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Nilalaman:

Sa araling ito, ay inyong matututuhan ang mga paraan 
na angkop sa pagsususukat ng isang bagay. Upang maging 
matagumpay sa pagsusukat, kailangang gumamit ng mga 
kasangkapang panukat. Ang mga kagamitang panukat ay may 
iba’t ibang gamit. May panukat na ginagamit sa pagsukat ng 
kapal, lapad, at haba ng isang table. May ginagamit sa mga guhit 
at linya. Mayroon ding ginagamit na panukat sa kapantayan ng 
isang table. At may gamit panukat sa arko o digri ng isang guhit.

Layunin:

1. Naibibigay ang mga kagamitan sa pagsusukat

2. Naiuuri ang kagamitang panukat ayon sa wastong gamit nito

3. Napahahalagahan ang gamit ng mga naturang kagamitan

Ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang 
angkop na sukat ng isang bagay. May dalawang uri ng sistema ng 
pagsusukat; ito ay ang Sistemang Ingles at ang Sistemang Metrik. 
Ang Sistemang Ingles ay ang lumang pamamaraan sa pagsusukat 
samantalang ang Sistemang Metrik ang ginagamit sa kasalukuyan. 
Upang maging matagumpay sa pagsusukat, kailangang gumamit 
ng mga kasangkapan sa pagsusukat. 
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Basahin mo at isaisip ang gamit ng mga kasangkapang 
panukat na nakasulat sa ibaba. Ang bawat kasangkapang panukat 
ay may kaniya-kaniyang bagay na dapat paggamitan sa pagsusukat. 
Narito ang mga kasangkapang panukat na maaari mong gamitin sa 
mga proyektong gagawin sa susunod na araw.

Mga Kasangkapang Panukat

Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa malalaki 
at malalapad na gilid ng isang bagay. 
Halimbawa, gilid ng kahoy, lapad ng tela, 
lapad ng mesa, at iba pa.

Ito ay kasangkapang yari sa kahoy na ang 
haba ay umaabot ng anim na piye at panukat 
ng mahahabang bagay. Halimbawa, 
pagsusukat ng haba at lapad ng bintana, 
pintuan at iba pa.

Ito ay karaniwang ginagamit ng mga 
mananahi, sa pagsusukat para sa paggawa 
ng pattern at kapag nagpuputol ng tela.

Ang kasangkapang ito ay yari sa metal at 
awtomatiko na may haba na dalawampu’t 
limang (25) pulgada hanggang isang daang 
(100) talampakan. Ang kasangkapang ito ay 
may gradasyon sa magkabilang tabi, ang isa 
ay nasa pulgada at ang isa ay nasa metro.
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Ang kasangkapang ito ay ginagamit 
sa pagkuha ng mga digri kapag ikaw ay 
gumagawa ng mga anggulo sa iginuguhit 
na mga linya.

Ito ay ginagamit sa pagsusukat sa 
paggawa ng mga linya sa drowing at iba 
pang maliliit na gawain na nangangailangan 
ng sukat.

Ito ay ginagamit sa pagsukat ng 
mahahabang linya kapag nagdodrowing. 
Ginagamit din ito na gabay sa pagguhit ng 
mga linya sa mga drowing na gagawin. 

Ang kasangkapang ito ay ginagamit 
sa pagsusukat ng mga mananahi. Ito ay 
ginagamit nila sa pagsusukat ng mga bahagi 
ng katawan kapag tayo nagpapatahi ng 
damit, pantalon, palda, barong, gown, atbp.

Sa pagsusukat ay gumagamit tayo ng iba’t ibang 
kagamitan. Ang bawat kagamitan sa pagsusukat ay 
may mga angkop na bagay kung saan ito gagamitin.

PROTRAKTOR 

RULER AT TRIANGLE 

T - SQUARE 

 

TAPE MEASURE 
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Gawain A

Ano ang ginagamit sa pagsusukat ng sumusunod na bagay?

