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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang _Filipino 12 ng Alternative Delivery Mode 

(ADM) Modyul para sa araling  Pagsulat ng  Akademikong Sulating 

Replektibong_Sanaysay 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-

aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at 

itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 

. 



 

 

Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa       Filipino 12     ng Alternative Delivery Mode (ADM) 

Modyul ukol sa Pagsulat ng  Akademikong Sulating Replektibong_Sanaysay 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin 

nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. 

Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin 

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subikin 

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul.  

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 

 
Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 

 
Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 



 

 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng gawaing makatutulong 

sa iyo upang maisalin ang bagong kaalaman 

o kasanayan sa tunay na sitwasyon o 

realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 

Gawain 
 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

 
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito! 

Sanggunian Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  



 

 

 

Alamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maligayang pagtuklas at pagsulat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang napaloob sa Modyul na ito? 

       Pagbati! 

 Inihandanda ang modyul na ito para sa iyo. Layunin nitong sumulat ng lakbay- 

sanaysay na lilinang sa kakayahang magpahayag tungo sa mabisa , mapanuri , at 

masinop na pagsusulat sa piniling larangan. 

 Ano ang  replektibong-ssanaysay ? Bakit mahalagang matutuhan ang pagsulat 

ng replektibong- sanaysay? Ano ang layunin ng replektibong- sanaysay? 

Tandaan ! Ang replektibong-sanaysay ay  mabisang salamin ng katauhan ng 

isang tao tubgo sa pagbabago hindi lamang sa sarili kundi sa kaniyang lipunang 

kinabibilangan ( Evasco, 2017 ). 

Pagkatapos ng modyul na ito ay inaasahang matamo mo ang 

pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na:  

Nakasusulat ng sulating batay sa maingat,wasto at angkop na paggamit 

ng wika. CS-FA11/12WG_Op-r-93 

Layunin: 

1. Naisasagawa nang mataman ang mga hakbang sa pagsulat ng lakbay-

   sanaysay. 

2. Nakasusulat ng lakbay-sanaysay batay sa maingat, wasto at angkop na 

   paggamit ng wika. 

 

Tayo na at sumulat ! 

   



 

 

Kailangan mo munang sagutin ang unang pagsubok bago mo 

pag-aralan ang nilalaman ng modyul na ito. Maniwala ka sa iyong 

sarili! 

I. Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T 
kung ang pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. Isulat ang 
sagot sa patlang bago ang bilang. 

 
______1. Ang replektibong-sanaysay ay kadalasang nakabatay sa karanasan, 

sumasalamin sa pagkatao ng manunulat. 
 

______2. Personal na tatak ng manunulat ang replektibong sanaysay. 
 
______3.  Damdamin at  emosyon ng manunulat ang pinakamahalagang 

mabasa sa akda. 
 

______4.Ang replektibong -sanaysay ay naglalahad ng paninindigan hinggil 
sa isang problema o isyu. 

 
______5. Ipinapakita ang argumento sa replektibong-sanaysay . 
 

 
Kung ikaw ay tapos na, maaari mo nang isangguni sa guro ang iyong 

kasagutan. 
 

II. Instruksyon: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek ( 
/ ) kung naayon sa dapat isaalang-alang  sa pagsulat ng replektibong 
sanaysay at ekis  ( x  ) kapag hindi. Isulat ang sagot sa patlang bago ang 

bilang. 
 

_______6.Magkaroon ng maraming paksa o tesis na gagamitin sa pagsulat ng 
replektibong sanaysay. 

 
________7. Ginagamit ang Panghalip na ako, ko at akin sapagkat nakabatay 
sa personal na karanasan ng  manunulat. 

 
________8.Mahalagang magtaglay ito ng katotohanan  batay sa iyong 

naobserbahan o nabasa hinggil sa paksa  upang higit itong mabisa o 
epektibo ang pagkasulat. 

 
_______9.Gumamit ng pormal na salita. 
 

________10. May sinusunod na estruktura , ito ay ang introduksiyon, 
katawan at kongklusyon. 

  
 

 

Subukin 



 

 

III. Panuto: 

1. Sumulat ng replektibong- sanaysay batay sa maingat, wasto at 

angkop na paggamit ng wika batay sa napili mong paksa sa ibaba. 

