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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 aralin 6 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. 
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Para sa mag-aaral: 

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

(SLM) ukol sa   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. 

 
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. 
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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.  

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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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!
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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 

Alamin natin ang daan patungo sa isang bansa ng Timog – Silangang Asya, ito ang 

Indonesia. Dito’y pag-aralan natin ang ilan sa kanilang panitikan na nagkaroon ng 

malaking ambag sa sarili nating panitikan. 

Pero bago yan babasahin muna natin ang ilang mga layunin at kasanayang 

pagkatuto na aking inihanda para sa inyo.  

  

Layunin: 

 Naipaliliwanag nang maayos ang mga salita na may higit sa isang kahulugan sa 

pamamagitan ng pagbibigay ng sariling kahulugan; 

 Nasusuri nang wasto ang pardon ng pag-iisip (thinking pattern) sa mga ideya at 

opinyong inilahad sa binasang sanaysay sa pamamagitan nang pagsagot sa mga 

gabay na tanong; 

 Naitatala ang mga opinyon tungkol sa dapat o hindi dapat na katangian ng 

kabataang Asyano; 

 Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw o opinyon 

batay sa akdang babasahin. 
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Subukin 

Ano nga ba ang alam mo? 

 

Ito’y panimulang pagsubok lamang upang masukat ang lawak ng iyong kaalaman 

tungkol sa akdang nakatakda mong basahin. 

 

Panuto: Basahin ang mga pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa 

inyong sagutang papel. 

 

1. Ang akdang kay Estella Zeehandelaar ay isang ________________. 

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

2. Bihira sa mga babaeng moderno ang naniniwala sa kasagraduhan ng kasal. 

Ano ang ibig sabihin ng nasalungguhitang salita? 

A. makabago B. mapagmataas C. masayahin  D. matiisin  

3. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng isang babaeng moderno ayon sa 

may akda? 

A. masaya  B. mapagmataas C. malaya  D. maagap 

4. “Nang tumuntong ako sa labindalawang taong gulang, ako ay itinali sa bahay 

at kinakailangang ikahon ako.” Ano ang ibig sabihin ng nasalungguhitang 

salita? 

A. itaboy  B. ikadena  C. ikulong  D. ikubli 

5. Ang pangatnig na samantala ay ginagamit na ___________. 

A. panlinaw  B. pananhi  C. pantuwang D. panapos 

6. Ang pang-ugnay ay bahagi ng salitang ______________. 

A. pangkayarian B. pananda  C. pantukoy  D. pangawing 

7. Kung ang sanaysay na di-pormal ay tinatawag na personal na sanaysay, ang 

sanaysay na impersonal naman ay_______________. 

A. naglalarawan B. pormal  C. nangungutya D. nang-aaliw 

8. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento, gumagamit 

tayo ng mga____________. 

A. pantukoy  B. pangatnig  C. pandiwa  D. pang-abay 
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9. Anong uri ng pang –ugnay ang ginamit sa pangungusap na, Ayon kay Donna, 

ang pagpapakahulugan sa pahayag ay malinaw? 

A. pananda  B. pangatnig  C. pang-ukol  D. pantukoy 

10.  Isang komposisyong pampanitikan sa isang natatanging paksa na higit na 

maikli at pormal kasya sa alinmang akda. Ito ay naglalaman ng personal na 

kuro-kuro ng may-akda. 

A. Epiko  B. Nobela  C. Sanaysay  D. Tula 

  

 Naging madali ba sa iyo ang pagsusulit? Aling bahagi ang sa tingin mo’y 

madali at aling bahagi naman ang mahirap? Huwag kang mag-alala, 
panimula pa lamang iyan. Sinusukat lamang ang taglay mong kaalaman 

hinggil sa paksang ating tatalakayin. Tutulungan kitang ipaunawa ang iba’t 
ibang kasanayan na dapat mong malaman sa paksang ating tatalakayin 

ngayon. Handa ka na ba?  
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Aralin 

6 SANAYSAY 

  
Ilalahad sa araling ito ang isang sanaysay na tatalakay sa isang babaeng nagnanais 

na kumawala sa nakasanayang tradisyon ng kanilang lahi at mamuhay nang 

naaayon sa depinisyon niya ng modernong babae-malaya at marunong humarap sa 

mga pananagutan. 

