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Paunang Salita
Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para

sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t
ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at
malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na
naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga
magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-
aaral sa kani-kanilang tahanan.

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang
nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang
magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o
sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang
masukat naman ang natutuhan. May susi ng pagwawasto upang makita
kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan
namin na magiging matapat ang bawat isa sa paggamit nito.

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito
upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o
mamarkahan ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay
na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa
kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga
aralin at paggamit ng SLM na ito.

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga
tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala
sila sa paaralan.
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Alamin

Ano ang napaloob sa Modyul na ito?

Magandang araw sa iyo kaibigan. Lagi ba kayong nanonood ng telebisyon? Ano
naman ang nakahiligan mong panoorin? Malamang si Cardo? O kaya ay iba pang
teleserye? May tama ba ako?

Ang modyul na ito ay sadyang binuo para sa iyo upang maunawaan ang
pinakamahalagang kasanayan sa pampagkatuto na:
Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na mga pamantayan. F7PD-
Id-e-4
 Matapos mong pag-aralan ang modyul na ito ay inaasahan kong matatamo

mo ang mga sumusunod na layunin:
1. Natutukoy ang kahulugan ng isang dokumentaryo.
2. Nakikilala ang mga elemento ng isang dokumentaryo.
3. Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa ibinigay na pamantayan.

Sa modyul na ito kaibigan ay matutunghayan natin ang pagsusuri ng mga
nabanggit na mga kuwento ng buhay ng tao na mula sa dokumentaryong pelikula
na puno ng katotohanan sa buhay ng tao maging tagumpay man o kabiguan.

Kaya ihanda at pag-igtingin ang interes mo sa panonood upang ikaw ay
makasubok na sumuri ng isang dokyu-film.

Kilala mo ba si Jessica Soho/ Kara David? Saang programa sa telebisyon mo sila
karaniwang napapanood? Sila ay mga sikat na dokumentarista.

Sa modyul na ito ay matututo kang kumilala kung ang pinanonood mo ay buo at
may kumpletong elemento upang ikaw ay hindi mabibitin sa kaalaman na hatid ng
mga dokumentaristang nabanggit.

Huwag kang mag-alala! Sa modyul na ito ay matutunghayan at makikilala mo ang
mga iyan sa pamamagitan ng pagsusuri ng dokyu film na panonoorin mo at
magiging pamantayan din sa gagawing pagsusuri.

Kaya handa ka na kaibigan?
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Subukin

Bago ka magpatuloy ay nais kong sagutin mo muna ang mga sumusunod na
katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel.

______1. Ano ang pumapasok sa isipan mo kapag narinig mo ang salitang
dokumentaryo?

a. dula
b. tula
c. kuwento
d. balita

______2. Karaniwang nasa anyong _____________ ang isang maikling kuwento.
Anong salita ang dapat ipuno sa patlang?

a. anyo ng panitikan
b. kakintalan
c. pagsasalaysay
d. pangyayari

 Para sa bilang 3-10. Tukuyin ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit.

______3. Siya ay masugid na tagahanga ng isang tanyag na artista.

a. taksil
b. seryoso
c. tapat
d. plastic

______4. Maraming deboto ang sumali sa prusisyon.
a. nanampalataya
b. kapatid
c. kapamilya
d. tao

______5. Mataas ang ranggo niya sa kompanyang iyon.
a. posisyon
b. tagumpay
c. espesyal
d. korona

______ 6. Maliit ang mga buho ng kanilang pinagsisilungan.
a. kawayan
b. butas
c. kanal
d. palanggana
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______7. Mahaba ang tabas ng itak sa kanyang braso.
a. sugat
b. linya
c. talim
d. gunting

______8. Malalaking bungkos ng gulay ang bitbit niya sa araw-araw.
a. bigkis
b. kilo
c. tali
d. kahon

______9. Tuwing umaga ay malalaking sako ng bigas ang pasan ni itay papuntang
palengke.

a. buhat
b. bagsak
c. dagan
d. liko

______10. Nakisilong lamang ang batang boksingero sa mga kaibigan.
a. nakiakyat
b. nakitira
c. namasyal
d. nakitulog
e.

______11. Ano ang akdang pampanitikan na naglalaman ng maiksing salaysay
tungkol sa mahalagang pangyayari?

a. tula
b. maikling kuwento
c. nobela
d. alamat

_____12. Nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari, ito ay
tinaguriang?

a. sinematograpiya
b. banghay
c. dayalogo
d. special effects

_____13. Pinapaganda nito ang pelikula upang mahatak ang mga manonood
a. sinematograpiya
b. special effects
c. banghay
d. dayalogo
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_____14. Sila ang mga nagtatala ng kuwento ng tauhan upang maisapelikula at
mapatunayang ito ay totoo.

