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Panitikang Asyano 
Self-Learning Module 
Unang Markahan – Modyul 5: Dula 
Unang Edisyon, 2020 
 

Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 

karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 

muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 

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 name, 

tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay 

nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 

makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 

mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 

kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang 
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
 

Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 
 

 
 

Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 
 

Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Argie T. Tuburan 
Editor: Jolle May T. Bayron, Rosalie N. Espanola 
Tagasuri: Evelyn C. Frusa PhD, Prima A. Ruollo, Rolex H. Lotilla, Arvin M. Tejada 
Tagaguhit: Argie T. Tuburan  
Tagalapat: Arcadio G. De Jesus III 
Pabalat na may Malikhaing Disenyo: Reggie D. Galindez 

Tagapamahala:  Allan G. Farnazo, CESO IV- Regional Director 

      Fiel Y. Almendra, CESO V- Assistant Regional Director 

      Crispin A. Soliven Jr., CESE- Schools Division Superintendent 

    Roberto J. Montero EdD, CESE- Asst. Schools Division Superintendent  

    Gilbert B. Barrera- Chief, CLMD 

      Arturo D. Tingson Jr. - REPS, LRMS 

      Peter Van C. Ang-ug-REPS, ADM 

      Leonardo B. Mission- REPS, Filipino 

      Belen L. Fajemolin PhD- CID Chief 

      Evelyn C. Frusa PhD-EPS, LRMS 

      Bernardita M. Villano- Division ADM Coordinator  

        Prima A. Roullo-EPS, Filipino 
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Panitikang Asyano 
Unang Markahan – Modyul 7: 

Dula



 

ii 

 

Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

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

Learning Module (SLM) para sa araling 7 Dula! 

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.    

 

 

 

 

 

Para sa mag-aaral: 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

pantulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay ng mag-aaral. 
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Malugod na pagtanggap sa   Filipino 9 Panitikang Asyano    ng Self-Learning Module 

(SLM) ukol sa Dula! 

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! 

 

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.  

 

 

 

 



 

1 

 

 

 

  

 Alamin 

  Ang modyul na ito ay tatalakayin ang tungkol sa isang akdang pampanitikang 
dula na ayon kay Aristotle, isang masining at makaagham na panggagaya sa 

kalikasan ng buhay. Ito’y kinatha at itinatanghal upang magsilbing salamin ng 
buhay sa wika, sa kilos at sa damdamin.  Bilang sining, may layunin itong makaaliw, 

makapagturo o makapagbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin at makapukaw 

ng isip.  
  Inaasahang maipamamalas mo ang pagpapahalaga at pagsusuri ng ilang 

pangyayari sa akdang binasa batay sa pagiging makatotohanan nito sa buhay ng 
tao.  

  Babasahin mo muna ang ilang mga layunin at kasanayang pampagkatuto na 
aking inihanda para sa inyo. 

 

. Nabubuo ang kritikal na paghusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa 

kasiningan ng akda. 

2. Nailalapat sa sarili ang pangunahing kaisipan ng dulang binasa bilang isang 
Asyano. 

3. Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang nababago ang estruktura nito 
4. Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari sa isang dula 

5. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan (sa totoo, talaga, 

tunay, iba pa) 
 

  

 

Subukin 

Sa pagsusulit na ito ay susukatin natin ang iyong kahandaan sa panibagong 

aralin. 

Sagutin ang sumusunod na bilang. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong 

Activity Notebook.  

1. Mataas na uri ng panitikan sa Pilipinas na saklaw ang katotohanan at ang 
sigwang napupukol sa pagitan ng pamumuhay ng tao at ng lipunan.  
A. Dula    B. Maikling-Kuwento    C. Nobela                D. Tula  

 
2. Isang mahalagang elemento ng akdang pasalaysay tulad ng maikling 

kuwento, pabula, parabula at alamat. Nakasalalay rito ang maayos at 
makatotohanang pagkahabi upang maging epektibo ang akda.  

A. Diyalogo              B. Iskrip                       C. Tagpuan               D. Tauhan 
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3. Siya ang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa kaniya umiikot ang 

kuwento, mula sa simula hanggang sa wakas. 
A. Katunggaling Tauhan        B. Pantulong na Tauhan         

C. Pangunahing Tauhan        D. Pangalawang Tauhan 
 

4. Mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan sapagkat sa mga 
tunggaling ito nabubuhay ang mga pangyayari sa akda.  
A. Katunggaling Tauhan        B. Pantulong na Tauhan         

C. Pangunahing Tauhan        D. Pangalawang Tauhan 
 

5. Isang dulang nagtataglay ng malungkot na pangyayari. Ito ay makaantig 
ng damdamin subalit nagwawakas ito nang masaya at kasiya-siya sa 

mabubuti at mababait na tauhan sa dula.  
 
A.Melodrama               B. Parodiya            C. Saynete              D. Trahedya  

  
6. Ang panagano ng pandiwa na nagsasaad ng katotohanan ng isang bagay o 

pangyayari ay tinatawag na ____________.  
A.Pasakali                   B. Paturol               C. Pautos                D. Pawatas 

 
_____7. Anong damdamin ang nangingibabaw sa nakasalungguhit na diyalogo 

sa loob ng kahon?  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

A. pagkabagot     B. pagkadismaya     C. pagkasuklam       D. pagkagalit  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

INA: O, hayan, di nagmukha kang tao. Siya, diyan ka muna at ako naman ang 

magbibihis.  