 

Ang modyul na ito ay naglalaman ng sanaysay na pinamagatang “ Kay Estella 

Zeehandelaar” mula sa Indonesia at isinalin sa Filipino ni Ruth Elynia S. 

Mabanglo.Bahagi rin sa aralin ang pagtalakay sa gamit ng pang-ugnay na 

makakatulong upang maunawaan ang nais na ipahayag o opinyon ng mambabasa.  

 

 

Balikan 

Sa nakaraang modyul ay natutuhan natin ang isang akdang pampanitikang tula na 

naglalarawan ng buhay na hinahango sa guni-guni, at ipinahahayag sa pananalitang 

may angking aliw-iw na may mabisang paraan ng pagpapahayag ng mga kaisipan, 

damdamin, imahinasyon, at mithiin sa buhay. 

May katanungan akong ibibigay kong talagang natandaan ang tinalakay noong 

nakaraang modyul. 

1. Paano naiiba ang tula sa ibang uri ng akdang pampanitikan? Isa –isahin ang 

mga katagian nito. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________. 

2. Sa tulang “Kultura: Ang Pamana ng Nakaraan, Regalo ng Kasalukuyan at 

Buhay ng Kinabukasan”. Anong mahahalagang kaisipan ang taglay nito? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________. 
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Tuklasin 

 

Alam mo ba na… 

 

Ang sanaysay ay isang genre ng panitikan na naglalahad ng isang paksa. Maaaring 

ang paraan ng paglalahad ay sa pamamagitan ng pormal o di-pormal na tono. Ito ay 

kadalasang sinasabi ring sulatin na kadalasa’y pinasusulat sa mga mag-aaral sa 

bawat markahan. Kailangang magtaglay ito ng kalinawan, kaisahan at kaayusan 

upang maging epektibo ang isang sanaysay.Kadalasa’y nagpapahayag ng iba’t ibang 

opinyon ukol sa natatanging isyu. 

 

May dalawang uri ang sanaysay. Ito ang pormal at di-pormal na sanaysay. 

Impersonal ang tawag sa ibang aklat sa sanaysay na pormal. Naghahatid ito ng 

mahahalagang kaalaman o impormasyon, kaisipang makaagham at lohikal na 

pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Maingat na pinipili ang mga salita at maanyo 

ang pagkakasulat. Maaari itong maging makahulugan, matalinhaga at matayutay. 

Ang tono ng pormal na sanaysay ay seryoso at di-nagbibiro. Samantalang sa di- 

pormal na sanaysay, nagbibigay ito ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagtalakay sa 

mga karaniwan at pang-araw-araw na paksa. Pamilyar ang ganitong uri ng 

sanaysay. Gumagamit ng mga salitang sinasambit sa araw-araw na pakikipag-usap 

lamang. Palakaibigan ang tono sapagkat pumapanig sa damdamin at paniniwala ng 

may akda ang pananaw nito. 

 

Halina na’t basahin ang isang bahagi ng liham ng isang prinsesang Javanese mula 

sa Indonesia na isinalin sa Filipino ni Ruth Elynia S. Mabanglo. 

 

Kay Estella Zeehandelaar 

Salin ni Ruth Elynia S. Mabanglo 

Mula sa mga Liham ng Isang Prinsesang Javanese Japara, 

May 25,1899 

 

Ibig na ibig kong makakilala ng isang “babaeng moderno,iyong babaeng 

malaya,nakapagmamalaki’t nakaaakit ng aking loob!Iyong masaya, may tiwala sa 

sarili, masigla’t maagap na hinaharap ang buhay, puno ng tuwa at sigasig, 

pinagsisikapan hindi lamang ang sariling kapakanan kundi maging ang kabutihan 

ng buong sangkatuhan. 

