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Quarter Content Standards Performance 
Standards 

Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

pagkakaisa, pagtutulungan, at 
kaunlaran. 

 
Grade Level: Grade 9  
Subject: Araling Panlipunan 
 

Quarter Content Standards Performance Standards Most Essential Learning 
Competencies Duration K to 12 CG Code 

1st  Ang mag-aaral ay… 
 
may pag-unawa sa mga 
pangunahing konsepto 
ng Ekonomiks bilang 
batayan ng matalino at 
maunlad na pang-araw-
araw na pamumuhay 

Ang mag-aaral ay… 
 
naisasabuhay ang pag- 
unawa sa mga 
pangunahing konsepto 
ng ekonomiks bilang 
batayan ng matalino at 
maunlad na pang- araw-
araw na pamumuhay 

Nailalapat ang kahulugan ng 
ekonomiks sa pang-araw- araw na 
pamumuhay bilang isang mag-
aaral, at kasapi ng pamilya at 
lipunan 
 

Week 1 AP9MKE-Ia-1 
 

Natataya ang kahalagahan ng 
ekonomiks sa pang-araw- araw na 
pamumuhay ng bawat pamilya at 
ng lipunan 

Week 2-3 AP9MKE-Ia-2 
 

*Nasusuri ang iba’t-ibang 
sistemang pang-ekonomiya  Week 4  

*Natatalakay ang mga salik ng 
produksyon at ang implikasyon 
nito sa pang- araw- araw na 
pamumuhay 

Week 5  

Nasusuri ang mga salik na 
nakaaapekto sa pagkonsumo. Week 6-7 AP9MKE-Ih-16 

Naipagtatanggol ang mga 
karapatan at nagagampanan ang 
mga tungkulin bilang isang 
mamimili 

Week 8 AP9MKE-Ih-18 

2nd  
 
 

Ang mag-aaral ay… 
 

Ang mag-aaral ay… 
 
kritikal na 

*Natatalakay ang konsepto at salik 
na nakaaapekto sa  demand sa 
pang araw-araw na pamumuhay  

Week 1-2  
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may pag-unawa sa mga 
pangunahing kaalaman 
sa ugnayan ng pwersa 
ng demand at suplay, at 
sa sistema ng pamilihan 
bilang batayan ng 
matalinong 
pagdedesisyon ng 
sambahayan at bahay- 
kalakal tungo sa 
pambansang kaunlaran 

nakapagsusuri sa mga 
pangunahing kaalaman 
sa ugnayan ng pwersa 
ng demand at suplay, at 
sistema ng pamilihan 
bilang batayan ng 
matalinong 
pagdedesisyon ng 
sambahayan at bahay- 
kalakal tungo sa 
pambansang kaunlaran 

*Natatalakay ang konsepto at salik 
na nakaaapekto sa  suplay sa pang 
araw-araw na pamumuhay 

Week 3-4  

*Naipapaliwanag ang interaksyon 
ng demand at suplay sa kalagayan 
ng presyo at ng pamilihan 

Week 5  

*Nasusuri ang kahulugan at iba’t 
ibang istraktura ng pamilihan Week 6-7  

*Napahahalagahan ang bahaging 
ginagampanan ng pamahalaan sa 
regulasyon ng mga gawaing 
pangkabuhayan 

Week 8  

3rd  Ang mag-aaral ay… 
 
naipamamalas ng mag- 
aaral ang pag-unawa sa 
mga pangunahing 
kaalaman tungkol sa 
pambansang ekonomiya 
bilang kabahagi sa 
pagpapabuti ng 
pamumuhay ng kapwa 
mamamayan tungo sa 
pambansang kaunlaran 

Ang mag-aaral ay… 
 
nakapagmumungkahi ng 
mga pamamaraan kung 
paanong ang 
pangunahing kaalaman 
tungkol sa pambansang 
ekonomiya ay 
nakapagpapabuti sa 
pamumuhay ng kapwa 
mamamayan tungo sa 
pambansang kaunlaran 

*Naipaliliwanag ang bahaging 
ginagampanan ng mga bumubuo sa 
paikot na daloy ng ekonomiya 

Week 1-2  

*Nasusuri ang pamamaraan at 
kahalagahan ng pagsukat ng 
pambansang kita 

Week 3  

*Natatalakay ang konsepto, 
dahilan, epekto at pagtugon sa 
implasyon 

Week 4-5  

*Nasusuri ang layunin  at 
pamamaraan ng patakarang piskal Week 6  

*Nasusuri ang layunin  at 
pamamaraan ng patakarang 
pananalapi 

Week 7  

*Napahahalagahan ang pag-iimpok 
at pamumuhunan bilang isang salik 
ng ekonomiya 

Week 8  

4th  
 

Ang mag-aaral ay… 
 
may pag-unawa 

Ang mag-aaral ay… 
 
aktibong nakikibahagi sa 
maayos na 

Nasisiyasat ang mga palatandaan 
ng pambansang kaunlaran Week 1 AP9MSP-IVa-2 

Natutukoy ang iba’t ibang 
gampanin ng mamamayang Pilipino Week 2 AP9MSP-IVb-3 
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sa mga sektor ng 
ekonomiya at mga 
patakarang pang- 
ekonomiya nito sa 
harap ng mga hamon at 
pwersa tungo sa 
pambansang pagsulong 
at pag-unlad 

pagpapatupad at 
pagpapabuti ng mga 
sektor ng ekonomiya at 
mga patakarang pang- 
ekonomiya nito tungo 
sa pambansang 
pagsulong at pag-unlad 

upang makatulong sa pambansang 
kaunlaran 
*Nasusuri ang bahaging 
ginagampanan ng agrikultura, 
pangingisda, at paggugubat sa 
ekonomiya  

Week 3  

Nasusuri ang mga dahilan at epekto 
ng suliranin ng  sektor ng 
agrikultura, pangingisda, at 
paggugubat  

Week 4 AP9MSP-IVd-7 

Nabibigyang-halaga ang mga 
patakarang pang- ekonomiya 
nakatutulong sa sektor ng 
agrikultura (industriya ng 
agrikultura, pangingisda, at 
paggugubat) 

Week 5 AP9MSP-IVd-8 
 

Nabibigyang-halaga ang mga ang 
mga gampanin ng sektor ng 
industriya   at mga patakarang 
pang- ekonomiyang nakatutulong 
dito 

Week 6 AP9MSP-IVe-11 
 

Nabibigyang-halaga ang mga ang 
mga gampanin ng sektor ng 
paglilingkod  at mga patakarang 
pang- ekonomiyang nakatutulong 
dito 

Week 6 AP9MSP-IVh-17 
 

Nabibigyang-halaga ang mga ang 
mga gampanin ng impormal na 
sektor at mga patakarang pang- 
ekonomiyang nakatutulong dito 

Week 7 AP9MSP-IVh-16 
 

Nasusuri ang pang-ekonomikong 
ugnayan at patakarang panlabas na 
nakakatulong sa Pilipinas 

Week 8  