BOY: (Dadabog) sabi ko, ayaw kong magsimba e! 

INA:  Ayaw mong magsimba?! 

BOY: Pagagalitan mo na naman ako, e! 

INA: At ano’ng gagawin mo rito sa bahay ngayong umagang ito ng pangiling-araw?! 

BOY: Maiiwan po ako rito sa bahay, kasama ko si… Tiyo Simon… 

Sa siniping bahagi ng dulang “Tiyo Simon” ni N.P.S Toribo 
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Para sa bilang 8-10. Batay sa ipinaliwanag na kahulugan sa pagbabago ng 
estruktura ng salita, piliin sa loob ng kahon ang salitang kukumpleto sa 

pangungusap. 
 

 
 
 

 
 

 
_____8. May kumakatok. Buksan mo ang ___________.  

_____9. Doon ka na dumaan sa ____________na nasa kusina para mas madali.  
_____10. Isara mo ang ___________ sa sala baka makapasok ang mga 
nananamantala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. pinto- ang bahaging daanan na isinasara at 

ibinubukas 

B. pintuan- ang bahaging kinalalagyan ng pinto 
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Tatalakayin sa araling ito ang dulang Pilipino na pinamagatang “Tiyo 

Simon” na akda ni N.P.S Toribio. Ang dula ay kinatha at itinatanghal upang 

magsilbing salamin ng buhay. May layuning makaaliw, makapagturo o 

makapagbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin at makapukaw sa isip.  

Matutunghayan din sa dula ang pagsasalaysay ng mga pangyayaring 

nagbibigay ng makatotohanang impormasyon sa pamamagitan ng pagtalakay 

sa araling pandiwang nasa panaganong paturol.  

Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang 

pagpapahalaga sa dula at makapagsasalaysay ng mga pangyayaring 

nagbibigay ng makatotohanang impormasyon sa tulong ng mga pandiwang 

nasa panaganong paturol.  

 

Balikan 

Sa nakaraang modyul ay natutuhan natin ang isang akdang pampanitikang 

sanaysay na pinamagatang “Kay Estella Zeehandelaar” mula sa Indonesia at 

isinalin sa Filipino ni Ruth Elynia S. Mabanglo.  

Inilahad sa araling ito ang isang babaeng nagnanais na kumawala sa 

nakasanayang tradisyon ng kanilang lahi at mamuhay nang naaayon sa 

depinisyon niya ng modernong babaeng malaya at marunong humarap sa 

mga pananagutan 

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

makakatulong upang maunawaan ang nais na ipahayag o opinyon ng 

mambabasa.  

Ngayon, sa bawat saranggolang makikita sa ibaba, isulat mo ang tatlong 

bagay na napagtanto mo mula sa binasang sanaysay. Isulat ang sagot sa 

Activity Notebook. 

 

 

 

 

 

Aralin 

7 DULA 
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 Tuklasin 

 
          Sa mga sandaling ito ay isang dula naman sa Pilipinas ang iyong 

mababasa na pinamagatang: “Tiyo Simon” na akda ni N.P.S Toribio. Halina’t 

ating basahin at unawain! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIYO SIMON 
Dula—ni N.P.S. Toribio Pilipinas 

Mga Tauhan: 
 

Tiyo Simon—isang taong nasa katanghalian ang  gulang, may kapansanan  
ang isang paa at may mga paniniwala na hindi maunawaan ng kanyang 

hipag na relihiyosa. 
Ina—ina ni Boy 
Boy—pamangkin ni Tiyo Simon. Pipituhing taong gulang. 

 
Oras—umaga, halos hindi pa sumusikat ang araw. 

 
Tagpo: Sa loob ng silid ni Boy. Makikita ang isang tokador na 

kinapapatungan ng mga langis at pamada sa buhok, toniko, suklay, at iba 
pang gamit sa pag-aayos. Sa itaas ng tokador, nakadikit sa dingding ang 
isang malaking larawan ng birheng nakalabas ang puso at may tarak ng 

isang punyal. Sa tabi ng nakabukas na bintana sa gawing kanan ay ang 
katreng higaan ng bata. Sa kabuuan, ang silid ay larawan ng kariwasaan. 

Sa pagtaas ng tabing, makikita si Boy na binibihisan  ng kanyang ina. 
Nakabakas sa mukha ng bata ang pagkainip samanatalang sinusuklay ang 

kanyang buhok. (Biglang uunat ang babae, saglit na sisipatin ang ayos ng 
anak, saka ngingiti.) 
 

INA: O, hayan, di nagmukha kang tao. Siya, diyan ka muna at ako naman 
ang magbibihis. 

BOY: (Dadabog) sabi ko, ayaw kong magsimba, e! 
INA: Ayaw mong magsimba! Hindi maa...pagagalitin mo na naman ako, e! 

At anong gagawin mo rito sa bahay ngayong    umagang ito na pangiling-
araw? 
BOY: Maiiwan po ako rito sa bahay,  kasama ko si ...Tiyo Simon... 