Buong kasabikan kong sinasalubong ang pagdating ng bagong panahon;totoong sa 

puso’t isip ko’y hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga Indian, kundi sa piling ng 

aking mga puting kapatid na babae na tumatanaw sa malayong Kanluran. 
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Kung pahihintulutan lamang ng mga batas ng aking bayan; wala akong ibig gawin 

kundi ang ipagkaloob ang sarili sa mga nagtatrabaho’t nagsisikap na bagong 

kababaihan ng Europe; subalit nakatali ako sa mga lumang tradisyong hindi 

maaaring suwayin. Balang-araw maaaring lumuwag ang tali at kami’y pawalan, 

ngunit lubhang malayo pa ang panahong iyon. Alam ko, maaaring dumating iyon, 

ngunit baka pagkatapos pa ng tatlo o apat na henerasyon. Alam mo ba kung paano 

mahalin ang bago at batang panahong ito ng buong  puso’t kaluluwa kahit nakatali 

sa lahat ng batas, kaugalian, at kumbensyon ng sariling bayan? Tuwirang 

sumasalungat sa kaunlarang hinahangad ko para sa aking mga kababayan ang 

lahat ng mga institusyon namin.Wala akong iniisip gabi’t araw kundi ang makagawa 

ng paraang malabanan ang mga lumang tradisyon namin. Alam kong para sa akin 

sarili’y magagawa kong iwasan o putulin ang mga ito, kaya lamang ay may mga 

buklod na matibay pa sa alinmang lumang tradisyon na pumipigil sa akin; at ito ang 

pagmamahal na inuukol ko sa mga pinagkakautangan ko ng buhay, mga taong 

nararapat kong pasalamatan sa lahat ng bagay. May karapatan ba akong wasakin 

ang puso ng mga taong walang naibigay sa akin kundi pagmamahal at kabutihan, 

mga taong nag-alaga sa akin ng buong pagsuyo? 

Ngunit hindi lamang tinig nito ang umaabot sa akin; ang malayo, marikit, at bagong 

–silang na Europe ay nagtutulak sa aking maghangad ng pagbabago sa 

kasalukuyang kalagayan.Kahit noong musmos pa ako’y may pang-akit na sa aking 

pandinig ang salitang “emansipasyon”; may isang naiibang kabuluhan ito,isang 

kahulugang hindi maaabot ng aking pang-unawa. Gumigising ito para hangarin ang 

pagsasarili at kalayaan-isang paghahangad na makatayong mag-isa. Ang puso ko’y 

sinugatan ng mga kondisyong nakapaligid sa akin at sa iba, buong lungkot na pinag-

aalab ang mithiin kong magising ang aking bayan. 

Patuloy na lumapit ang mga tinig na galing sa malayong lupain,umaabot sa akin,at 

sa kasiyahan ng ilang nagmamahal sa akin at sa kalungkutan ng iba,dala nito ang 

binhing sumupling sa aking puso, nag-ugat, sumibol hanggang sa lumakas at 

sumigla. 

Ngayo’y kailangang sabihin ko ang ilang bagay ukol sa sarili upang magkakilala tayo. 

Panganay ako sa tatlong babaeng anak ng Regent ng Japara. Ako’y may anim na 

kapatid na lalaki at babae. Ang lolo kong si Pangeran Ario Tjondronegoro ng Demak 

ay isang lider ng kilusang progresibo noong kapanahunan niya.Siya rin ang kauna-

unahang regent ng gitnang Java na nagbukas ng pinto para sa mga panauhin mula 

sa ibayong dagat-ang sibilisasyong Kanluran. Lahat ng mga anak niya’y may 

edukasyong European, halos lahat ng iyon (na ang ilan ay patay na ngayon) ay 

umiibig o umibig sa kanlurang minana sa kanilang ama; at nagdulot naman ito sa 

mga anak nila ng uri ng pagpapalaking nagisnan nila mismo. Karamihan sa mga 

pinsan ko’t nakatatandang kapatid na lalaki ay nag-aral sa Hoogere-Burger-School, 

ang pinakamataas na institusyon ng karunungang matatagpuan dito sa India. Ang 

bunso sa tatlong nakatatandang kapatid kong lalaki’y tatlong taon na ngayong nag-

aaral sa Netherlands at naglilingkod din naman doon bilang sundalo ang dalawa pa. 