1. tuwid na guhit o linya sa papel     
2. pabilog na hugis ng isang bagay    
3. taas ng pinto      
4. kapantayan ng ibabaw na bahagi ng mesa   
5. kapal ng tabla 

Gawain B

Sukatin ang baywang gamit ang tape measure.

DEPED 
1. Magtala ng mga bagay na makikita sa inyong tahanan na 

ginagamitan ng sistemang metrik at Ingles. Isulat sa kartolina 
at iulat sa harap ng klase. 

2. Ano-ano ang mga yunit ng pagsusukat sa bawat sistema? 
Isulat sa kuwaderno ang sagot.
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Nilalaman:

May dalawang sistema ng pagsusukat, ito ay ang sistemang 
ingles at sistemang metrik. Ang bawat sistema ay may iba’t ibang yunit 
na ginagamit. Bawat yunit ng Sistemang Ingles ay may katumbas 
na sukat sa Sistemang Metrik. Sa matatanda, nakasanayan na ang 
paggamit ng Sistemang Ingles, at sa kasalukuyan ay binibigyang-
pansin ang pagsusukat gamit ang sistemang metrik.

Layunin:

1. Nakikilala ang dalawang pamamaraan ng pagsusukat

2. Nagagamit ang dalawang pamamaraan ng pagsusukat sa 
mga gawaing pang-industriya

3. Napapahalagahan ang tamang paggamit ng dalawang 
pamamaraan ng pagsusukat

Ang dalawang sistema ng pagsusukat ay ang Sistemang 
Ingles na ginagamit ng matatanda at ang Sistemang Metrik 
na ginagamit sa ngayon.

Ang mga pamamaraang ito ay mahalaga upang may 
batayan sa pagkuha ng sukat at ang yunit na gagamitin lalo 
na kapag ito ay may kaukulang bayad.

Kung ikaw ay magpapatahi ng iyong uniporme, ano 
kayang uri ng pagsusukat ang gagamitin para maging tama 
ang lapat ng uniporme sa katawan mo?
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Isa pang halimbawa, sa pagbili ng tela ano kaya ang 
ginagamit na pamamaraan ng pagsusukat para sa mga 
nananahi ng mga pantalon, kurtina at iba pa?

Sa pagbili naman ng kahoy sa hardware anong uri 
naman kaya ng pagsusukat ang ginagamit ng tindera upang 
malaman ang babayaran ng mamimili?

Katulad din naman sa pagbili ng kawad ng koryente, 
kung ikaw ay gagawa ng extension cord, paano ito sinusukat 
upang maging batayan kung magkano ang babayaran ng 
isang mamimili?

Pag-aralan mo ito: 

Sistemang Ingles

12 pulgada  = 1 piye o talampakan

3 piye  = 1 yarda

Sistemang Metrik

10 millimetro = 1 sentimetro

10 sentimetro = 1 desimetro

10  desimetro = 1 metro

100 sentimetro = 1 metro

1000 metro  = 1 kilometro
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Ang bawat pagsusukat ay nauuri sa dalawang sistema, 
ito ay ang Sistemang Ingles at Sistemang Metrik.

Gawain A

Gumawa ng linya sa papel na may sumusunod na sukat.

1. 1.5 mm    6. ½ sm

2. 1 ½ sm    7. 2 sm

3. 2 ½ sm    8. ¼ pulgada

4. ½ pulgada    9. 5/8 pulgada

5. ¾ pulgada            10. 2 ½ pulgada

Gawain B 

Gumawa ng guhit ayon sa sumusunod na sukat.

1. 1 ¾ pulgada

2. 5/8 pulgada

3. 4 ½ sm.

4. 15 mm

5. 2 ½ sm
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Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat sa iyong 
kuwaderno ang sagot.

•	 Ano ang kaibahan ng dalawang paraan ng 
pagsusukat? Ipaliwanag.

•	 Ano-ano ang mga yunit ng pagsusukat sa bawat 
paraan nito?