a. dokumentarista
b. artista
c. bida
d. director

_____15. Ano ang bahagi ng kuwento na naglalaman ng pinakamatinding galaw o
pangyayari?

a. kasukdulan
b. kakalasan
c. tauhan
d. tagpuan
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Aralin

5
Pagsusuri ng isang Dokyu-
Film

A. PANITIKAN: Kuwento ng Buhay ni Manny Pacquiao (Dokyu-Film)
mula sa (Kapuso Mo Jessica Soho GMA Public Affairs
Dec.4, 2014)

Pinakamahalagang Kasanayan sa Pampagkatuto: F7PD-1d-e-4

Nasusuri ang isang dokyu-film batay sa mga ibinigay na mga pamantayan

Balikan

Anong alam mo?

Nasagot mo na ba ang ating Subukin? Nahihirapan ka ba? Huwag
mag-alala muli nating balikan ang iyong natutunan sa nakaraan.

Naalala mo pa ba ang kahulugan ng maikling kuwento? Marahil ay
alam mo na ito ngunit muli nating balikan upang lubusan mo itong
maunawaan.

Ang maikling kuwento ay anyo ng panitikan na may layuning
magsalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at mag-
iwan ng kakintalan sa mga mambabasa.

Kailangan ng isang maikling kuwento ay ang mga elemento na siyang
magsasabi sa ikagaganda nito tulad ng:

1. Tauhan- siyang gumaganap
2. Tagpuan- pinangyayarihan ng kilos ng mga tauhan
3. Banghay – ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

 Simula- pagpapakilala ng mga tauhan
 Tunggalian- pakikipaglaban ng mga tauhan
 Kakalasan- pagbaba ng kuwento tungo sa wakas
 Wakas- kinahinatnan ng kuwento at maaaring masaya

malungkot

Iyan lahat ang mga bumubuo upang maging madali, mailki, at magkaroon ng
masining na paraan ang isang kuwento at syempre higit sa lahat ay
kapupulutan ito ng aral.
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Mga Tala para sa Guro

Ang Modyul na ito ay inihanda para sa mga mag-aaral
upang lubusang matuto at maunawaan ang pinakamahalagang
layunin ng pampagkatuto. Naglalaman din ito ng mga gawain at
pagsasanay upang malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral.

Tuklasin

Matapos mong balikan ang maikling kuwento ay alamin naman nating ang
isang dokumentaryo. Handa ka na ba?

Ang Dokyumentaryo ay tungkol sa katotohanan at realidad na pangyayari
sa buhay at sa lipunan. Karaniwang nakatuon ito sa kahirapan at korapsyon,
problemasa edukasyon at sa mga katiwalian.

MGA ELEMENTO NG DOKYUMENTARYO

1. Sequence Iskrip- Tumutukoy sa pagkakasunod ng mga pangyayari ng
kuwento sa dokyu- film. Dito makikita ang layunin ng kuwento.

2. Sinematograpiya- Paraan ng pagkuha ng wastong anggulo upang
maipakita sa mga manonood ang pangyayari sa bisa ng ilaw at lente ng
kamera.

3. Tunog at Musika – pagpapalutang ng bawat tagpo at pagpapasidhi ng
ugnayan ng tunog at linya ng mga dayologo. Pinupukaw ang interes at
damdamin ng mga manonood.
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A. Basahin Mo / Panoorin Mo

Katulad ng maikling kuwento, ang isang dokyu-film ay may mga elemento
rin upang maging maganda at epektibo ito sa mga manononod. Maari ring idagdag
natin ang musika, sinematograpiya at special effects ng pelikula upang lalong
makahikayat sa mga manonood.

Maaari mo bang panoorin ang Kuwento ng Buhay ni Manny Pacquiao
mula sa (Kapuso Mo Jessica Soho GMA Public Affairs Dec.4, 2014)

Si Emmanuel Dapidran Pacquiao ay isinilang noong Disyembre 17, 1978
sa Kibawe, Bukidnon. Anak siya nina Dionisia Dapidran at Rosalio Pacquiao.
Nagkahiwalay ang mga magulang nina Manny at sa tulong ng pagtitinda ni Aling
Dionisia sa kanyang maliit na tindahan ay naitaguyod niya ang kanyang mga anak.
Tumutulong si Manny sa pagtitinda ng pandesal.