 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ilang puntos ang nakuha mo? May susunod pang mga gawain 

Isang natatanging karanasan bilang mag-aaral 
 

Isang natatanging pangyayari sa ECQ COVID-19 pandemic 

 

 

Napakinggang awitin 

Pinanood na palabas/tv series/commercial video/music video 
 

 

Mga binasang post sa social media 
 



 

 

Aralin 
1 

Pagsulat ng Akademikong Sulatin: 
Replektibong-Sanaysay  

 

Balikan 

Mahalagang maunawaan ng mo  kung ano ang nakaraang pinag-aralan. 

Kailangang maintindihan mo bago ka magpatuloy sa susunod na pagsubok. 

 

Instruksyon: Isulat ang titik T kung ang pahayag ay mga dapat tandaan sa 

pagsulat ng posisyong papel at titi M kung hindi.Isulat ang sagot sa patlang bago 

ang bilang. 

 

______1.Ang posisyong papel ay naglalahad ng paninindigan hinggil sa isang 

problema o isyu. 

______2. May pagkiling o bias ang isang manunulat sa isang panig ukol sa isang 

isyu. 

______3. Nabibigyang halaga rin ang posisyong papel ang pagtindig o 

pagpapasya.  

_______4. Ipinapakita rin ang mga argumento ng kabilang panig at isa-isang 

binabaklas nang may batayan. 

_______5.Hindi neutral ang posisyong papel bagkus may pinapanigan itong 

tindig na maaaring makatulong sa pagkaroon ng higit na linaw sa mahahalagang 

isyu o problema. 

 

      Isang pagpupugay sa iyong kagalingan. 

 

 



 

 

 

Gawain 1. Panoorin sa Youtube ang kantang Kanlungan ni Noel Cabangon. 

 

    2. Pakinggang mabuti ang kanta at intindihin ang mensahe. 

 

 

 

Kanlungan 
Ni Noel Cabangon 

Pana-panahon ang pagkakataon 

Maibabalik ba ang kahapon? 

 

Natatandaan mo pa ba 

Nang tayong dal’wa ay unang nagkita? 

Panahon ng kamusmusan 

Sa piling ng mga bulaklak at halaman 

Doon tayo'y nagsimulang 

Mangarap at tumula 

 

Natatandaan mo pa ba 

Inukit kong puso sa punong mangga 

At ang inalay kong gumamela 

Magkahawak-kamay sa dalampasigan 

Malayang tulad ng mga ibon 

Ang gunita ng ating kahapon 

 

[Boy Melody/Girls Harms] 

Ang mga puno’t halaman 

Ay kabiyak ng ating gunita 

Sa paglipas ng panahon 

Bakit kailangan ding lumisan? 

 

 

Tuklasin 

 



 

 

Pana-panahon ang pagkakataon 

Maibabalik ba ang kahapon? 

 

Ngayon ikaw ay nagbalik 

(Ngayon ikaw ay nagbalik) 

At tulad ko rin 

ang iyong pananabik 

Makita ang dating kanlungan 

Tahanan ng ating tula at pangarap 

Ngayon ay naglaho na 

Saan hahanapin pa? 

 

Lumilipas ang panahon 

Kabiyak ng ating gunita 

(Kabiyak ng ating gunita) 

Ang mga puno’t 

halaman 

Bakit kailangang lumisan? 

 

Pana-panahon ang pagkakataon 

Maibabalik ba ang kahapon? 

 

Haahh.. hahh.. 

Hooooohh.... 

Gawain 2. Sagutin ang gabay na katanungan. 

 

1. Ano ang ibig  sabihin ng “ Kanlungan “ sa pinakinggang kanta ? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. “ Pana-panahon ang pagkakataon. Maibabalik ba ang kahapon “ ? Kung 

mayroon kang gusto o maaaring balikan mula sa nakaraan ano ito? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

3.Magbigay ng repleksyon sa kantang Kanlungan. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                       

 

 

Isang karagdagang gawain para maikintal ang mahalagang kaisipan. 

Isang hamon para sa iyo! 

1. Ang replektibong sanaysay ay  ay ang pagbabahagi ng mga bagay na naiisip, 

nararamdaman, pananaw at damdamin hinggil sa isang paksa at kung paano ito 

nakalikha ng epekto sa taong sumusulat nito. 

 

2, Magkaroon ng isang tiyak na paksa o tesis na iikutan ng nilalaman ng sanaysay, 

 

3.Gumagamit ng unang panauhan ng Panghalip ( ako, ko , akin ). 

 

4.Gumagamit ng porma na salita sa pagsulat, Ito ay katangian ng akademikong 

sulatin. 