DEPED COPY
Nilalaman:

Ang kaalaman ukol sa dalawang sistema ng pagsusukat ay 
malaking tulong sa guro at mag-aaral, subalit mas nakakadagdag 
ng kaalaman kung matututuhan ang pagsasalin sa sistemang 
panukat na Ingles at sistemang Metrik dahil sa kasalukuyang 
panahon, karamihan ng ginagamit na sistema ng pagsusukat ay 
metrik, subalit mayroon pa rin namang gumagamit ng mga yunit sa 
sistemang Ingles.

Layunin:

1. Nauunawan ang paggamit ng Sistemang Ingles at Metrik
2. Naisasalin ang sistemang panukat na Ingles sa Metrik at 

Metrik sa Ingles
3. Naibibigay nang wasto ang pagsusukat sa Sistemang Ingles 

at sa Metrik
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Ang bawat yunit sa pagsusukat ay may katumbas na sukat sa 
Sistemang Ingles at Sistemang Metrik. Basahin at unawaing mabuti 
ang aralin sa ibaba upang matutuhan ang pagtutumbas ng mga 
sukat sa Sistemang Metrik at sa Ingles.

Ipaliliwanag ng guro ang mga katumbas na sukat ng 
sumusunod na yunit sa bawat sistema na napag-aralan sa 
nakaraang araw.

Sistemang Ingles

12 pulgada           =  1 piye

3 piye o talampakan =  1 yarda

Sistemang Metrik

10 millimetro (mm) =  1sentimetro (sm)

10 sentimetro (sm) =  1 desimetro (ds)

10 desimetro  (ds) =  1 metro (m)

100 sentimetro (sm) =  1 metro (m)

100 metro (m) = 1 kilometro (km)
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Ang pagsasalin sa sistemang pagsusukat ng Metrik  sa 
Ingles at Ingles sa Metrik ay naaayon sa pormula ng katumbas 
na sukat nito.

Sagutin ang sumusunod:

Ibigay ang katumbas na sukat ng sumusunod.

1. 30 pulgada  = _______ piye

2. 6 talampakan = _______ yarda

3. 30 mm  = _______ sentimetro

4. 4 ½ sm  = _______ mm

5. 1 ½ km  = _______ m

Pasagutan sa mga mag-aaral.
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Sukatin ang kahong ito, ibigay ang katumbas na sukat 
nito sa pulgada, milimetro, at sentimetro.

Nilalaman:

Ang pagleletra ay malayang ginagawa upang makabuo ng 
mga letra at numero sa pamamagitan ng kamay. Ito ay hindi lamang  
isinusulat kundi sadyang inileletra, sapagkat higit na madali at mabilis 
isagawa bukod pa sa bihirang pagkakaroon ng pagkakamali.

May iba’t ibang uri ng letra. Sa bawat uri nito ay may iba’t ibang 
disenyo at gamit. Ang gamit nito ay naaayon din sa paggagamitan 
nito. May mga letrang simple at may komplikado ang disenyo.

Layunin:
1. Nakikilala ang mga uri ng letra
2. Natutukoy ang mga uri ng letra
3. Napahahalagahan ang gamit ng mga uri ng letra
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Ang pagleletra ay may iba’t ibang disenyo o uri. 
Ang bawat uri nito ay may gamit. Sa mga pangalan ng 
mga establisamyento tulad ng mga bangko, supermarket, 
palengke at gusali.  Ito ay ginagamitan ng mga letra upang ito 
ay makilala, ang mga pangalan ng paaralan, simbahan, kalye 
at kalsada. Ito ay ginagamitan ng mga letra ayon sa disenyo 
at mga estilo. 

Pag-aralan ang iba’t ibang uri ng letra. Pansinin ang 
pagkakaiba ng bawat isa.

