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karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 
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ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 
ang pagtakda ng kaukulang bayad. 
 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 
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Nobela 
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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino 9 Panitikang Asyano    ng Self-

Learning Module (SLM)para sa araling  4 Nobela    ! 

 

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. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa   Filipino 9 Panitikang Asyano    ng Self-Learning 

Module(SLM) ukol sa   Nobela ! 

 

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. 

 
Subukin  

 

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 
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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.  
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Magandang araw sa iyo! Masaya ako at ikaw ay nasa ikasiyam na baitang na. 

Alam ko na maging masaya at kawili-wili ang ating talakayan sa modyul na 

ito. 

 

Naghanda ako ng mga gawain at inaasahan ko na magagawa mo ito lahat. 

Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mapadali ang iyong pagkatuto. 

   

 Alamin 

  
Kumusta na? Sa nakaraang aralin ay tinalakay ang nobela, mga elemento at 

uri ng tunggalian. Ngayon naman ay ipagpapatuloy pa natin ang pag-aaral 

tungkol sa nobela at mga pahayag sa pagbibigay opinyon. Tayo ay magsusuri 

at manonood ng isang halimbawa ng nobela at gagawa ng mga pangungusap. 

 

Layunin:  

Sa araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay;  

1. Napapanood ang isa sa nobela ni Bob-Ong na isinapelikula; 

2. Nakikilala ang mga pahayag sa pagbibigay ng opinyon; 

3. Nakagagawa ng pangungusap gamit ang mga pahayag sa pagbibigay 

ng opinyon; 

4. Nasusuri ang tunggaliang nangibabaw sa pinanood na nobela; 

5. Natutukoy ang mga pangyayaring nagpapakita ng katotohanan, 

kabutihan at kagandahan sa pinanood na nobela. 

   

Kasanayang Pampagkatuto:  

 . Nasusuri ang pinanood na teleseryeng Asyano batay sa itinakdang  

   pamantayan. 

 

2. Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng  

    pinakamataas na katotohanan, kabutihan, at kagandahan batay   

    sa napakinggang bahagi ng nobela. 

 

3. Nagagamit ang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay-opinyon   

    (sa tingin/ akala/ pahayag/ ko, at iba pa). 
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Subukin 

Sa pagsusulit na ito ay susukatin natin ang inyong paunang kaalaman sa 

susunod na talakayan.  

 

A. Sagutin ang mga sumusunod na bilang. Isulat ang iyong sagot sa 

kuwaderno. 

_____1. Ito ay naglalaman ng sariling saloobin, kuro-kuro at paniniwala ng  

            tao. 

A. Pang-ugnay B. katotohanan C. opinyon  D. Pangngalan 

 

_____2. Ang mga sumusunod ay nobela, maliban sa_________. 

A. Noli Me Tangere  C. Anim na Sabado ng Beyblade 

B. El Filibusterismo  D. Bata, Bata, Paano ka Ginawa? 

 

_____3. Siya ang may-akda ng AbnkkbsnplAko? 

A. Bob-Ong    C. Balagtas 

B. Lualhati  Bautista  D. Julieta Rivera 

 

_____4. Ito ay binubuo ng maraming tauhan, maraming tagpuan at  

            masalimuot na mga pangyayari. 

A. maikling kuwento B. nobela C. sanaysay  D. tula 

 

_____5. Siya ang may-akda ng nobelang Noli Me Tangere. 

A. Francisco Baltazar  C. Jose Rizal 

B. Juanito Lopez   D. Apolinario Mabini 

 

B. Isulat sa patlang ang O kung ang pangungusap ay nagsasaad ng opinyon   

    at K naman kung katotohanan.  

_____. Kung ako ang tatanungin mas maganda si Ana kaysa kay Fe. 

_____2. Ang Dekada ’70 ay isang nobela na sinulat ni Lualhati Bautista. 

_____3. Ang Sahara ang isang malawak na disyerto sa Africa. 

_____4. Talagang masarap ang Adobo ng mga Pinoy. 

_____5. Lubos kong pinaniniwalaan na walang taong maghihirap kapag  

            nagsusumikap. 
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Aralin 

4 NOBELA 

  

 

Balikan 

Sa nakaraang modyul ay napag-aralan na natin ang katuturan ng nobela. Ito 

ay kakikitaan ng maraming tauhan, maraming tagpuan, kawing-kawing na 

mga pangyayari at mga tunggalian. May mga elemento tulad ng tauhan, 

tagpuan, tema at paksa, damdamin, simbolismo at banghay.  