 

5 Gumagamit ng estruktura o mga bahagi ng pagsulat, introduksyon, katawan at 

kongklusyon.. 

 

6. . 



 

 

 

Ang replektibong sanaysay ay isang akademikong sulatin na 
nagsasalaysay ng mga personal na karanasan at sinusiri ang naging epekto 

ng mga karanasang iyon sa manunulat. Maaring lamanin nito ang 
kalakasan ng manunulat at maging ang kanyang kahinaan. 

 

Basahin ang dalawang teksto. 

 

Bakit Ako Naging Manunulat?  

Rene Villanueva  

Mapapansin ng sinomang sumusubaybay, kung mayroon man,sa pagsulat ko 

ng mga personal na sanaysay, na paulit-ulit ang pagtalakay ko sa paksang ito.Sa 

isang banda, indikasyon marahil ito ng matindi kong pagnanais na unawain ang sarili 

at ipaliwanag talaga kung ano ang lakas na nagtutulak sa akin para mahalin nang 

husto ang pagsusulat. Para pahalagahan ito nang higit sa aking asawa’t mga anak, 

higit sa aking pamilya at kaanak, higit sa kahit anopaman sa aking buhay. Maaaring 

sabihin ng iba na napaka-OA naman, pero ganoon ko talaga pinahahalagahan ang 

aking pagsusulat. Masasabi kong ang akin pagsusulat ang buo kong pagkatao.  

Sa mga nakaraang sanaysay, lalo na sa librong (Im) Personal, tinalakay ko na 

kung paano at bakit ako nagsusulat; kung sino ang mga unang nakaimpluwensiya sa 

akin para mahilig sa pagsusulat at sino-sino ang mga una kong guro sa pagkatha. 

Ngayo’y gusto ko namang harapin ang isa pang aspekto ng pagiging manunulat 

ko:Bakit ako naging isang manunulat? Bakit sa dinami-dami ng propesyon, dito ko 

piniling maggugol ng talino at panahon, ng buong buhay ko?  

Siguro, dahil mula pagkabata, wala akong naging ibang interes kundi 

kuwento: makinig ng kuwento, mag-imbento ng kuwento, magkuwento ng kuwento.  

Sa pakikinig ng radyo ako unang nagkamalay kung paano bumuo ng 

kuwentong may epekto sa sinomang makarinig. Nang matuto akong magbasa ng 

Liwayway at mahilig sa panonood ng sine, lalong tumindi ang hilig ko sa paghabi ng 

mga pangyayaring sa isip ko lamang nagaganap; pero parang totoong-totoo!  

Kalaunan pa ako magkakalakas ng loob na isalaysay sa iba ang mga 

kuwentong nasa isip ko. Para dito, pinagpraktisan ko ang aking mga kababata. Ang 

mga laro ko sa La Loma noong mga 10 hanggang 12 taong gulang ako ay hindi mga 

karaniwang laro ng bata. Mahilig ako sa taguan at habulan; pero hanggang doon 

lang.Mas gusto kong tipunin at kuwentuhan ang mga kalaro ko, lalo ‘yung mga mas 

bata sa akin. Madalas, isa-isa ko silang pinasasalampak nang pabilog sa akin 

harapan at pinapaghahandang makinig sa hahabihin kong mga kasinungalingan.  

 

Suriin 



 

 

Sa bakanteng lote, sa tabi ng bahay nina Luisa, na walang pintura at sinunog 

ng mahahabang tag-araw sa La Loma, kami nagtitipon. Katapat iyon ng inuupahan 

naming kuwarto sa Halcon, at malapit sa bahay o kuwarto ng bawat isa sa amin. Sa 

harapan ng lote ay may basketbulan na madalas pagdausan ng liga ng mga taga-

Halcon.  

Kahit nakatiwangwang lamang ang bakanteng lote, iba-iba ang silbi nito para 

sa aming tagaroon. Hindi lamang ito paraiso para sa aming mga inosenteng 

salaysay tuwing hapon, dito rin kami nagtataguan bago magtakipsilim. Sa gabi, dito 

rin nag-iinuman ang matatanda at binata na umiiwas mapagalitan ng kani-kanilang 

asawa o magulang. Sabing iba, kung hatinggabi ay sari-saring milagro ang 

nagaganap sa bakanteng lote. Maraming panganay ng tagaroon ang sa bakanteng 

lote ginawa.  

