
Montreal Cognitive Assessment – Philippines (MoCA-P)

Instruksiyon sa Pangangasiwa at Pagpupuntos

Ang Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ay dinesenyo na mabilisang instrumento para sa pagsuri 
ng kaunting panghina ng katalusan. Sinusuri nito ang iba’t ibang uri ng dominyo ng katalusan. Sinusuri 
nito  ang atensyon  at  konsentrasyon,  ehekutibong  tungkulin,  memorya,  wika,  visuoconstructional  na 
kasanayan, konseptwal na pagiisip, kalkulasyon, at oryentasyon. Ang pagbigay ng MoCA-P ay humigit 
kumulang  na  sampung  minutos.  Ang  total  na  posibleng  iskor  ay  tatlumpong  puntos;  ang  iskor  na 
dalawamput anim  o pataas ay  itunuturing na normal.

1. Paggawa ng Palitang Tugaygayan [Alternating Trail Making]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri  ay  magsasabi  sa  sinusuri:  “Gumuhit  ng  linya  mula  sa  numero 
papunta sa letra ayon sa tamang pagkaka sunod sunod. Magumpisa dito [ituro ang number  
“1”)],  gumuhit  ng  linya  mula  1  papunta  sa  letter  A,  pagkatapos  papunta  sa  number  2  at  
ipagpatuloy tuloy. Magtapos dito [ituro ang (E)].”

Pagpupuntos: Magbigay  ng  isang  puntos  kapag  ang  sinusuri  ay  matagumpay  na  gumuhit 
alinsunod  sa  padron:  1-A-2-B  -3-C-4  –D -5  –E,  at  walang  ginuhit  na  kahit  anong  linyang 
tumawid sa iba. Ano mang pagkakamali na hindi kaagad naitama ay walang puntos o 0.

2. Visuoconstructional na Kasanayan (Kubo) [Visuoconstructional Skills (Cube)]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay sasabihin ang susunod na instruksiyon, habang itinuturo ang 
kubo: “Kopyahin ng tama ang nakaguhit na ito, dito sa ibaba (ituro ang puwang sa baba ng 
kubo)”. 

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay sa tamang naisatuparang pagguhit.
• Ang pagguhit ay dapat tatlong-dimensiyonal
• Lahat ng linya ay naiguhit
• Walang linya na naidagdag
• Ang mga linya ay medyo magkahilera o parallel at ang kanilang haba ay pareho (tanggap ang 

rektanggulo na prisma)

Walang puntos na ibibigay kung may kahit isang hindi nasunod sa pamantayan sa itaas.

3. Visuoconstructional na Kasanayan (Orasan) [Visuoconstructional Skills (Clock)]: 

Pangangasiwa: Ituro ang pangatlong kanang puwang at sabihin ang susunod na instruksiyon:  
“Gumuhit ng orasan.  Ilagay ang mga tamang numero at ilagay ang mga kamay ng orasan sa  
oras na sampung minuto makalipas ang alas onse.”

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay para sa bawat na elemento alisunond sa pamantayan:
• Tabas (1 puntos): ang mukha ng relo ay dapat bilog, pwedeng tanggapin ang may konting 

pagkabaluktot; (halimbawa  kaunting pagkulang  sa  pagsara ng bilog);
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• Mga numero (1 puntos): lahat ng numero ng orasan ay dapat naroon at walang dagdag na 
numero; ang mga numero ay dapat nasa tamang pagkaka sunod sunod at nakalagay  sa 
tinatayang kwadrante ng orasan; tanggap ang numero Roman; ang mga numero ay puwedeng 
nakalagay sa labas ng hugis bilog. 

• Mga kamay (1 puntos): dapat mayroon dalawang kamay na parehong nagpapakita ng tamang 
oras; ang kamay na pang oras ay dapat kitang kita na mas maiksi kaysa kamay na pang 
minuto;  ang mga kamay ay dapat nakagitna sa loob at ang kanilang salikup ay malapit sa 
gitna ng orasan. 

Walang puntos na ibibigay sa anumang elemento kapag ang mga pamantayan ay hindi nasunod.

4. Pagpapangalan [Naming]:

Pangangasiwa: Magmula sa kaliwa, ituro ang bawat pigura at sabihin: “Sabihin sa akin ang 
pangalan ng hayop na ito.”