Samantala, kaming mga babae’y bahagya nang magkaroon ng pagkakataong 

makapag-aral dahil na rin sa kahigpitan ng aming lumang tradisyon at 

kumbensiyon. Labag sa aming kaugaliang pag-aralin ang mga babae, lalo’t 
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kailangang lumabas ng bahay araw-araw para pumasok sa eskuwela. Ipinagbabawal 

ng aming kaugalian na lumabas man lamang ng bahay ang babae. Hindi kami 

pinapayagang pumunta saan man, liban lamang kung sa paaralan, at ang tanging 

lugar na pagtuturong maipagmamalaki ng siyudad namin na bukas sa mga babae 

ay ang libreng grammar school ng mga European. 

Nang tumuntong ako ng ikalabindalawang taong gulang, ako ay itinali sa bahay-

kinakailangang “ikahon” ako. Ikinulong ako at pinabawalang makipag-ugnayan sa 

mundong nasa labas ng bahay, ang mundong hindi ko na makikita marahil liban 

kung kasama ko na ang mapapangasawang estranghero, isang di-kilalang lalaking 

pinili ng mga magulang ko,ang lalaking ipinagkasundo sa akin nang di ko 

namamalayan. Noong bandang huli,nalaman kong tinangka ng mga kaibigan kong 

European na mabago ang pasyang ito ng mga magulang ko para sa akin,isang 

musmos pa na nagmamahal sa buhay,subalit wala silang nagawa. Hindi nahikayat 

ang mga magulang ko; nakulong ako nang tuluyan. Apat na mahahabang taon ang 

itinagal ko sa pagitan ng makapal na pader, at hindi ko nasilayan minsan man ang 

mundong nasa labas. 

Hindi ko alam kung paano ko pinalipas ang mga oras. Ang tanging kaligayahang 

naiwan sa aki’y pagbabasa ng mga librong Dutch at ang pakikipagsulatan sa mga 

kaibigang Dutch na hindi naman ipinagbawal. Itong-ito lamang ang nag-iisang 

liwanag na nagpakulay sa hungkag at kainip-inip na panahong iyon, na kung inalis 

pa sa akin ay lalo nang naging kaawa-awa ang kalagayan ko. Lalo sigurong nawalan 

ng kabuluhan ang buhay ko’t kaluluwa. Subalit dumating ang kaibigan ko’t 

tagapagligtas-ang Diwa ng panahon; umalingawngaw sa lahat ng dako ang mga 

yabag niya.Nayanig sa paglapit niya ang palalo’t matatag na balangkas ng mga 

lumang tradisyon. Nabuksan ang mga pintong mahigpit na nakasara, kusa ang iba, 

ang iba nama’y pilit at bahagya lamang ngunit bumukas pa rin at pinapasok ang 

mga di-inanyayahang panauhin. 

Sa wakas, nakita kong muli ang mundo sa labas nang ako’y maglabing-anim na 

taon. Salamat sa Diyos! Malalabasan ko ang aking kulungan nang malaya at hindi 

nakatali sa isang kung sinong bridegroom. Mabilis pang sumunod ang mga 

pangyayari nagpabalik sa aming mga babae ng mga nawala naming kalayaan. 

Nang sumunod na taon,sa oras ng pagtatalaga sa poder ng bata pang prinsesa 

(bilang Reyna Wilhemina ng Netherland), “opisyal” na inihandog sa amin ng mga 

magulang namin ang aming kalayaan.Sa kauna-unahang pagkakataon sa aming 

buhay ,pinayagan kaming umalis sa bayan namin at pumunta sa siyudad na 

pinagdarausan ng pagdiriwang para sa okasyong iyon. Anong dakila ng tagumpay 

iyon! Ang maipakita ng mga kabataang babae tulad namin ang sarili sa labas, na 

imposibleng mangyari noon. Nasindak ang “mundo” naging usap-usapan ang 

“krimeng”iyon na dito’y wala pang nakagagawa. Nagsaya ang aming mga kaibigang 

European, at para naman sa amin, walang reynang yayaman pa sa amin.Subalit 

hindi pa ako nasisiyahan. Lagi, ibig kong makarating sa malayo, mas malayo.Wala 

akong hangaring makipamista o malibang. Hindi iyon ang dahilan ng paghahangad 

kong magkaroon ng kalayaan. Ibig kong malaya upang makatayo nang mag-isa, 
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mag-aral,hindi para mapailalim sa sino man,at higit sa lahat,hindi para pag-

asawahin nang sapilitan. 