 

Marami ring makikitang tunggalian sa nobela kagaya ng tao vs. tao, tao vs. 

sarili, tao vs. lipunan at tao vs. kalikasan. Binigyan natin ng pokus ang 

tunggaliang tao vs. sarili na kung saan ang kalaban ng tao ang kanyang 

sariling kahinaan, gaya na lamang ng selos, kawalan ng tiwala sa sarili, takot 

at marami pang iba. 

 

Ngayon naman sa modyul na ito ay manonood tayo ng isang nobela na 

isinapelikula, ang AbnkkbsnplAko?! ni Bob-Ong, na kagaya rin ng mga nobela 

ni Jose Rizal na Noli Me Tangere, Dekada ’70 at Bata, Bata, Paano ka Ginawa 

ni Lualhati Bautista na isinapelikula rin at ginamit na instrumento upang 

mas lalong maunawaan ang kanilang akda.  Makikilala rin natin ang mga 

iba’t ibang pahayag sa pagbibigay-opinyon. Halina’t ipagpatuloy ang pagbasa 

at pagsagot sa modyul na ito. 

 

 

 

Tuklasin 
 

 

Panimulang Gawain:  

Panuto: Magbahagi ng isang masayang karanasang hindi makakalimutan sa 

isang guro mo noong nasa ikawalong baitang sa hayskul. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Sa pagkataong ito, nakapagbalik-tanaw ka sa masayang karanasan mo 

kasama ang iyong guro noong ikawalong baitang. Bakit ko nga ba pinasariwa 

ito sa iyo? Alamin natin ang mga karanasan ni Roberto at kanyang mga 

kaibigan sa pelikulang AbnkkbsnplAko?! na isang nobela ni Bong Ong na 

isinapelikula ng direktor na si Mark Meily at pinagbibidahan nina Jericho 

Rosales, Meg Imperial, Andi Eigenmann at Vandolph. 

 

Tandaan: Ito ay mapapanood sa youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=KT1Qe-Z3gEo at Netflix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong matapos mapanood ang 

pelikula. 

Gawain: Mga gabay na tanong. 

1. Sino-sino ang mga tauhan sa pinanood? 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ilarawan si Roberto bilang isang estudyante. 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Saan-saan ang mga tagpuan sa pinanood? 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Bakit pinili ni Roberto na maging guro? 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=KT1Qe-Z3gEo
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5. Paano nalagpasan ni Roberto ang pagsubok sa kanyang pag-aaral sa 

kolehiyo? 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Suriin 

Mga Pahayag sa Pagbibigay-Opinyon 

 

 

Ano nga ba ang opinyon? 

 Ito ay isang pananaw ng isang tao o pangkat na maaaring totoo pero 

puwedeng pasubalian ng iba. Ito rin ay isang paniniwala na mas 

malakas pa sa impresyon, mas mahina sa positibong kaalaman na 

batay sa obserbasyon at eksperimento. 

 

 Ito ay palagay, kuro-kuro o haka-haka lamang ng isang tao na hindi pa 

napapatunayan. 

 

Maaaring gamitan ng sumusunod na salita ang opinyon gaya ng mga: 

Sa aking palagay…   Sa aking pananaw… 

Sa tingin ko…    Sa totoo lang… 

Para sa akin…    Kung ako ang tatanungin…  

Ang paniniwala ko ay…   Ang akala ko ay… 

Sa ganang akin…    Sumasang-ayon ako… 

Hindi ako sumasang-ayon…  Kumbinsido akong…  

Lubos kong pinaniniwalaan…  Labis akong naninindigan… 

Buong igting kong sinusuportahan… 

 

Mga halimbawa sa pangungusap 

a. Sa aking palagay mabisa talaga ang hakbang na ginawa ng ating 

gobyerno laban sa pandemic na nararanasan natin ngayon. 

 

b. Hindi ako sumasang-ayon na tanggalin ang asignaturang Filipino sa 

kolehiyo. 
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Gawain . Panuto: Magbigay ng dalawang opinyon na masasabi mo sa 

pinanood na pelikula. 

Opinyon 1_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Opinyon 2_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Sa iyong palagay, bakit mahalaga ang pagbibigay-opinyon sa pang-araw-araw 

na pamumuhay? Isulat sa speech bubble ang iyong sagot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 

Sagutin ang mga sumusunod na tanong upang mas lalo mo pang maunawaan 

ang iyong pinanood at ang mga pahayag sa pagbibigay-opinyon. 

 

Pagsusuri sa pelikulang AbnkkbsnplAko?! 

Gawain 1: Magbigay ng tig-iisang sitwasyong kakikitaan ng mga sumusunod 

na tunggalian. 

 

Halimbawa: Tao vs. Sarili- nangopya si Roberto sa pagsusulit 

 

Tao vs Sarili 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tao vs Tao 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Tao vs. Lipunan 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Gawain 2: Ibigay ang hinihingi ng bawat aytem. 