INA: (Mapapamulagat) A, ang ateistang iyon. Ang...patawarin ako ng Diyos. 
BOY: Basta. Maiiwan po ako... (Ipapadyak ang paa) makikipagkuwentuhan 

na lamang ako kay Tiyo Simon... 
INA: (Sa malakas na tinig) makikipagkuwentuhan ka? At anong kuwento? 

Tungkol sa kalapastanganan sa banal na pangalan ng Panginoon? 
BOY: Hindi, Mama. Maganda ang ikinukuwento ni Tiyo  Simon sa akin... 
INA: A, husto ka na...husto na bago ako magalit nang totohanan at 

humarap sa Panginoon ngayong araw na ito nang may dumi sa kalooban. 
BOY: Pero... 

INA: Husto na sabi , e! 
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(Matitigil sa pagsagot si Boy. Makaririnig sila ng mga yabag na hindi pantay, 
palapit sa nakapinid na pinto sa silid, saglit na titigil ang yabag; pagkuwa’y 

makaririnig sila ng mahinang pagkatok sa pinto.) 
INA: (Paungol) uh... sino ‘yan? 

 
TIYO SIMON: (Marahan ang tinig) Ako, hipag, naulinigan kong... 

(Padabog na tutunguhin ng babae ang pinto at bubuksan iyon. 
Mahahantad ang kaanyuan ni Tiyo Simon, nakangiti ito.) 
 

TIYO SIMON: Maaari bang pumasok? Naulinigan kong tila may itinututol 
si Boy... 

BOY: (Lalapit) Ayaw kong magsimba, Tiyo Simon. Maiiwan ako sa iyo rito. 
Hindi ako sasama kay Mama. 

INA: (Paismid) Iyan ang itinututol ng pamangkin mo, kuya. Hindi nga raw 
sasama sa simbahan... 
(Maiiling si Tiyo Simon, ngingiti at paika-ikang papasok sa loob, hahawakan 

ang balikat ni Boy.) 
 

TIYO SIMON: Kailangan ka nga namang sumama sa simbahan, Boy. Kung 
gusto mo...kung gusto mong isama ako ay maghintay kayo at ako’y 

magbibihis...magsisimba tayo. 
 
(Mapapatingin nang maluwat si Boy sa kanyang Tiyo Simon, ngunit hindi 

makakibo. Ang ina ay namangha rin. Tatalikod 
na si Tiyo Simon at lalabas. Maiiwang natitigilan ang dalawa, pagkuwa’y 

babaling ang ina kay Boy.) 
 

INA: Nakapagtataka! Ano kaya ang nakain ng amain mong iyon at 
naisipang sumama ngayon sa atin? Ngayon ko lamang siya makikitang 
lalapit sa Diyos... 

BOY: Kung sasama po si Tiyo Simon , sasama rin ako... 
INA: Hayun! Kaya lamang sasama ay kung sasama ang iyong amain. At 

kung hindi ay hindi ka rin sasama. Pero mabuti rin iyon...mabuti, sapagkat 
hindi lamang ikaw ang maaakay ko sa wastong landas kundi ang kapatid 

na iyon ng iyong ama na isa ring... 
(Mapapayuko ang babae, papahirin ang luhang sumungaw sa mga mata. 
Magmamalas lamang si Boy.) 

INA: (Mahina at waring sa sarili lamang). Namatay siyang hindi lamang 
nakapagpa-Hesus. Kasi’y matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa 

simbahan. Pareho silang magkapatid sila ng iyong amain. Sana’y magbalik-
loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng 

kanyang kapatid na sumakabilang buhay na... 
(Mananatiling nagmamasid lamang si Boy. Pagkuwa’y nakarinig sila ng 
hindi pantay na yabag, at ilang sandali pa ay sumungaw na ang mukha ni 

Tiyo Simon sa pinto. Biglang papahirin ng babae ang kanyang mukha, 

pasasayahin ito, at saka tutunguhin ang pinto.) 
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INA: Siya nga pala. Magbibihis din ako. Nakalimutan ko, kasi’y...diyan 
muna kayo ni Boy, kuya... 

(Lalabas ang babae at si Tiyo Simon ay papasok sa loob ng silid. Agad 

tutunguhin ang isang sopang naroroon, pabuntung-hiningang uupo. Agad 

naman siyang lalapitan ni Boy at ang bata ay titindig sa harapan niya.) 

TIYO SIMON: (Maghihikab) iba na ang tumatanda talaga. Madaling 
mangawit, mahina ang katawan at...(biglang matitigil nang mapansing ang 

tinitingnan ng bata ay ang kanyang may kapansanang paa. Matatawa.) 
BOY: Bakit napilay po kayo, Tiyo Simon? Totoo ba’ng sabi ni Mama na iya’y 

parusa ng Diyos?... 
TIYO SIMON: (Matatawa) sinabi ba ng Mama mo iyon? 
BOY: Oo raw e, hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa 

Diyos. Hindi raw kasi... 
TIYO SIMON: (Mapapabuntong-hininga) hindi totoo, Boy, na hindi ako 

naniniwala sa Diyos... 
BOY: Pero ‘yon ang sabi ni Mama, Tiyo Simon. Hindi raw kayo nangingilin 

kung araw ng pangilin. Bakit hindi kayo nangingilin, Tiyo Simon? 
TIYO SIMON: May mga bagay, Boy na hindi maipaliwanag. May mga bagay 
na hindi maipaaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na 

ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan sa sariling 
pagkamulat...ngunit kung anuman itong mga bagay na ito, Boy, ay isa ang 

tiyak: malaki ang pananalig ko kay Bathala. 
BOY: Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tiyo Simon?... 