Ngunit dapat tayong mag-asawa, dapat, dapat. Ang hindi pag-aasawa ang 

pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang babaeng Muslim. Ito ang 

pinakamalaking maipagkaloob ng isang katutubong babae sa kaniyang pamilya. 

At ang pag-aasawa para sa amin-mababaw pa ngang ekspresyon ang sabihing 

miserable.At paano nga ba hindi magkakaganoon, kung tila ginawa lamang para sa 

lalaki ang mga batas, kung pabor para sa lalaki at hindi para sa babae ang batas at 

kumbensiyon; kung ang lahat ng kaluwaga’y para sa kanila lang. 
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Suriin 

Gawain 1. Itala Mo. 

Panuto: Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. 

 

Itala ang mga salitang maaaring iugnay sa salitang “ Kalayaan”, na makikita sa loob 

ng tala, isulat ang mga naisip na salita sa palibot nito. Bumuo ng sariling kaisipan 

o pahayag gamit ang mga salitang naisulat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Dugtungan ang parirala upang mabuo ang diwa nito. 

 

Nais kong maging malaya sa______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

sapagkat_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

. 

Batay sa iyong kasagutan sa paunang gawain, may mga salitang nakakatulong sa 

pagbuo mo ng iyong mga ideya ito ay ang pang-ugnay. Ang pang-ugnay ay mga 

salitang nagpapakita ng relasyon ng dalawang salita, parirala, o sugnay. 

Sa pamamagitan ng pantulong na mga salita, malaki ang naitutulong nang pag-

oorganisa ng ideya ang mga pang-ugnay upang mailahad nang maayos ang inyong 

opinyon o ideya. Ang mga pang-ugnay na ito ay nauuri sa bilang ng mga salitang 

pangkayarian. 

Kalayaan
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Ang mga pang-ugnay ay ang sumusunod: 

 

A. Pangatnig (conjuction) - mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, 

parirala, o sugnay. Halimbawa: tulad ng, kahit na, dahil sa, kasi, palibhasa, 

bukod-tangi, at iba pa. 

B. Pang-angkop (ligature)-mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang 

tinuturingan. Halimbawa: na, ng, at iba pa. 

C. Pang-ukol (preposition)-mga salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba 

pang salita. Halimbawa: ang/si, ng/ni/kay, ayon sa /ayon kay, para sa/para 

kay, hinggil sa/hinggil kay, at iba pa. 

 

 
Gawain 2. Paglinang ng Talasalitaan: 

 

Piliin sa hanay B ang pinakamalapit na kahulugan ng mga pahayag na nasa hanay 

A. Isulat sa sagutang papel ang titik ng inyong sagot. 

 

    Hanay A     Hanay B 

 

1. “May karapatan ba akong wasakin ang  A. Alam niya sa kanyang  

 Ang puso ng mga taong walang naibigay sarili na may ibang mundo    

 Sa akin kundi pagmamahal at kabutihan?”               siyang nais galawan 

2. “Totoong sa puso’t isip ko’y hindi ako   B. Ang kinagisnang panini- 

  nabibilang sa daigdig ng mga European.”               walang kinakailangan  

3. “Nakatali ako sa mga lumang tradisyon na    sundin sa ayaw man hindi 

maaaring suwayin.”        niya’t sa gusto 

4. “Tuwirang sumasalungat sa mga kaunlarang       C. Di niya magagawang  

      hinahangad ko para sa aking mga kababayan        suwayin ang mga taong     

      ang lahat ng mga institusyon naming.”     nagmamahal sa kaniya.  

5. “Salamat sa Diyos! Malalabasan ko ang                 D. Mistulang bilanggo ang  

 aking kulungan nang malaya at hindi  mundo ng prinsesa sa 

 nakatali kung sinong bridegroom.”              dahil sa kanilang 

tradisyon.  

                                                                             E. Magkaibang-magkaiba 

  ang ninanais ng prinsesa 

       para sa kanyang mga 

kababayan. Ang kanilang 

pamahalaan, simbahan 

maging ang kaniyang 

pamilya.   

