalagang-mahalaga ang makipag-ugnayan sa ibang tao, ngunit mahalaga rin ang indibidwal na 
pagkatuto para maging iyong-iyo ang natututunan mo.  

Scale ng PASALITANG BISWAL NA ISTILO (Mga Tanong 17 Hanggang 21) 

Kapag mas mataas ang iyong score, mas gusto mong binabasa ang kailangan mong matutunan: halimbawa, kapaki-
pakinabang para sa iyo na magbasa ng mga panuto para sa isang gawain sa halip na pakinggan lang ang mga ito, 
gumawa ng paalala tungkol sa sinabi sa iyo sa klase, makita ang mga bagay nang nakasulat sa pisara, mag-aral 
mula sa mga aklat sa halip na makinig sa leksyon, o manood ng video, at marami pang iba. 

Scale ng HINDI PASALITANG BISWAL NA ISTILO (Mga Tanong 22 Hanggang 26) 

Kapag mas mataas ang iyong score, mas gusto mong nakikita ang kailangan mong matutunan: halimbawa, kapaki-
pakinabang para sa iyo na mag-ugnay ng mga salita sa mga larawan, mag-highlight ng mga keyword sa isang teksto 
gamit ang iba’t ibang kulay, gumawa ng mga chart o spidergram ng kailangan mong matutunan, mag-isip ng mga 
larawan ng mga bagong salita na tatandaan, o manood ng video sa halip na gumamit ng nakasulat na teksto. 

Scale ng PAKIKINIG NA ISTILO (Mga Tanong 27 Hanggang 31) 

Kapag mas mataas ang iyong score, mas gusto mong naririnig ang kailangan mong matutunan; halimbawa, kapaki-
pakinabang para sa iyo na makinig sa mga panuto at paliwanag, magbasa ng mga salita nang malakas o ulitin ang 
mga ito sa iyong isipan, magsanay sa pagbigkas, makinig sa mga tekstong nasa banyagang wika, lumahok sa mga 
talakayan at pag-uusap sa klase, at marami pang iba. 
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Scale ng KINAESTHETIC NA ISTILO (Mga Tanong 32 Hanggang 36) 

Kapag mas mataas ang iyong score, mas gusto mong gumagawa ng mga bagay na nangangailangan ng pisikal na 
pagkilos: paglahok sa mga laro at mime, paggamit ng mga galaw sa pakikipag-uusap, at pagsali sa mga aktibong 
karanasan sa loob at labas ng paaralan, gaya ng pananaliksik, mga pakikipanayam, workshop, at marami pang iba. 

MAYROON KA BANG “BALANSENG” SCORE SA ISA O HIGIT PANG ISTILO? 

Maraming tao ang natututo sa iba’t ibang paraan depende sa mga sitwasyon, at may mga benepisyo ang 
bawat istilo. Subukang sulitin ang mga positibong aspeto ng iyong mga paboritong istilo ngunit, hangga’t 
maaari, subukan ding matutong gumamit ng iba pang istilo: palaging mas mainam na magkaroon ng higit sa 
isang tool na magagamit mo! 