TIYO SIMON: Oo, Boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. 
Kaya huwag mong tatanggihan ang pagsama sa iyo ng iyong Mama. Hindi 
makabubuti sa iyo ang pagtanggi, ang pagkawala ng pananalig. Nangyari 

na sa akin iyon at hindi ako naging maligaya. 
(Titigil si Tiyo Simon sa pagsasalita na waring biglang palulungkutin ng mga 

alaala. Buhat sa malayo ay biglang aabot ang alingawngaw ng tinutugtog 
na kamapana. Magtatagal nang ilang sandali pagkuwa’y titigil ang 

pagtugtog ng batingaw. Magbubuntung hininga si Tiyo Simon, titingnan 
ang kanyang may kapansanang paa, tatawa nang mahina at saka titingin 
kay Boy). 
 

TIYO SIMON: Dahil sa kapansanang ito ng aking paa, Boy, natutuhan kong 

tumalikod, hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The 
Human Bondage ni Maugham at ako’y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan 

ng kanyang tauhan doon ngunit hindi ako naging maligaya, Boy, hindi ako 
nakaramdam ng kasiyahan. 
BOY: Ano ang nangyari, Tiyo Simon?... 

TIYO SIMON: Lalo akong naging bugnutin, magagalitin. Dahil doon, walang 
natuwang tao sa akin, nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-

isa ako...hanggang isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang 
nagpamulat sa aking paningin. 

BOY: Ano iyon, Tiyo Simon...? 
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(Uunat sa pagkakaupo si Tiyo Simon at dudukot sa kanyang lukbutan. 
Maglalabas ng isang bagay na makikilala na isang sirang manikang maliit.) 
 

TIYO SIMON: ito ay isang manika ng batang nasagasaan ng trak. Patawid 

siya noon at sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ito 

ngunit siyang pagdaan ng trak at siya’y nasagasaaan...nasagasaan siya. 

Nadurog ang kanyang binti, namatay ang bata...namatay nakita ko, ng 

dalawang mata, ako noo’y naglalakad sa malapit...at aking nilapitan, ako 

ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at noo’y tangang 

mahigpit ng namatay na bata na waring ayaw bitiwan kahit sa 

kamatayan... 

BOY: (Nakamulagat) Ano pa’ng nangyari Tiyo Simon? 

TIYO SIMON: Kinuha ko nga ang manika, Boy. At noon naganap ang 
pagbabago sa aking sarili...sapagkat nang yumuko ako upang damputin 

ang manika ay nakita ko ang isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig 
ng patay na bata sa kabila ng pagkadurog ng kanyang buto...ngiting tila ba 
nananalig siya na walang kamatayan... 

 
(Magbubuntunghiningga si Tiyo Simon samantalang patuloy na nakikinig 

lamang si Boy. Muling maririnig ang batingaw sa malayo. Higit na malakas 
at madalas, mananatili nang higit na mahabang sandali sa pagtunog, 

pagkuwa’y titigil. Muling magbubuntunghininga si Tiyo Simon.) 
 
TIYO SIMON: Mula noon, ako’y nag-isip na, Boy. Hindi ko na makalimutan 

ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at iningatan, hindi inihiwalay 
sa aking katawan, bilang tagapagpaalalang lagi sa akin ng matibay at 

mataos na pananalig ng isang batang hanggang sa oras ng kamatayan ay 
nakangiti pa. At aking tinandaan sa isip: kailangan ng isang tao ang 

pananalig kay Bathala, kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng 
kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasawian...upang may makapitan siya 
kung siya’y iginugupo na ng mga hinanakit sa buhay. 

(Mahabang katahimikan ang maghahari. Pagkuwa’y maririnig ang matuling 
yabag na papalapit. Sumungaw ang mukha ng ina ni Boy sa pinto.) 

INA: Tayo na, baka wala na tayong datnang misa. Hinahanap ko pa kasi 
ang aking dasalan kaya ako natagalan. Tayo na, Boy...Kuya 

BOY: (Paluksu-luksong tutunguhin ang pinto) Tayo na Mama, kanina pa 
nga po tugtog nang tugtog ang kampana, e. Tayo na, Tiyo Simon, baka tayo 
mahuli, tayo na! 

 
(Muling maririnig ang tugtog ng kampana sa malayo. Nagmamadaling 

lalabas si Boy sa pinto. Lalong magiging madalas ang pagtugtog ng 
kampana lalong magiging malakas, habang bumababa ang tabing). 
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Gawain 1 RUWEDA NG SALITA 

Ibigay ang pahiwatig na kahulugan ng sumusunod na pahayag sa loob ng 

bawat tatsulok sa ruweda (Ferris Wheel). Punan ng titik ang kahon upang 

mabuo ang kahulugan nito. Pagkatapos, gamitin ito sa pagbuo ng 

makabuluhang pangungusap. Gayahin ang pormat sa papel.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talaan ng mga pangungusap.  

1. ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Galingan 

Mo! 

1.Araw ng pangingilin 

 

2.Namatay ng hindi 

nakapagpa-Hesus 

3.Sumakabilang buhay 

na 

4. Naulinagan kong 

may itinututol siya 5. Matibay at mataos na 

pananalig 

6. Kailangan ng pananalig 
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Gawain 2 Subukin ang Iyong Pag-unawa! 

Panuto: Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa Activity 

Notebook. 

1. Ano ang malaking impluwensiya ng pangunahing tauhan kay Boy? 

Patunayan.  

 

 

 

 

 

 

2. Ano naging dahilan ni Tiyo Simon sa pagtalikod sa hindi lamang sa 

simbahan, kundi sa Diyos? 

 

 

 

 

 

 

3. Anong damdamin ang namayani sa hipag ni Tiyo Simon sa pagbabalik-loob 

niya sa Diyos? Kung ikaw ang hipag ni Tiyo Simon, ganoon din ba ang iyong 

mararamdaman?  

 

 

 

 

 

 

4. Bakit naisipan ni Tiyo Simon na sumama sa mag-ina sa simbahan? 

 

 

 

 

 

5. Bakit isang melodrama ang akdang iyong binasa? Patunayan.  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Gawain 3 Ipadama Mo! 

Matapos mong mabasa at masuri ang akda, sagutin ang sumusunod: Isulat 

ang iyong saogot sa Activity Notebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang iyong nadama?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ano ang binago nito sa iyong pag-uugali?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Bakit mo ibabahagi sa iba na basahin ito?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Gawain 4 Hambingin Mo! 

Sa pamamagitan ng Venn Diagram, paghambingin ang kulturang Pilipinong 

inilarawan sa akda sa alinman sa mga bansang Asyano. Ilagay sa iyong 

Activity Notebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagkakatulad  

Pagkakaiba 
Pagkakaiba 

Bansang Pilipinas Iba pang bansa sa Asya 
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Suriin 

Alamin natin…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ang Dula ayon kay Aristotle ay isang 

sining ng panggagaya o pag-iimita sa 

kalikasan ng buhay. Ipinapakita nito ang 

realidad sa buhay ng tao gayundin ang 

kanyang mga iniisip, ikinikilos at at isinasaad. 

Ito ay sinusulat at tinatanghal upang 

magsilbing salamin ng buhay na naglalayong 

makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng 

mensahe. 

       Ito ay mataas na uri ng panitikan sa 

Pilipinas na saklaw ang katotohanan at ang 

sigwang napupukol sa pagitan ng 

pamumuhay ng tao at ng lipunan. 

  Masasabing higit na kawili-wili ang dula 

kaysa sa maikling kuwento sapagkat sa dula 

higit na nadarama ang mga tunggalian ng mga 

mga tauhan at ang kanilang mga suliranin. Sa 

maikling-kuwento, may mga pangyayaring 

iniuulat na lang ng may akda ngunit sa dula 

ang mga ito ay hayagang nakikita sa mga 

ikinikilos ng mga tauhan bukod sa naririnig 

pa rin sa kanilang mga sinasabi 

   

 

 

   

 

Ang iyong 

nabasang dula 

ay isang uri ng 

melodrama. Ito 

ay nagtataglay 

malungkot na 

pangyayari na 

maaaring 

makaantig ng 

damdamin 

subalit 

nagwawakas 

nang masaya at 

kasiya-siya sa 

mabubuti at 

mababait na 

tauhan sa dula. 
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Mahalaga ang tauhan sa Dula. Ang tauhan ang siyang kumikilos sa 

kuwento. Siya ang gumagawa ng mga desisyon na nagpapatakbo sa salaysay. 

Siya ay mahalagang elemento ng akda. Nakasalalay sa maayos at 

makatotohanang pagkakahabi ng mga tauhan ang pagiging epektibo ng isang 

akda. Ang uri dami o bilang ng mga tauhan ay dapat umayon sa 

pangangailangan. Mahirap itakda ang bilang ng mga tauhang magpapagalaw 

sa isang kuwento sapagkat ang pangangailangan lamang ang siyang 

maaaring magtakda nito.  

TAUHAN BILANG ELEMENTO NG AKDANG PASALAYSAY 

 Ayon sa Manwal sa Pagsusulat ng Akdang Pasalaysay ang karaniwang 

tauhang bumubuhay sa anuman akdang tuluyan ay ang sumusunod:  

1. Pangunahing Tauhan: ay siyang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa 

pangunahing tauhan umiikot ang kuwento, mula sa simula hanggang sa 

wakas. 

2. Katunggaling Tauhan: ang siyang sumasalungat o kalaban ng 

pangunahing tauhan. Mahalaga ang papel na kanyang ginagampanan 

sapagkat sa mga tunggaling ito nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. 

3. Pantulong na Tauhan: gaya ng ipinapahiwatig na katawagan ay 

karaniwang kasama ng pangunahing tauhan. Ang pangunahing tungkulin 

nito sa akda ay ang maging kapalagayang loob o sumuporta sa tauhan. 