Pagpupuntos: Isang puntos ang ibigay para sa bawat susunod na sagot: (1) leon (2) kuwago (3) 
kamel o dromedary.

5. Memorya [Memory]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magbabasa ng listahan ng limang (5) salita sa bilis ng isang salita 
bawat isang segundo, pagkatapos sabihin ang susunod na instruksiyon: “Ito ay isang pagsusulit  
ng memorya. Mayroon akong babasahin na listahan ng mga salita na kailangan mong tandaan.  
Makinig ng mabuti. Pagkatapos ko, sabihin mo sa akin ang lahat ng salitang iyong matandaan  
sa kahit anumang pagkakasunod.” Markahan ng tsek (√) sa inilaang espasyo ang bawat salita na 
natandaan dito sa unang pagsubok. Kapag ang sinusuri ay natapos na (natandaan ang lahat ng 
salita),  o wala nang matandaan pa,  basahin ang listahan ng pangalawang beses,  sabihin ang 
susunod  na  instruksiyon:  ”Babasahin  ko  muli  ang  parehong  listahan  ng  mga  salita  ng 
pangalawang beses. Tandaan muli at sabihin sa akin lahat ng salitang iyong matandaan kasama 
ang mga nasabi mo na kanina.” Markahan ng tsek (√) sa inilaang espasyo ang bawat salita  na 
natandaan dito sa pangalawang pagsubok. Pagkatapos, sabihan ang  sinusuri na siya ay muling 
tatanungin sa kahulian ng test, sabihin:  “Tatanungin muli kita para sabihin ang mga salitang 
iyan sa kahulian ng test.”  

Pagpupuntos: Walang puntos na ibibigay para dito sa una at pangalawang pagsubok.

6. Atensyon [Attention]:

Pasulong  na  Digit  Span   (Forward  Digit  Span):   Pangangasiwa  :  Sabihin  ang  susunod  na 
instruksiyon: “May sasabihin akong mga numero. Pagkatapos ko, ulitin mo ng eksakto ang mga  
ito katulad ng aking pagkakasabi.” Basahin ang limang magkakasunod na numero sa bilis na 
isang digit bawat segundo. 
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Pabalik  na  Digit  Span  (Backward  Digit  Span):    Pangangasiwa  :  Sabihin  ang  susunod  na 
instruksiyon:  “Ngayon,  may  sasabihin  ulit  akong  mga  panibagong  numero.  Pagkatapos  ko,  
sabihin mo sa akin ng pabaliktad.” Basahin ang tatlong magkakasunod na numero sa bilis na 
isang digit bawat segundo. 

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos sa bawat pagkakasunod na tamang naulit,  (N.B.: ang 
tamang sagot para sa pabalik na pagsubok ay 2-4-7).

Kalistuhan (Vigilance): Pagpangasiwa:  Ang tagasuri ay babasahin ang listahan ng letra sa bilis 
na isa bawat segundo pagkatapos nyang sabihin ang susunod na instruksiyon: “Magsasabi ako 
ng letrang magkakasunod sunod. Tuwing sasabihin ko ang letter A, tapikin mo ang lamesa ng 
isang beses. Kapag ibang letter ang aking sasabihin, huwag tumapik.“ 

Pagpupuntos:  Magbigay  ng  isang  puntos  kapag  wala  o  may  isang  mali  (ang  mali  ay  ang 
pagtapik sa maling letter o ang hindi pagtapik  sa  letter A). 

Serial  7’s:  Pangangasiwa: Ang tagasuri  ay magsasabi  ng susunod na instruksiyon:  “Ngayon,  
bawasan ng pito ang one hundred.  Sa bawat sagot, magbawas ka ng pito hanggang sabihin ko 
na tama na.”  Sabihin ang instruksiyon ng dalawang beses kung kailangan.