Nang magkaroon ng pagkakataon, ay lumuwas si Manny ng Maynila at doon
nakipagsapalaran. Sa pamilya Florentino siya nakisilong at siya ay tinuring naman
na anak nito. Kapag walang ensayo si Manny ay nagtatrabaho siya sa kontruksyon
hanggang sa di nagtagal ay naging tuloy-tuloy ang panalo ni Manny na siyang
naging daan ng kanyang tagumpay at makilala sa buong mundo sa larangan ng
boksing.
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Suriin

Naibigan mo ba ang iyong napanood o nabasa? Ikaw ba ay nagalak?
Humanga? Umikot ba ang iyong imahinasyon na balang araw ay mangyari rin sa
iyo ang mga ganoong uri ng tagumpay?

A. Pag-unawa:

Mula pa rin sa iyong binasa, maari mo bang sagutin ang mga tanong sa ibaba:

1. Sino-sino ang mga tauhan sa kuwento ng buhay ni Manny Pacquiao?
2. Paano nilabanan ni Pacquiao ang kahirapan?
3. Ano ang masasabi mo sa isang pamilyang tumulong sa kanya?
4. Kung ikaw si Pacquiao, kaya mo rin ba ang ginawa niya?

B. Ikuwento Muli

Mula sa kuwento ng buhay ni Manny Pacquiao, maaari mo bang ikuwentong muli
ito gamit ang story ladder? Isulat mo ang iyong sagot sa sagutang papel.

wakas

kakalasan

kasukdulan

tunggalian

simula

Nasagot mo ba ang mga tanong nang maayos? Ito ay isang paraan upang
malaman natin kung nauuwaan mo ang iyong binasa/pinanood na dokyu-film.
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Pagyamanin

Syempre, para sa lalo mong ikahuhusay subukin mo ring suriin ang isa
pang napanood mo mula I –witness Kawayang Pangarap ni Kara David, di ba
magaling din siya na dokumentarista?

Pangarap na Kawayan
ipinalabas noong Hulyo 16, 2016

Mula sa dokomentaryo ni Kara David, makikita si Joseph Liwanag mula sa
Zambales na hindi mo maaaninag na ang kanyang mukha at pangangatawan ay
nasa edad 35 pa lamang. Nabiyayaan na siya ng pitong anak na naging kasa-
kasama sa hirap ng buhay.

May pangarap na nais matupad si Joseph para sa kanyang mga anak, kaya
sa anumang hirap ng buhay ay tinitiis nila na makakuha ng mga buho upang
maipagbili.

Matatalino ang mag anak ni Joseph lalo na sina Mawee, Kare at Gerlyn.
Tumutulong sa pagbubuhat ng kawayan ang mga anak bunga ng may iniinda na
siyang karamdaman.

Bilang mga Aeta, hindi hadlang para sa kanilang ang magpursige at
mangarap sa buhay. Balang araw, mula sa mga pasan-pasang kawayan ay
matitikman din nila ang kung gaano ito kabigat pasanin ay magiging magaan na
kapag makakamtan na nila ang kanilang tagumpay.
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Pagsasanay

Mula sa iyong pinanood na dokyu-film,ayusin ang wastong pagkakasunod-sunod
ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1-5.

Mula sa “Ang Buhay ni Manny Pacquiao ni Jessica Soho”

_____1. Kinupkop siya ng pamilya Florentino.
_____2. Lumuwas si Manny noong 1992 sa Maynila.
_____3. Nangungutang para makondisyon ang kanyang katawan.
_____4. Nagpapaluto upang may resistensya.
_____5. Nagtagumpay sa larangan ng boksing.

Mula sa I-witness: “Kawayang Pangarap” ni Kara David

____1. Dalawang oras na umaakyat ng bundok sina Tatay Joseph kasama ang
tatlong anak nitong mga babae.

____2. Pumasok kinabukasan ang mga bata sa kabila ng kahirapan.
____3. Si Tatay Joseph ay anemic.
____4. Umutang sila ng pagkain sa tindahan.
____5. Makukuha kaya nila ang pinapangarap nila?

Nakuha mo na ngayon wastong pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa sa
kuwento. Malamang, napakadali na para sa iyo ang muling pagkuwento ng iyong
nasaba o napanood.

Marami pang mga dokyu- film ang mapapanood mo sa telebisyon kaya maari
mo nang sanayin ang iyong sarili na suriin kung ito ba ay nakapagbibigay ng
kaalaman sa mga manonood.

Kaibigan, ulitin natin na ang pagsusuri ng maikling kuwento ay katulad din
ng pagsusuri ng pinanood na dokyu-film. Taglay ng maikling kuwento ang mga
elemento nito na siya ring matatagpuan sa pagsusuri ng dokyu film yun nga lang
dahil sa may kaibahan din sa dalawang ito ang dokyu film ay may mga tinataglay
ding elemento tulad ng:

1.Sequence Script- dito makikita ang pagkakasunod - sunod ng mga
pangyayari, banghay naman ang katumbas nito sa Maikling Kuwento.