4. Ang may Akda o Awtor: ay laging magkasama sa loob ng katha. Bagama’t 

ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng tauhan, sa likod ay laging 

nakasubaybay ang kamalayan ng makapangyarihang awtor. 

Bukod sa mga uri ng tauhang nabanggit ay may iba pang pag-uuri o 

katawagan ang tauhang gumaganap sa kwento batay sa kanilang karakter o 

pagkatao. Ito ay ang tauhang bilog at tauhang lapad.  

       Ang tauhang bilog o round character ay may katangiang tulad 

din ng isang totoong tao. Nagbabago ang kanyang katauhan sa kabuaan ng 

akda. Maaaring magsimula siyang mabait, masipag at masunurin subalit 

dahil sa ilang mga pangyayari ay nagbago ang kanyang katauhan. 

Mahalagang maging epektibo ang paghabi ng mga tauhan upang ang tauhan 

ay maging makatotohanan o maging isang tauhang bilog.  

       Ang tauhang lapad o flat character ay ang tauhang hindi 

nagbabago ang pagkatao mula simula hanggang sa katapusan ng akda. 

Bihirang magkaroon ng ganitong uri ng tauhan sa mga akda subalit minsan 

ay kinakailangang maglagay nito upang higit na lumutang ang tauhang 

binibigyang-pansin. 
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Gawin Natin! 
 

Sagutin ang sumusunod na mga tanong.  Isulat mo iyong sagot sa Activity 

Notebook.  

 

Sa pagkakatong ito ay susuriin natin ang mahahalagang papel na 

ginampanan ng mga tauhang nakatala sa “Tiyo Simon” Bubuo tayo ng 

kritikal na paghuhusga sa pagiging epektibo ng bawat tauhan at sa epekto 

nito sa pagiging masining ng akda.  

 
 

Mga Tauhan 

 
 

Tiyo Simon 

 
 

Boy 

 
 

Ina 

 
 

Uri ng Tauhan 
ayon sa papel na 

ginagampanan  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 
Uri ng Tauhan 

ayon sa katauhan 
at paliwanag sa 
sagot 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 

 
 
Epektibo ba o 

hindi ang tauhan 
sa papel na 

kanyang 
ginagampanan? 

Ipaliwanag 
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Pagyamanin 

Bahagi ng buhay ng tao ang makarinig o makakuha ng impormasyon, 

kaalaman o iba pa. Kaya nararapat lamang na maging maingat sa pagpili at 

pagtanggap ng mga nasabing impormasyon. Kinakailangan ng masusing 

pagbeberepika at pagsusuri upang malaman kung ang mga ito’y 

makatotohanan o hindi.  

Ang isang pahayag ay makatotohanan kung ito ay may suportang 

datos, pag-aaral, pananaliksik at suportang impormasyong napatunayang 

tama o mabisa para sa lahat. Ang ganitong uri ng pahayag ay karaniwang 

may siyentipikong basehan gaya ng agham at siyensya.  

 Sa pagpapahayag ng katotohanan, kailangang maging tumpak at 

wasto ang mga pahayag, salita at gramatikang gagamitin sa pagpapahayag. 

Ang mga parirala sa ibaba ay ilan sa mga ginagamit sa pagpapahayag ng 

katotohanan.  

 Batay sa pag-aaral totoong…  

 Mula sa mga datos na aking nakalap, talagang… 

 Ang mga patunay na aking nakalap ay tunay na… 

 Ayon sa mga dalubhasa, napatunayan na… 

 Isang mabisang pag-aaral at pagsusuri ang isinagawa kaya 

napatunayang … 

 Napatunayang mabisa ang… 

 Mula sa pagbeberepika ng mga datos at impormasyon, 

napatunayan ang…  
 

Samantala, mayroon ding mga pahayag na ginagamit sa pagsasabi ng 

mga bagay na walang katiyakan o walang sapat na basehan. Ang mga ito ay 

mga bagay na walang sapat na basehan. Ang mga ito ay opinyon lamang ng 

isang o iilang tao o pangkat.  

Ang ganitong pahayag ay karaniwang hindi suportado ng datos o 

siyentipikong basehan. Ilan sa mga ganitong uri ng pahayag ay ang mga sari-

sariling kuro-kuro o palagay ng tao, pamahiin, opinion page sa pahayagan at 

iba pang katulad. Ilan sa mga ekspresyong ginagamit sa ganitong pahayag ay 

ang sumusunod.  

 Naniniwala ako… 

 Sa aking palagay… 

 Ang opinyon ko sa bagay na ito… 

 Palagay ko… 

 Baka ang mga pangyayaring… 

 Marahil ang bagay na ito ay… 
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 Puwedeng ang mga pangyayari… 

 Sa ganang sarili… 

 Sa tingin ko…  

Ngayon alam mo na ang pagkakaiba ng Katotohanan sa Opinyon. Batid kong 

naunawaan mo ito nang lubos at naitama ang iyong pagkakamali.  

Para subukin kung ito ay naunawaan at kabisado mo na, nais kong sagutin 

mo ang sumusunod.  

Gawain: Hasain Mo!  

Gumamit ng ekspresyong nagpapahayag ng Katotohanan at Opinyon mula 

sa mga impormasyong nakalahad sa bawat bilang.  