                                                                              F. Nakalaya ang prinsesa 

nang hindi kinakailangang 

magpakasal sa isang lalaki 
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Magaling! Alam ko na kaya ninyong sagutan ang katanungan sa Gawain 2. 

 

Ngayon naman, upang lalo pa ninyong maintindihan ang ating tinalakay na paksa 

sagutin ang mga inihandang katunungan sa ibabang bahagi. 

 

Sagutin ang mga gabay na tanong: Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

1. Sino si Estella Zeehandelaar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Paano ipinakilala ng prinsesa ang kaniyang sarili? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ano ang nais ng prinsesa na mabago sa kaugaliang Javanese para sa 

kababaihan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Anong uri ng sanaysay ang akdang binasa? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Ano-ano ang katangian ng isang sanaysay na pormal na naiiba sa sanaysay 

na di-pormal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Pagyamanin 

Batay sa nabasang sanaysay may mga salitang mahirap ipaliwanag o may iba pang 

pagpapakahulugan na mahirap maunawaan. May mga inihanda akong katanungan 

na kung saan bigyan ninyo ng pagpapakahulugan ang mga nasalungguhitang mga 

salita. Maaaring gumamit ng diksunaryo upang lubos pang maunawaan ang nais na 

ipahayag ng bawat pangungusap.Isulat sa sagutang papel ang inyong sagot. 

 

Gawain 3. Pagbibigay Kahulugan  
 

1. Buong kasabikan kong sinalubong ang pagdating ng bagong panahon. 
2. Kinakailangang ikahon ako, ikulong at pagbawalang lumabas ng bahay. 

3. Balang-araw, maaaring lumuwag ang tali at kami’y makalaya sa 

pagkakaalipin. 

4. Hindi ako nabibilang sa daigdig ng mga India, kundi sa piling ng aking mga    

puting kapatid. 

5. Nang marinig ko ang salitang emansipasyon, nakapang-akit ito sa akin na 

magising na hangarin ang pagsasarili at kalayaan. 

 

 

Isaisip 

Upang lubos na maunawaan ang tinalakay na paksa, magsagawa tayo ng 

pagbabalik-aral hinggil sa sanaysay na iyong binasa. 

 

Gawain 4. Isa-isahin ang mga katangian ng isang babaeng tradisyonal at 

modernong babae. Ihanay ito sa talahanayan. Sagutin ang mga 

tanong sa ibaba at isulat ito sa sagutang papel. 

 

TRADISYONAL NA BABAE                                   

MODERNONG BABAE 

TRADISYONAL NA BABAE                                   

MODERNONG BABAE 
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Mga Tanong: 

1. Maituturing mo bang ang iyong sarili na isang modernong babae na malaya o 

di kaya’y tradisyonal na babae? Patunayan. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. May pantay-pantay bang karapatan at oportunidad ang mga babae at lalaki 

sa Pilipinas? Ipaliwanag. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Bilang isang babae, paano mo maipamamalas ang iyong paninindigan? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Paano ninyo napapanatili ang iyong mga tradisyon? Nais ba ninyong lumaya 

sa mga nakagisnang tradisyong ito? Ano-ano ang naging pagbabago sa inyong 

mga tradisyon sa paglipas ng panahon? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Isagawa 

Gawain 5. Paghambingin Mo. 

Sa pamamagitan ng Venn Diagram, ihambing ang uri ng pamumuhay noon at 

ngayon. Maaaring interbyuhin o magtanong sa mga magulang hinggil sa gawaing ito. 

Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

 

 

 

  

 

 

 

       Sinaunang Pamumuhay         

        ModernongPamumuhay 

 

 

 

 

 

                 

                   Pagkakaiba        Pagkakatulad  Pagkakaiba 

 

Masaya ba kayo sa ating tinalakay? Naunawaan ba ninyo ang nais ipaabot ng 

modyul na ito? Kung ganun ako’y nagagalak at inyong naunawaan ang ating 

tinalakay. Ngayon ay susubukan ko ang inyong galing. Magkakaroon tayo ng isang 

maikling pagsusulit. 
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Tayahin 

Subukin natin ang inyong natutunan. Ito’y pagsubok sa lawak ng iyong kaalaman 

tungkol sa akdang ating tinalakay. 

