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 Paliwanag sa mga magulang ang mga antas para sa pagsusuri ng Pranses(ILSS primaire) 

    
Antas 5 

   
Antas 4 Oral : Maipahayag ng inyong 

anak ang kanyang sarili ng mas 

matatas ng wala o may kaunting  

pagkakamali. 

Pagbasa: Mabasa at 

maintindihan ang mga teksto na 

may kinalaman sa iba't ibang 

paksa.  

Pagsulat: Makapagsulat ng mas 

mahabang teksto sa iba't ibang 

paksa. Makagawa ng mga 

komplikado at iba't ibang 

pangungusap. 

  
Antas 3 Oral : Maipahayag ang kanyang 

sarili sa iba't-ibang paksa sa 

pamamagitan ng paggawa ng 

mas tumpak na pangungusap. 

Pagbasa : Mabasa at 

maintindihan ang mga teksto sa 

iba't ibang paksa. 

Pagsulat : Makapagsulat ng 

mas mahabang pangungusap 

tungkol sa mga pamilyar na 

paksa. Makagawa ng  

komplikadong pangungusap at 

mapraktis ang mga ito hanggang 

sa maging perpekto.. 

 
Antas 2 Oral : Makipagtalakay ang 

inyong anak sa mas maraming 

paksa sa pamamagitan ng 

paggawa ng mga simpleng 

pangungusap, malinaw man o 

hindi gaanong malinaw. 

Pagbasa: Makabasa at 

makaunawa ng mas mahabang 

pangungusap sa mga kilalang 

paksa.  

Pagsulat : Makapagsulat ng 

tama at maayos ng  simpleng 

pangungusap. Makagawa ng 

komplikadong pangungusap at 

mapraktis ang mga ito hanggang 

sa maging perpekto.  

Antas 1 
Oral : Maipahayag ang sarili sa 

pamamagitan ng simpleng 

pangungusap. Gawin ng mas 

madalas ang mga pagkakamali 

hanggang sa maging perpekto.  

Pagbasa : Mabasa at 

maunawan ang mga simpleng 

pangungusap sa mga kilalang 

paksa. 

Pagsulat: Malinaw na maisulat 

ang mga salita. Makapagsulat 

ng mga simpleng pangungusap 

at gawin ng mas madalas ang 

mga pagkakamali hanggang sa 

maging perpekto.. 

Oral: Maunawaan at magamit 

ng inyong anak ang mga 

memoryadong salita at 

pangungusap . 

Pagbasa: Makilala ang mga 

salita na nakikita sa klase at 

magsimulang basahin ang 

mga simpleng pantig. 

Pagsulat: Malinaw na 

maisulat ang mga letra o titik. 

Isulat ng mas madalas ang 

mga pagkakamali hanggang 

sa maging perpekto. 

Légende 

A Dépasse les exigences du palier        B Satisfait clairement aux exigences du palier         C Satisfait minimalement aux exigences du palier         D Ne satisfait pas aux exigences du palier 