Ang maluwang na lote ay nababakuran ng mga pinagdikit-dikit na lumang 

yero; yupi, kalawangin, maaaring pinagsawaan bilang kulahan o andamyo.May mga 

nakatira malapit sa bakanteng lote na madalas na ginagawang tapunan ng basuara 

ang solar, kaya nagkalat ang tumpok tumpok ng natuyong basura na sa tuktok ay 

may kumakaway na supot na plastik. Kailangan maging maingat ang sinomang 

naglalakad; karaniwang may nakangangang lata ng gatas o sardinas na 

nagbabantang manlaslas ang matalim na bunganga; bukod sa nagkalat na basag na 

bote na madalas ikubli ng mangilan-ngilang kumpol ng tuyot na damo ang 

nakaumang na disgrasya, at bihirang-mapansing nakatuping kalawanging yero na 

sintalas ng blade ang gilid.  

 

Kadalasan, nagpupunta kami sa bakanteng lote makapananghali. Bawat isa 

sa ami’y tumatakas upang suwayin ang mahigpit nautos ng magulang na umidlip sa 

hapon, para mag-umpukan sa bakanteng lote at makinig ng kagila-gilalas na 

kuwento. Mauupo ako sa isang abandonado at nabubulok na taksi na yupi ang 

tambutso, basag-basag ang salamin, lugmok ang mga upuang may nag-iigkasang 

spring at alambre, wala nang pinto sa gilid. Sa isa sa mga pinto ako mauupo, 

habang nakaupong nakapaligid ang mga nakababata kong kalaro sa damuhan sa 

harapan. Madalas na kabilang sina Elvi, ang magpipinsang sina Sara, Menchu, at 

Napol, ang mga Rimorin na sina Oting at Momoy, at ang magkakapatid na Villegas. 

Minsan, may mga hindi kami kakilala na nakikiumpok sa paligid; pero lagi silang 

nasa dulo, ilang tao ang layo mula sa kalarong nasa pinakadulo ng sirkulo. Pero 

hindi namin sila itinataboy, bagaman walang bumabati sa kanila.Hinahayaan naming 

silang tumawa nang malakas, kung may nakatatawa sa kuwento. Pero kahit kailan, 

walang nagtatanong o nagkokomentaryo sa kanila.  

Kadalasan ang mga ikinukuwento ko ay yaong kuwentong naririnig ko sa 

radyo o nababasa sa Liwayway. Mga tungkol sa kapre at higante, mga mamahalilng 

bato na sinlalaki ng mais o prutas, mararangyang palasyo, mga puting kabayong 

may pakpak at alpombrang lumilipad. Pinakapopular sa lahat ng kuwento ko ang 

alamat ng butiki, na minsang kong napakinggan sa radyo.Gustong-gusto nila ang 

kuwento dahil madula, may halong romansa tungkol sa relasyon ng anak at 

magulang. Saka buong husay ko ring naikukuwento; iniiba-iba ko ang aking boses, 



 

 

kung minsa’y inaarte ko ang ilang tagpo.Gumagawa pa ako ng sound effects kapag 

ikinukuwento ko ito.Hinahampas ko ang tagiliran ng taksi para gayahin ang kulog. 

Pinapasagitsit ko ang boses ko para gayahin ang kidlat.  

Tungkol sa isang pangit na kampanero na umibig sa isang napakaganda 

ngunit malupit na dalaga ang alamat. Para subukan ang pagmamahal ng 

kampanero, hiniling ng dalaga na ihandog sa kanya ng binate ang puso ng ina. 

Dinukot ng binate ang puso ng ina: nagtatakbo siya sa pagmamadaling makarating 

sa dalaga para ibigay ang sariwa pa at pumipintig-pintig na puso ng 

magulang.Ngunit sa pagmamadali, natapilok ang kampanero at nadapa. Napahiyaw 

ang binata na namilipit sa kirot ng naipit na ugat, ngunit hindi niya nabitiwan ang 

sisikdo-sikdong puso. Sa katahimikan ng gabi, malumanay at buong pag-alalang 

nagsalita ang puso ng ina: “Napaano ka, anak ko? Lagi ka sanang mag-iingat. Hayo, 

bunso ko! Tumindig ka at ang sinta mo’y naghihintay na sa iyo.”  