 

 

1. Katotohanan: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Opinyon:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 

 

3. Katotohanan: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Opinyon:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

5. Katotohanan: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Opinyon:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

Hindi lamang sa Amerika nagtutungo ang marami nating kababayan; maraming 

manggagawang Pilipino ang nagtutungo sa Europa, Saudi Arabia at sa iba pang bansa 

sa Asya.  

Ang bahagdan ng populasyon ng mga OFW sa kontinente ng Europa ay 8.7% sa North at 

South Amerika ay 7.6%, at 2.2 % naman para sa kontinente ng Australia.  

Ang kalimitang trabaho ng mga OFW sa ibang bansa ay labourer/unskilled workers na 

may bilang na mahigit sa 30 bahagdan; sales and service workers na mahigit 15 

bahagdan; at plant and machine operators na mahigit sa 10 bahagdan.   
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Isaisip 
 

 

 

Sagutin: 

Para lubos na maunawaan at matutunan ang ating mga paksang tinalakay 

ay babalikan natin ito sa pamamagitan ng pagsagot sa sumusunod na tanong.  

A. Panuto: Ibigay ang pagkakaiba.  

Ang Pinagkaiba ng Katotohanan sa Opinyon 

 

B.Panuto: Punan ng tamang sagot.  

 

ang siyang sumasalungat o kalaban ng 

pangunahing tauhan ang papel na kanyang 

ginagampanan sapagkat sa mga tunggaling ito 

nabubuhay ang mga pangyayari sa akda. 

 

ay siyang pinakamahalagang tauhan sa akda. Sa 

pangunahing tauhan umiikot ang kuwento, mula 

sa simula hanggang sa wakas. 

ay lagi ng magkasama sa loob ng katha. Bagama’t 

ang naririnig lamang ay ang kilos at tinig ng 

tauhan sa likod ay laging nakasubaybay ang 

kamalayan ng makapangyarihang awtor. 

 

gaya ng ipinapahiwatig na katawagan ay 

karaniwang kasama ng tauhan. Ang pangunahing 

tungkulin nito sa akda ay ang maging 

kapalagayang loob o sumuporta sa tauhan. 

Katotohanan  Opinyon 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5.Ang tauhang ______________________ ay may katangiang tulad din ng isang 

totoong tao. Nagbabago ang kanyang katauhan sa kabuoan ng akda.  

6.Ang tauhang ______________________ay ang tauhang hindi nagbabago ang 

pagkatao mula simula hanggang sa katapusan ng akda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Isang mahalagang elemento ng akdang pasalaysay tulad ng maikling 

kuwento, pabula, parabula at alamat. Nakasasalay dito ang maayos at 

makatotohanang pagkakahabi para maging epektibo ang 

akda.______________________ 

C. Panuto: Punan ang hinihingi ng nasa grapiko. Kopyahin at isulat ang iyong 

sagot sa Activity Notebook.  

7._____________________ 

 isang sining ng panggagaya o 

pag-iimita sa kalikasan ng 

buhay.  

 

Ipinapakita nito ang realidad sa 

buhay ng tao gayundin ang 

kanyang mga iniisip, ikinikilos 

at at isinasaad.  

Ito ay sinusulat at tinatanghal 

upang magsilbing salamin ng 

buhay na naglalayong 

makaaliw, makapagturo o 

makapagbigay ng mensahe. 

 

TIYO SIMON 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Pangunahing Tauhan 

Katunggaling Tauhan 

Pantulong na Tauhan 
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Isagawa 

Upang masukat natin ang iyong natutunan sa aralin, ipagpalagay na ikaw ay 

isa kabataang naanyayahang maging kabahagi ng Samahan ng mga 

Manunuri ng Panitikang Pilipino. Ang isang gawaing ipinagagawa sa iyo ay 

ang pagsulat ng isang pagsusuri ng pagiging makatotohanan ng ilang 

pangyayari sa dulang iyong nabasa sa araling ito.  

A.Panuto: Itala ang mga makatotohanang pangyayaring nabasa sa dulang: 

Tiyo Simon  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

B.Panuto: Gamitin ang iyong natutunan sa kabuuan ng araling ito upang 

maging gabay mo sa iyong pagsusuri.  

Ang gagawin mong pagsusuri ay dapat na makasunod sa rubrik sa ibaba. 

Isulat ito sa isang Oslo Paper.  

 
Mga Pamantayan 

 
Laang 

Puntos 

 
Aking 

Puntos 

Ang mga pangyayaring sinuri ay nakabatay sa isang 
dula. 

 
10 

 
 

Makatotohanan at maliwanag ang pagsusuring 
natapos.  

 
10 

 
 

Naipahayag nang malinaw ang kaisipan, pananaw at 
saloobin tungkol sa sinuring akda.  

 
10 
 

 
 

Kabuuang  puntos 30  
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Tayahin 

 

Sagutin ang mga sumusunod na bilang. Isulat ang titik ng tamang 

sagot sa iyong Activity Notebook. 

1. Anong uri ng akdang pampanitikan ang “Tiyo Simon” N.P.S. Toribio 

Pilipinas? 

A. Dula         B. Maikling Kuwento              C. Nobela                   D. Tula 

2. Ang naging pangunahing Tauhan sa dulang “Tiyo Simon” ni N.P.S. Toribio 

Pilipinas.  