Mga Uri ng Letra

1. Gothic – ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga 
ordinaryong disenyo. Ito ay itinatag noon sa pagitan ng 1956 
at 1962. Ito ay rekomendado sa paggawa ng pagtatalang 
teknikal. Ito ang uring pinakagamitin dahil ito ay simple, walang 
palamuti o dekorasyon, at ang mga bahagi ay magkakatulad 
ng kapal. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

2. Roman – may pinakamakapal na bahagi ng letra.  Ito ay 
ginawang kahawig sa mga sulating Europeo.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
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3. Script – noong unang panahon ito ay ginagamit na pagleletra 
sa Kanlurang Europa. Ito ay ginamit sa pagleletra ng Aleman. 
Kung minsan ito ay tinatawag na “Old English.”

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

4. Text – ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. 
Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Ang bawat uri ng letra ay may kani-kaniyang 
pinaggagamitan. Ang Gothic bilang pinakasimpleng uri ng 
letra ay ginagamit sa ordinaryong panulat, samantalang 
ang Text ay ginagamit sa mga pagtititik sa mga sertipiko at 
diploma.

Gawain A

Magsanay sa pagguhit ng letra gamit ang mga batayang 
istilo sa pagleletra.

Isulat ang mga titik sa alpabetong Ingles gamit ang iba’t 
ibang uri ng letra. Sagutin ang mga tanong pagkatapos isulat 
ang alpabetong Ingles.

1. Ano-ano ang dapat tandaan sa pagtititik?

2. Bakit pinakamahirap iguhit ang istilong text?

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

465

Gawain B

Isulat sa papel ang alpabetong Ingles at bilang 1 
hanggang 10 sa istilong Roman ng pagleletra.

Isulat ang mga titik ng mga alpabetong Ingles gamit ang 
Text na pagleletra. Gawin ito sa isang 1/8 na illustration board
at lagyan ng border line ang gilid.

DEPED COPYNilalaman:

Ang bawat larawan at disenyo ay binubuo sa pamamagitan ng 
pagdurugtong-dugtong ng mga linya at guhit. Sa pamamagitan ng 
mga linya at guhit na ito, ang mga larawan o disenyo ay nagkakaroon 
ng hugis at nagiging kapaki-pakinabang na produkto. 

Sa araling ito aalamin natin ang mga alpabeto ng linya.

Layunin:

1. Naipapakita ang tamang paraan sa pagbuo ng iba’t 
ibang linya at guhit

2. Nakaguguhit ng iba’t ibang linya at guhit
3. Nakapagbibigay ng puna at mungkahi sa ginawa ng 

mga kaklase
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Ang isang larawan ay binubuo ng iba’t ibang uri ng linya, 
o guhit. Ito ay tinatawag na alpabeto ng linya. May iba’t ibang 
uri ng alpabeto ng linya.

Pag-aralan:

Mga Alpabeto ng Linya

   –  linyang panggilid o border line

     –  linyang pangnakikita o visible line

- - - - - - - - - - - - - - - - -     –  linyang pang di-nakikita o invisible line

____   ____   ____   ___   –  linyang pasudlong o extension line

   –  linyang panukat o dimension line

_________  _  _______    –  linyang panggitna o center line

     –  linyang pantukoy o reference line

   –  linyang panturo o leader line

    – linyang pambahagi o section line

   –  linyang pamutol o break line
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Ang alpabeto ng linya ay ginagamit sa pagbuo ng isang 
larawan katulad ng ortograpiko at ang sometrikong drowing. 
Ito ay mga uri ng drowing na nagpapakita ng bawat bahagi at 
kabuuan ng isang larawan.kabuuan ng isang larawan.

Kilalanin ang mga linyang ito. Isulat ang pangalan ng bawat uri ng 
alpabeto ng linya.

1.  

2. 
 

3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

4. ____   ____   ____   ____

5.  

6.  _______  _  _______

7.   
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8.  

 9. 
 

                                  

10.  
 

Pag-aralan ang gamit ng alpabeto ng linya sa pagbuo 
ng ortograpiko at ang sometrikong drowing.
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