1. Magbigay ng isang sitwasyong makatotohanan sa pinanood na pelikula na 

hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Magtala ng mga kabutihan o kagandahang loob na ipinakita ng guro sa 

pelikula. 

Sagot:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Isaisip 

Upang higit na maunawaan ang tinalakay na mga paksa, magsagawa tayo ng 

pagbabalik-aral. Punan lamang ang speech bubble ng iyong sagot.  

1. Ano ang opinyon? 

 

 

 

 

 

2. Gumawa ng pangungusap na nagpapahayag ng opinyon. 
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3. 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5. Magbigay ng sitwasyong nagpapakita ng tunggaliang tao vs lipunan sa 

kasalukuyang panahon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ano-ano ang kahalagahan ng opinyon sa iyo bilang isang estudyante? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa 

 
 

Panuto: Gumawa ng sampung pangungusap sa pagbibigay-opinyon. 

Maaaring kunin sa pinanood na pelikula o sa mga isyung panlipunan sa 

kasalukuyang panahon. 

. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

 

 

Ang mga nobelang Dekada ’70 at Bata, Bata, Paano ka Ginawa 

ay sinulat ni _______________________________. 

Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay sinulat ni 

______________________________. 
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3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________________ 

0. _______________________________________________________________________ 

 

      

Tayahin 

 
 
Panuto: A. Sagutin ang sumusunod na bilang. Isulat ang iyong sagot sa 

kuwaderno. 

. Ito ay binubuo ng maraming tauhan, maraming tagpuan at masalimuot  na 

mga pangyayari. 

A. nobela  B. dula C. sanaysay  D. tula 

 

2. Ito ay naglalaman ng sariling saloobin, kuro-kuro at paniniwala ng tao. 

A. pandiwa  B. opinyon  C. katotohanan D. pang-uri 

 

3. Siya ang may-akda ng AbnkkbsnplAko? 

A. Julieta Rivera   C. Francisco Baltazar 

B. Lualhati  Bautista  D. Bob Ong 

 

4. Siya ang may-akda ng nobelang Noli Me Tangere. 

A. Jose Rizal   C. Juanito Lopez 

B. Francisco Baltazar  D. Apolinario Mabini 

 

5. Ang sumusunod na akda ay mga nobela, maliban sa_________. 

A. Noli Me Tangere  C. Ang Ama 

B. El Filibusterismo  D. Bata, Bata, Paano ka Ginawa? 

 

B. Isulat sa patlang ang O kung ang pangungusap ay nagsasaad ng opinyon 

at K naman kung katotohanan.  

_____. Lubos kong pinaniniwalaan na ang edukasyon ang susi sa  

            magandang buhay. 

_____2. Talagang maganda tumira sa probinsya. 

_____3. Kung ako ang tatanungin mas matalino si Jayson kaysa kay Bert. 

_____4. Si Bob Ong ang sumulat ng ABNKKBSNPLAko?! 

_____5. Si Roberto ang pangunahing tauhan sa ABNKKBSNPLAko?! 
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Karagdagang Gawain 

  

Panuto: Isulat sa bituin ang mga natutunan mo sa modyul na ito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINABATI KITA! Maluwalhati mong natapos ang mga gawaing nakatulong sa 

iyo upang madagdagan ang iyong kaalaman sa konsepto sa modyul na ito. 
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Susi sa Pagwawasto 

  

  

Tayahin 

A. 

1.A 

2.B 
3.D 

4.A 

5.C 

B. 

1.O 

2.O 

3.O 
4.K 

5.K 

 

 

Subukin 

A.  

1.C 

2.C 

3.A 

4.B 

5.C 

B. 

1.O 

2.K 

3.K 

4.O 

5.O 

Tuklasin 

Gawain 

1. Roberto Ong, Ulo, Portia, Special someone 

2. Masayahin, may pagkapilyo, bibo, simpleng bata 

3. Paaralan, bahay, restaurant 

 

Isaisip 

1. Ito ay naglalaman ng sariling saloobin, kuro-kuro at 

paniniwala ng tao. 

3. Lualhati Bautista 

4. Jose P. Rizal 
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Sanggunian 
 
 

Peralta, Romulo N. et.al. 2017. Panitikang Asyano 9 Modyul ng Mag-aaral sa 

Filipino. Pasig City: Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 

 

Ong, B. 2001. AbnkkbsnplAko?!  Retrieved from 

https://www.youtube.com/watch?v=KT1Qe-Z3gEo on May, 2020

https://www.youtube.com/watch?v=KT1Qe-Z3gEo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 

Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 

 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 
 