Pagpupuntos:  Itong item ay iniiskoran  sa  3  puntos.  Walang  puntos  (0)  pag  walang tama  sa 
pagbawas, 1 puntos pag may isang tamang pagbawas, 2 puntos pag may dalawa- hanggang-
tatlong tamang pagbawas, 3 puntos pag matagumpay na nakasagot ng apat o limang tamang 
pagbawas.  Bilangin ang bawat tamang pagbawas ng 7 magmula sa 100.  Ang bawat pagbawas 
ay suriing mag-isa; kung sumagot ng isang maling numero pero ang mga sumunod ay tama ang 
pagbawas ng pito, bigyan ng puntos ang mga tamang  pagbawas. Halimbawa, ang sunusuri  ay 
sumagot  ng  92-85-78-71-64 kung saan ang “92” ay mali,   ngunit  lahat   ng  sumusunod na 
numero  na nabawasan ng tama.  Ito ay isang kamali lamang at mabibigyan ng tatlong puntos.

 

7. Pag-ulit ng Pangungusap [Sentence Repetition]:

Pangangasiwa:  Ang tagasuri  ay magsasabi  ng susunod na  instruksiyon:  “Magsasabi  ako ng 
isang pangungusap. Pagkatapos ko, ulitin mong eksakto sa paraan ng aking pagkasabi [tigil]: 
Ang alam ko lang, si Juan ang siyang tutulong ngayong araw.“  Pagkatapos ng sagot, sabihin: 
“Ngayon magsasabi ako ng isa pang  pangungusap.  Ulitin mong eksakto sa paraan ng aking 
pagkasabi [tigil]: Ang pusa ay palaging nagtatago sa ilalim ng supa kapag nasa kuwarto ang  
mga aso.”

Pagpupuntos: Magbigay ng 1 puntos sa bawat pangungusap na naulit ng tama. Ang pagulit ay 
dapat  eksakto.  Maging alisto  sa  mga  mali  kagaya  ng  hindi  sinabi  (e.g., nawala  ang ”lang”, 
”palagi”) at mga pinalitan/dinagdagan (e.g., Si Juan ang siyang tumulong ngayon;” pinapalitan 
ang “nagtatago” ng “nagtago”, paghalinhin ng pangmarami, at iba pa).
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8. Pasalitang Katatasan [Verbal Fluency]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi  ng susunod na instruksiyon:  “Sabihin sa akin lahat  
ng maiisip mong salitang Filipino na nag-uumpisa sa isang letra na aking sasabihin mamaya.  
Pwede ang kahit anong salitang Filipino, ang hindi pwede ay mga pangalan ng tao o lugar  
(kagaya ng Pedro or Pangasinan), hindi pwede ang mga numero o mga salita na naguumpisa sa 
parehong  tunog  pero  magkaiba  ang  dulo  o  hunlapi,  halimbawa,  sulat,  sumulat,  sumusulat.  
Sasabihin kitang huminto pagkatapos ng isang minuto.  Handa ka na ba?” [Tigil]  “Ngayon, 
magsabi ka ng mga salitang Filipino na nagsisimula sa letter B.” [orasan hanggan 60 segundo]. 
“Hinto.”

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos kung ang sinusuri ay nakabuo ng labing isang salita o 
mahigit pa sa loob ng 60 segundo. Isulat ang  mga sagot sa ilalim  o sa gilid ng papel. 

 

9. Abstraksyon [Abstraction]:

Pangangasiwa:  Ang  tagasuri  ay  magtatanong  sa  sinusuri  na  ipaliwanag  kung  ano  ang 
pagkakapareho ng bawat pares na bagay, umpisahan sa halimbawa:  “Sabihin mo sa akin kung 
papaano magkapareho ang orange at saging.” Kung ang sinusuri ay  sumagot sa kongkretong 
paraan,  sabihin  ng  tagasuri  sa  isang  karagdagan  pagkakataon: “Sabihin  mo  kung  sa  anong 
paraan  pa  sila  magkapareho.”  Kung  ang  sinusuri  ay  hindi magbigay  ng  angkop  na  sagot 
(prutas),  sabihin: “Oo, at  pareho silang prutas.”  Huwag magbigay ng anuman karagdagang 
instruksiyon o paglilinaw. Pagkatapos ng pagsanay, sabihin: “Ngayon, sabihin mo sa akin kung 
papaano magkapareho ang tren at  bisikleta.” Pagkatapos ng sagot,  ibigay ang pangalawang 
pagsubok,  sabihin:  “Ngayon,  sabihin  mo sa  akin  kung  papaano  magkapareho  ang  ruler  at  
timbangan”. Huwag magbigay ng karagdagan instruksiyon o senyas.