Kung nang nakaraang gabi ay nakapakinig ako ng “Gabi ng Lagim,” ang 

kuwento ko’y tiyak na may lumalangitngit na pinto, bumubukas na kabaong, at asong 

umaalulong sa hatinggabi. Tiyak ding bago matapos ang kuwentong katatakutan, 

maghihiyawan ang lahat at magkakaripasan ng takbo. Kung minsan, nag-iimbento 

rin ako ng sarili kong kuwento. Pero mas madalas, pinagtatangi-tangi ko lamang ang 

mga kuwentong naririnig, nabasa o napanood ko. Kahit gayon, pakiramdam ko’y 

orihinal at mula sa sariling henyo ang pang-aliw ko sa aking mga kababata. Alam 

kong bilib na bilib sila sa akin; hindi nila alam na mas bilib na bilib ako sa sarili ko.  

Sa high school ang unang premyong natanggap ko ay para sa on-the spot 

storytelling-contest ng Children’s Museum and Library Incorporated (CMLI). Mga 

taga-public schools ng Maynila, Pasay at Quezon City ang kalahan ko. Nakakuha 

ako ng silver medal. Kuwento naman ng buhay ni Judge Pedro Tuason ang unang 

literary contest na pinanalunan ko. Kinse anyos ako nang mag-uwi ng premyong 

isang daang piso at karangalang pinakamahusay na essayist sa buong Quezon City.  

Hanggang ngayon ang pagsusulat ay hindi talagang mahirap para sa 

akin.Wala itong himig ng pagyayabang. Ang pagsusulat ay isang bagay na gustong-

gusto kong ginagawa. At lagi kong ginagawa. Parang laro lamang sa akin ang lahat, 

gaya noong araw. Mas hindi natural sa akin ang hindi nagsusulat o hindi 

nagkukuwento.  

Dahil sa napakakaraniwan kong pagtingin sa pagsusulat bilang isang likas na 

gawain, gaya ng paghinga o pagkain o paglalaro, kaya hindi ko rin titingnan ang 

pagsusulat bilang trabaho o gawaing pagkakakitaanKahit nagagawa kong kumita 

mula sa pagsusulat. Hindi pera o anopaman ang pangunahing motibasyon ko sa 

pagkatha. May personal na kasiyahan akong nadarama sa paghabi ng kuwento, 

maging dula, kuwentong pambata, o anoman.  

Siguro, ang kasiyahang magkuwento ang siyang nagligtas sa akin mula sa 

pagiging isang “madugong manunulat.” Kapag naupo ako sa harap ng kompyuter 

para magsulat, nakasusulat ako. Ano man ang aking lagay: lasing, saksakan ng 

lungkot o masyadong masaya. Huwag lang masyadong pagod o di-makagulapay sa 

antok. Kaya noong araw ay tinawag akong Vendo writer ng ilang kaibigan. Ako raw 



 

 

‘yung klase ng manunulat na hulugan lamang ng barya at pindutin sa tagiliran, tiyak 

na makapaglalabas ng isang akda. Hindi lamang ako madalas magsulat; mabilis din 

akong masgulat. Paano’y naiinip ako kapag gumugugol nang mahabang panahon sa 

isang akda. Saka hindi ako nagsisimulang magsulat kung hindi ko alam kung ano 

ang magiging katapusan ng akda. Kaya naiinip ako kapag hindi agad nakarating sa 

paroroonan.  

Hindi rin importante sa akin ang makasulat ng maganda, ng isang akdang 

obra-maestra o kahanga-hanga. Sa akin, mas mahalaga, mas kalugod-lugod hindi 

lamang ang produkto ng pagkatha, ang akda, kundi ang mismong proseso ng 

pagsusulat. Mas importante sa akin ang may matapos, anoman ang kalidad niyon. 

May sampalataya akong marerebisa upang umayos, kuminis, gumanda, at mas 

maging matalisik ang kahit anong uri ng akdang natapos. Importante muna ang may 

matapos; dahil may maaayos (marerebisa o ma-eedit) lamang kung may natapos. 

Mahirap magrebisa sa hangin. Sakali namang saksakan ng pangit ang natapos na 

burador, na bihirang mangyari sa akin; ano ba naman iyong kalimutan ito, lamukusin 

ang papel kung talagang karimarimarim, at amining wala ka sa kondisyon nang 

sandaling iyon. Saka gumawa ng iba!  

(Nang ma-virus ang kompyuter ko nitong bago magtatapos ang 2005, at hindi 

na-recover ang files na tinipon ko sa loob ng tatlo o apat na taon, hindi 

ako,nagngangalngal o nagngangawa sa panghihinayang. Inisip kong marahil pangit 

ang mga draft na nasulat ko, at pagkakataon iyon para mas pagbutihin ko ang 

pagsusulat)  

Bilang pangwakas: Bakit ako naging manunulat? Siguro naging manunulat 

ako dahil lagi akong interesado sa buhay ng iba.  