 

Panuto: Basahin ang mga pahayag. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat sa 

inyong sagutang papel. 

1. Isang komposisyong pampanitikan sa isang natatanging paksa na higit na maikli 

at pormal kasya sa alinmang akda. Ito ay naglalaman ng personal na kuro-kuro 

ng may-akda. 

A. Epiko  B. Nobela  C. Sanaysay  D. Tula 

2. Kahit noong maliit pa ako’y may pang-akit na sa aking pandinig ang salitang 

emansipasyon. Ano ang kahulugan ng nasalungguhitang salita? 

 A. kaunlaran  B. pagbabago C. pamayanan D. sibilisasyon 

3. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng isang babaeng moderno ayon sa may-

akda? 

  A. masaya  B. mapagmataas C. malaya  D. maagap 

4. Bihira sa mga babaeng moderno ang naniniwala sa kasagraduhan ng kasal. Ano 

ang kahulugan ng nasalungguhitang salita? 

  A. makabago  B. mapagmataas C. masayahin D. matiisin 

5. Ang tawag sa salitang nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, o sugnay. 

Halimbawa nito ay ang tulad ng, kahit na, dahil sa, kasi at iba pa. 

  A. pang-angkop B. pangatnig  C. pang-ukol  D. pang-abay 

6.  Anong uri ng pang –ugnay ang ginamit sa pangungusap na, Ayon kay Donna, ang 

pagpapakahulugan sa pahayag ay malinaw? 

A. pananda  B. pangatnig  C. pang-ukol  D. pantukoy 

7. “Nang tumuntong ako sa labindalawang taong gulang, ako ay itinali sa bahay at 

kinakailangang ikahon ako.” Ano ang ibig sabihin ng nasalungguhitang salita? 

A. itaboy  B. ikadena  C. ikulong  D. ikubli 

8. Ang pang-ugnay ay bahagi ng salitang ______________. 

A. pangkayarian B. pananda  C. pantukoy  D. pangawing 
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9. Kung ang sanaysay na di-pormal ay tinatawag na personal na sanaysay, ang 

sanaysay na impersonal naman ay_______________. 

A.naglalarawan B. pormal  C. nangungutya D.nang-aaliw 

10. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento, gumagamit tayo ng 

mga____________. 

A.pantukoy  B. pangatnig  C. pandiwa  D.pang-abay 
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Karagdagang Gawain 

 
Gawain 6. Magtala ng mga katangiang dapat taglayin at di-dapat taglayin ng isang 
kabataang Asyano. Ilagay sa talahayan ang inyong sagot at gumawa ng isang 
sanaysay ukol sa mga talang inyong naisulat sa talahanayan. Gamitin ang mga 
pang-ugnay sa pagpapahayag ng inyong pananaw o saloobin. Isulat sa sagutang 
papel. 

 
 

Dapat Taglayin ng Kabataang Asyano Di-dapat Taglayin ng Kabataang Asyano 

  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Magaling! Maluwalhati mong natapos ang mga gawaing nakatulong sa iyo upang 

madagdagan ang iyong kaalaman sa konsepto sa modyul na ito. Isang uri ng akdang 

pampanitikan naman ang ating pag-aaralan – ang dula.   
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Susi sa Pagwawasto 

   

  
Subukin 

1.B 

2.A 

3.B 

4.C 

5.C 

6.A 
7.B 

8.B 

9.C 

10.C 

Suriin 

1.C 

2.A 

3.D 

4.E 

5.F 

 

 

 

Tayahin 

1.C 

2.B 

3.B 

4.A 

5.B 

6.C 
7.C 

8.A 

9.B 

10.B 
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PAHATID – LIHAM 

Ang Sariling Pangkatulong 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 na ito ay batay sa Most 

Essentials Learning Competencies (MELC’s) ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay may 

pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa pampublikong 

paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong panunuran 2020-2021.Ang proseso ng 

paglinang ay tinutukan sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0 mahigit 

naming hinihimok ang anumang 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 
 