A. Boy               B. Ina                C. Tiyo Simon               D. Batang babae 

3. Ang naging dahilan ni Tiyo Simon sa pagtalikod sa hindi lamang sa 

simbahan, kundi sa Diyos.  

A. Dahil sa manika ng batang nasagasaan ng trak 

B. Dahil sa pangungulila sa kanyang namayapang kapatid 

C. Dahil sa kapansanan ng kanyang paa 

D. Wala sa nabanggit  

4. Alin sa mga sumusunod ang pangyayaring nagdulot kay Tiyo Simon na 

magbalik loob sa Diyos?  

A. Pagtitiwala at pananalig sa Diyos 

B. Impluwensya ng kapatid  

C. Dahil sa kagustuhan ng kanyang pamangking si Boy 

D. Pagkakita sa batang babaeng nasagasaan na, may ngiti pa rin sa labi 

5. Bakit melodrama ang uri ng Dula na “Tiyo Simon” ni ni N.P.S. Toribio 

Pilipinas? 

A. Ito ay karaniwang nagwawakas ng malungkot.  

B. Magkahalo ang katatawanan at kasawian kung saan may mga tauhang 

katawa-tawa  

C. Ang kwento ay pinaiikot ditto upang magsilbing huwaran ng tao sa 

kanyang buhay.  

D. Ito ay nagtataglay malungkot na pangyayari na maaaring makaantig ng 

damdamin subalit nagwawakas nang masaya at kasiya-siya sa 

mabubuti at mababait na tauhan sa dula. 

 
 

 
Piliin ang titik ng tamang sagot na nagpapakita ng angkop na damdaming 

namayani sa nasabing mga pahayag. 
 
 6. “Kaya, Gay, masisisi mo ba ako kung naisin kong umalis sa Pilipinas? Dito, 

kahit saan ka tumingin ay wala kang makikita kundi ang marungis na 

mukha ng politika.” 
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A. pagkadismaya  B. pagmamalasakit   C. pagbabanta    D. pagkalungkot  

 

 
 

 
A. pagkatuwa   B. pagmamalaki     C. pagyayabang     D. pagkadismaya 

 

 
 

 
 

 
A. pagkainis    B. pagpapaalala   C. pagmamalaki      D. pagmamalasakit  

 

Para sa bilang 9-10, batay sa ipinaliwanag na kahulugan sa pagbabago ng 
estruktura ng salita, piliin sa loob ng kahon ang salitang kukumpleto sa 

pangungusap.  
 

a. dalaga b. dumalaga c. dalagang-ina 

 

9. Ang mga _____________ ng Pilipinas ay itinuturing na hiyas ng ating lahi.  

10. Sa kasalukuyan bunga na rin ng pagiging makabago ng kabataan ay ilan 

na sa kanila ang nagiging ________________. 

 

Tukuyin kung ang pahayag kung ito ay Katotohanan o Opinyon. Isulat ang 

letrang A kapag ito ay Katotohanan at B kapag Opinyon.  

11.  Umakyat na kahapon sa isang libo ang kabuuang bilang ng mga namatay 

sa Coronavirus (Covid-19) sa Pilipinas.  

12. Sabi ng doktor, may gamot na raw gamot sa pandemikong sakit na 

coronavirus. 

13. Nasabat mula sa dalawang dealers ang higit 10 milyong pisong halaga ng 

ilegal na droga sa ikinasang joint law enforcement operation ng AFP, PNP at 

PDEA BRMM sa Marawi City, North Cotabato, Philippines.  

14. Balita sa eskwelahan, mas marami raw ang mga nabuntis sa taong ito. 

15. Sa Upi, Cotabato City naitala ang may pinakamalakas na lindol ayon sa 

PHIVOLCS.  

 

8. “Hindi ko naman, inaasahang maging Rizal ka, o Bonifacio, o Magsaysay 

ka; ngunit isipin mong maliit mang kandila’y nakapagbibigay rin ng liwanag. 

Anak, nangangapa na ang marami sa lumalaganap na kadiliman!” 

7. “Totoo? O mahal ko! Diyos ko, wala na ‘kong hihilingin pa! Nasa akin na 

ang laha!” 
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Karagdagang Gawain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINABATI KITA! Maluwalhati mong natapos ang mga gawaing 

nakatulong sa iyo upang madagdagan ang iyong kaalaman sa konsepto sa 

modyul na ito.   

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa mga napapanahong 

isyu sa Asya. Gamitan ito ng mga ekspresyong 

nagpapahayag ng Katotohanan at Opinyon.  

Pamantayan:  

Nilalaman-----------------------15 

Relasyon sa Paksa-------------10 

Balarila---------------------------5 

Kabuuan                               30 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin 

1.A 
2.D 

3.C 
4.A 

5.A 
6.B 

7.D 
8.A 
9.B 

10.A 

Tayahin 

1.A 
2.C 
3.D 

4.D 
5.A 

6.A 
7.B 

8.A 
9.A 
10.C 

11.A 
12.B 

13.A 
14.B 
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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 (MELCs) 

ng Kagawaran ng Edukasyon. Iyo 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 tinutukan sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Mahigpit 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 
 