Noong araw, ang pakiramdam ko ay laging mas makulay at mas 

kapanapanabik ang karanasan ng iba kaysa sariling kong karanasan. Ito ang 

nagtulak sa akin para maging mapagmatyag sa buhay ng iba. Para mahilig sa 

pagbabasa ng kuwento, sa pakikinig ng drama sa radyo at sa panonood ng sine. 

Sapagkat akala ko’y kailangan kong laging manghiram ng kuwento ng iba para 

magkapagkuwentong kapanapanabik. Wala akong sampalataya sa sarili kong 

kuwento, kahit sa buhay ng mga kaanak ko. Laging mas maganda ang kuwento ng 

ibang tao. Laging mas madula ang karanasan ng iba. Bata pa ako’y alam ko na na 

ang mga tao ay bukal ng magagandang kuwento. Nito na lamang nakaraang mga 

huling taon ko natanto na hindi pala ako natatanging tao.  

Hindi pala ako isang taong lubhang kaawa-awa. Na tulad ng iba, magmamay-

ari rin ako ng maraming magagandang kuwento. Ang ganitong realisasyon ang 

naghatid sa akin upang maupo sa gilid ng isang balon. Sa wakas, nagawa ko ring 

dumukwang sa bunganga ng isang malalim at tunay na bukal ng mga salaysay: ang 

sarili kong balon ng mga kuwento; na mahigit limampung taon nang binubukalan, 

dinadaluyan ng sari-saring salaysay na naghihintay lamang na dukwangin at salukin, 

upang maisaboy, makapagpasariwa sa iba. 

 

 



 

 

Gabay na tanong 

1. Paano sinimulan ng manunulat ang sanaysay? Naging kawili-wili ba ito ? 

 

 

 

 

 

 

2.Mayroon bang kaisahan ang katawan at  lohikal ba ang daloy nito? 

 

 

 

 

 

 

 

3.Paano tinapos ng may-akda ang sanaysay? Naging maayos ba ito ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Basahin at sagutin: 

1Sino si Gelly Alkuino?  

2.Paano niya napagtagumpayan ang hamon ng  buhay? 

                                          

Gelly E. Alkuino 
BSBA-Accounting (1984) 

BSEd-History (1986) 
PhD-Educational Management (2018) 

Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap iyong mahirap ka na, may 
kapansanan ka pa. Ngunit isang malaking pagkakamali ang gawing dahilan ang 
kapansanan upang sumuko sa laban ng buhay at maging talunan. Kung nais mong 
makamit ang pinapangarap mong magandang kinabukasan, huwag pagagapos sa 
iyong mga mga kahinaan. Sa halip, gawin mong puhunan ang natitira mo pang mga 
kalakasan. Sabi nga kung gusto, maraming paraan; kung ayaw, maraming dahilan. 
Hindi kasalanan ang pagiging mahirap. Ang kasalanan ay kung wala kang ginagawa 
upang makaahon sa kahirapan. 

 

MSU-GENSAN had polished all my rough edges to give me the chance to 
shine and be the best version of myself. It was here where I had experienced a lot of 
nerve-breaking challenges more than enough for me to back off, but I clung to what I 
believe that success is just an inch distance to those who have the courage to trudge 
on amidst the mountainous roadblocks of life. And I have proven it right, everything 
in this world is possible; only closed mind makes things impossible. 

 

Unknown to many, I was (and am still now) a hearing impaired person. I used 
to sit in front, usually along the center aisle of the classroom, so I could hear my 
professors. When the degree of my hearing fluctuated down below normal, I resorted 
to lip reading. If I could not catch up with note-taking, I read books at the library and 
borrowed notebooks from my supportive friends and classmates (like Amelia C. 
Bibera), so I could study in advance (no photocopier during our time). 

To know more about my life story, I am inviting you to read the feature article 

below, written by my youngest son and published in The Metrian, their school 

publication. I do hope this will inspire you to always go the extra mile, for God 

created you not to fail, but to excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gabay na tanong: 

 

1. Ano ang pangunahing paksa ng mga manunulat na sina Rene Villanueva 

at Gelly Alkuino? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Piliin ng mag-aaaral kung anong replektibong sanaysay ang nagustuhan 

nila. 