Pagpupuntos: Ang huling dalawang pares lamang ang bigyan ng puntos. Magbigay ng 1 puntos 
sa bawat isang  tamang sagot. Ang mga susunod na sagot ay pwedeng tanggapin:
Tren-bisiklata = paraan ng transportasyon, paraan ng pagbiyahe, parehong makakapagpalakbay;
Ruler – timbangan = pangsukat na instrumento,  gamit na  pangsukat.
Ang mga susunod na sagot ay hindi tinatanggap: Tren-bisikleta=may gulong; Ruler – timbangan 
= parehong may numero.

10. Naantalang Pag-alaala [Delayed Recall]:

Pangangasiwa: Ang tagasuri ay magsasabi ng susunod na instruksiyon: “Binasa ko sa yo kanina 
ang mga salita na dapat mong tandaan. Sabihin sa akin ang mga salitang iyong natatandaan.“ 
Lagyan ng tsek (√) ang bawat tamang salita na kusang naalala ng walang tako o cue. 

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos sa bawat salita na natandaan ng walang tako o cue.
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Opsyonal:
Pagkatapos ng naantalang pag-alaala, ibigay ng kategorya semantik na tako o cue na nakalaan 
sa ibaba para sa salitang hindi natandaan. Lagyan ng markang tsek (√ ) sa nakatalagang lugar 
kung naalala ang salita sa tulong ng kategoryang tako, o sa tulong ng maramihang pagpipilihan 
o multiple-choice. Bigyan ng tako ang lahat ng salitang hindi naalala. Kung ang sinusuri ay 
hindi pa rin maalala pagkatapos ng kategoryang tako, bigyan siya ng maramihang pagpipilihan 
o multiple-choice, gamit ang susunod na halimbawang instruksiyon. “Alin sa palagay mo ang 
salitang iyon, ILONG, MUKHA, o KAMAY?”
Gamitin ang susunod na kategoryang tako o cue at maramihang pagpipilihan sa bawat salita:
                      
                        kategoryang tako o cue:                maramihang pagpipilihan o multiple choice:
MUKHA:        parte ng katawan                       ilong,  mukha,  kamay
ASUL:             uri ng isang kulay                     pula,  asul, berde
SIMBAHAN:  uri ng gusali                              simbahan, paaralan, pagamutan
ROSAS:          uri ng  bulaklak                          rosas, sampaguita, ilang-ilang
SEDA:             uri ng tela                                  maong, seda, pranela

Pagpupuntos: Walang puntos  na ibibigay sa mga salitang  naalala ng may tako o cue. Ang 
tako ay ginamit para lamang sa layuning impormasyon kliniko para mabigyan ang tagasuri  ng 
karagdagan  impormasyon  tungkol  sa  uri  ng   sakit  ng  memorya.  Para  sa  kakulangan  sa 
memorya dahil sa  problema sa retrieval, ito ay mapapabuti ng tako o cue. Para sa kakulangan 
sa memorya dahil sa  problema sa enkowding, hindi ito mapapabuti ng tako o cue.

11. Oryentasyon [Orientation]:

Pangangasiwa:  Ang  tagasuri  ay  magsasabi  ng  susunod  na  instruksyon:  “Ano  ang  petsa 
ngayon?” Kung ang sinusuri ay hindi makapagbigay ng kumpletong sagot, sabihin:  “Sabihin sa 
akin ang [taon, buwan, eksaktong petsa at araw ng linggo].”  Pagkatapos ay sabihin: “Ngayon,  
sabihin sa akin kung nasa’ang lugar ka ngayon at kung sa’ang bayan, siyudad o munisipyo.”

Pagpupuntos: Magbigay ng isang puntos sa bawat tamang sagot.  Dapat  masabi ang eksaktong 
petsa at eksaktong lugar (pangalan ng ospital, klinika, opisina). Walang puntos na ibibigay kung 
ang sinusuri ay  nagkamali ng isang araw para sa araw at petsa.

  

TOTAL  ISKOR: Pagsama-samahin  ang  lahat  ng  iskor  na  nakalista  sa  kanang  bahagi. 
Magdagdag ng isang puntos kapag ang sinusuri ay may labing dalawang taon o mas kaunti na 
pormal na edukasyon. Ang total iskor na dalawamput anim at pataas ay itinuturing na normal.
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