 

A. Pamagat ng sanaysay__________________________________________________ 

 

B.Ano ang pangunahing pinagnilayan ng may-akda?______________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

C. Mga pangyayaring nagpapakita ng kalakasan ng may-akda. 

Pangyayari 1:________________________________________________________ 

Pangyayari 2:________________________________________________________ 

Pangyayari 3:________________________________________________________ 

 

D.Mga pangyayaring nagpapakita ng kahinaan ng may-akda. 

Pangyayari 1:________________________________________________________ 

Pangyayari 2:________________________________________________________ 

Pangyayari 3:________________________________________________________ 

 

E.Hakbang na ginawa upang mapagtagumpayan ang kahinaan 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

F. Mga napagtanto/pagsusuri sa karanasan 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Nasagot mo ba ang lahat ng katanungan? Binabati Kita! 



 

 

 

Isaisip 

 

Ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

Gawain 1: Malayang  pamamahayag ng  natutuhan. 
 

 
1. Ilahad ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 

    
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

2. Magbigay ng isang pangungusap na lalagom sa kabuoan ng aralin 
na ito. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 

3. Saan mo magagamit ang natutuhan mo sa araling ito? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
4,Ano ang masasabi mo sa ginawa mo sa araling ito? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Bilang mag-aaral ,ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

   



 

 

 Isang matapat na pagsubok sa iyong kaalaman. Handa ka na ba? 

Ngayon ay gawin mo naman ang isang malayang pagsasanay upang 

mapagtibay ang iyong pag-unawa sa paksang natalakay. 

 

 Gawain 1. Basahin ang linya ng kanta. 

                           Awit ng Barkada 

 Apo Hiking Society 

 

Nakasimangot ka na lang palagi 

Parang ikaw lang ang nagmamay-ari 

Ng lahat  ng sama ng loob 

Pagmumukha mo ay hindi maipinta 

Nakalimutan mo na bang tumawa 

Eh, sumasayad na ang nguso mo sa lupa 

 

Kahit  sino pa man  ang may kagagawan 

Ng iyong pagkabigo 

Ay isipin na lang na ang buhay 

Kung minsan ay nagbibiro 

Nandito kami, ang barkada mong tunay 

Aawit sa iyo 

Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa 

Kami kasama mo 

 

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 



 

 

Gawain 2 

Pag-isipan ang linya ng Awit ng Barkada ng Apo Hiking Society. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ano ang kahulugan ng talinghagang ito? May kahulugan ba ito sa buhay 

mo?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Nakasimangot ka na lang palagi 

Parang ikaw lang ang 

nagmamay-ari 

Ng lahat  ng sama ng loob 

Pagmumukha mo ay hindi 

maipinta 

Nakalimutan mo na bang tumawa 

Eh, sumasayad na ang nguso mo 

sa lupa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bilang isang mag-aaral, ano sa iyo ang kahulugan ng barkada ? Paano ito 

iuugnay sa mga pagpapahalaga natin sa pakikisama, pagdamay at pakikisangkot?  

Iuugnay mo ito sa iyong sariling karanasan. 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kahit  sino pa man  ang may kagagawan 

Ng iyong pagkabigo 

Ay isipin na lang na ang buhay 

Kung minsan ay nagbibiro 

Nandito kami, ang barkada mong tunay 

Aawit sa iyo 

Sa lungkot at ligaya, hirap at ginhawa 

Kami kasama mo 

 



 

 

 

Isaisip 

Ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

Gawain 1: Malayang  pamamahayag ng  natutuhan. 

 
 

4. Ilahad ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 
    

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
5. Magbigay ng isang pangungusap na lalagom sa kabuoan ng aralin 

na ito. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
6. Saan mo magagamit ang natutuhan mo sa araling ito? 

 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 
4,Ano ang masasabi mo sa ginawa mo sa araling ito? 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Bilang mag-aaral ,ito ay isang kasanayan na iyong pakikinabangan. 

   

 
 



 

 

 

Isagawa 

Ito ang praktikal na aplikasyon ng iyong natutuhan. Ito ay may 
kasamang rubrik para sa sariling pagtataya. 

 

 
Ayon kay Aristotle, ang katotohanan ay ang karanasan sa 

pamamagitan ng ating mga mata, tenga,pandama, pag-amoy at 
panlasa. Kung kilalanin mo ang iyong sarili sa kasalukuyan  bilang 

mag-aaral at karanasan sa buhay, handa ka na ba sa hamon ng 
buhay. Gaano mo kakilala ang sarili mo? Isulat ang sagot sa loob ng 

kahon.( sipi sa internet ) 
 
 

1.Ano ang balak mo pagkatapos ng Senior High School at ano ang  

 maiaambag ng iyong gawain o trabaho sa Pilipinas ? 
 

 
 
K_____           Karanasan sa buhay 

O____            Paano hinarap ang hamon sa buhay 
 
 

 

A_____           Pagsusuri/ Pagkilala sa sarili 
K_____           Karanasan sa buhay 
O____            Paano hinarap ang hamon sa buhay 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

 
Rubrik para sa Paggawa ng Replektibong Sanaysay 

 

Pamantayan Mahusay 

(8-10 ) 

Katamtamang 

Husay (5-7 ) 

Kailangan  

Pang 
Paghusayin 

(1-4 ) 

Gamit ng wika Angkop ang 
gamit ng wika. 

May ilang 
bahagi na 
maaring 

hindi angkop. 

Hindi  angkop 
ang ginamit na 
wika 

Nilalaman Hindi sobrang 
emosyonal ang 

nilalaman 

Namamayani 
ang emosyon. 

Hindi malinaw 
ang paglalahad 

Organisasyon Lohikal ang 
pagpapaunlad 
ng ideya. 

May ilang 
bahaging 
naliligaw ang 

daloy. 

Maligoy ang 
paraan ng 
pagkasulat 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
Ito ay pagtitipon ng iyong natamong kaalaman.Simulan mo na! 

 

I. Panuto: Sumulat ng replektibong sanaysay batay sa maingat, wasto 

at angkop na paggamit ng wika batay sa napili mong paksa sa ibaba. 

 

 
 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

 

 

Tayahin 

Isang natatanging karanasan bilang mag-aaral 
 

Isang natatanging pangyayari sa ECQ COVID-19 pandemic 

 

 

Napakinggang awitin 

Pinanood na palabas/tv series/commercial video/music video 
 

 

Mga binasang post sa social media 
 



 

 

II. Panuto:Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Isulat ang titik T 
kung ang pahayag ay tama at titik M kung ang pahayag ay mali. 

Isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. 
_____1. Ang replektibong-sanaysay ay kadalasang nakabatay sa 
karanasan, sumasalamin sa pagkatao ng manunulat. 
______2.Ang paninindigan ng manunulat ng sanaysay ang 

pinakamahalagang mababasa. 
______3.Masasabing meditasyon sa buhay ang paggawa ng 
replektibong sanaysay dahil inuunawa ng nagsusulat ang kaniyang 

karanasan na kapulutan ng aral . 
_______4. Ang replektibong sanaysay ay isang argumento ng kabilang 
panig na may batayan. 

_______5. Ito ay nagpapakita ng personal na pagbago ng isang tao 

mula sa isang karanasan 

Kung ikaw ay tapos na, maaari mo nang isangguni sa guro ang iyong 

kasagutan. 
 
III.Panuto: Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Lagyan ng tsek 
( / ) kung naayon sa dapat isaalang-alang  sa pagsulat ng 

replektibong sanaysay at ekis  ( x  ) kapag hindi. Isulat ang sagot sa 
patlang bago ang bilang. 

 

_______6.Magkaroon ng maraming paksa o tesis na gagamitin sa 
pagsulat ng replektibong sanaysay. 
________7. Ginagamit ang Panghalip na ako, ko at akin sapagkat 

nakabatay sa personal na karanasan ng  manunulat. 
________8.Mahalagang magtaglay ito ng katotohanan  batay sa iyong 
naobserbahan o nabasa hinggil sa paksa  upang higit itong mabisa o 
epektibo ang pagkasulat. 

_______9.Gumamit ng pormal na salita. 
_______10. May sinusunod na estruktura , ito ay ang introduksiyon, 
katawan at kongklusyon. 

 
 

 

Huling pagsubok , laging pahalagahan ang bawat natutuhan! 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Ipagpapatuloy ang pag-aaral tungkol sa replektibong 

sanaysay bilang akademikong pagsulat. 

 

Magsaliksik ng isang replektibong sanaysay sa online. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binabati Kita! 

 

 

 

Pamagat Akda 

Pagsusuri Sanggunian 



 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sanggunian 
 

Filipino sa Piling Larang Akademiko DepEd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAHATID-LIHAM 

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 

Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may 

pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang pangangailangan sa 

bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng 

Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat 

mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 

panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

 

For inquiries or feedback, please write or call: 
 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 