2.Sinematograpiya- ang wastong pagkuha ng anggulo upang maipakita sa
mga manonood sa bias ng ilaw at lente ng kamera.

3.Tunog at Musika- ito ang makatutulong para sa buhay at galaw ng pelikula.

Isaisip



14

Punan ang nawawalang salita sa mga sumusunod:

1. Pakaisipin lamang na sa pagsusuri ng ______ay nangangailangan ito ng
paglalayong maiparating ang ________sa mga manonood, _______at upang
maging huwaran na rin ng mga ______sa kani-kanilang buhay. Mailarawan
ang iba’t ibang _______sa anumang gawain ng mga tao sa araw-araw.

2. Ang _____ ay umaayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari.
3. Malaki ang ginagampanan ng _______ sa pelikula.
4. Maaring iba-iba ang _____ ng dokyu film.
5. ________ ang tawag sa mga nagkukuwento sa pelikula.

Binabati kita sa iyong kagalingan dahil nasagot mo ang mga gawain.

Isagawa

Matapos mong sagutan ang lahat ng mga Gawain handa ka na bang bumuo
ng sariling mong kaalaman?

Kaibigan, mula sa napanood mong dokyu-film maari mo bang ikuwentong
muli ang tungkol dito. Isalaysay mo kung sino, ano, saan, kailan, bakit at paano
nakatulong sa iyo ang napanood mong dokyu-film sa pang-araw-araw na buhay.
Isulat mo sa iyong sagutang papel.

Binabati kita sa iyong kagalingan sa pagsunod sa mga panuto sa lahat ng
gawain.

Bakit nakatulong Paano nakatulong

Kailan
nakatulong

Sino ang
nakatulong Saan nakatulong
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Tayahin

Upang lubos mong maunawaan ang ating aralin ay sagutin mo ang mga
sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.

Eto na… Tingnan natin muli ang galing mo sa pagsagot sa mga tanong. Isulat
lamang ang titik ng tamang sagot sa patlang.

______ 1. Ang _______ ay isang uri ng pelikula na naglalayong maipalabas ang ga
natatanging katangian ng isang tao, bagay, lunan at pangyayari na
naglalayong maikintal sa diwa ng mga manonood ang mga kabutihan na
mapupulot mula rito.

a. dokyu-film
b. Maikling kuwento
c. tula
d. alamat

______2. Kuwento ng _____ ng tao ang pokus ng pag-aaral sa modyul na ito.
a. pag-ibig
b. buhay
c. hayop
d. bagay

______3. Naranasan ni Manny na ______ upang mabuhay sa Maynila.
a. magtrabaho sa konstruksyon
b. kumain sa karinderya
c. umigib ng tubig
d. lahat ng nabanggit

______4. May _____ si Manny na santo na pinagdadasalan niya upang maging
tagagabay niya sa buhay.

a. deboto
b. alaga
c. kayamanan
d. pangarap

_______5. Ang _____ ni Manny sa pulitika ay nakatulong sa kanya upang
makatulong din sa mga mahihirap.

a. ranggo
b. kahusayan
c. kakayahan
d. kaalaman
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Lagyan ng kung tama ang mga pahayag at mali. Iguhit sa sagutang
papel ang sagot.

_______6. Anemic ang kondisyon ng sakit ni Joseph Liwanag.
_______7. Pinapasan ng mga Aeta ang buho upang maipagbili.
_______8. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa dokyu film
_______9. Ang pangarap nila ay hindi matutupad kahit na sila ay nagsisikap.
_______10. Ang I-witness ay isang halimbawa ng alamat.

_______11. Ano ang akdang pamapanitikan na naglalaman ng maiksing salaysay
tungkol sa mahalagang pangyayari?

a. tula
b. maikling kuwento
c. nobela
d. alamat

_______12. Nakaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari, ito ay
tinaguriang?

a. sinematograpiya
b. banghay
c. dayalogo
d. special effects

_______13. Pinapaganda nito ang pelikula upang mahatak ang mga manonood
a. sinematograpiya
b. special effects
c. banghay
d. dayalogo

_______14. Sila ang mga nagtatala ng kuwento ng tauhan upang maisapelikula at
mapatunayang ito ay totoo.

a. dokumentarista
b. artista
c. bida
d. director

_______15. Ano ang bahagi ng kuwento na naglalaman ng pinakamatinding galaw o
pangyayari?

a. kasukdulan
b. kakalasan
c. tauhan
d. tagpuan



17

Karagdagang Gawain

Manood ng isang dokyumentaryong pelikula at suriin ito batay sa
pamantayan na tinalakay natin.

Sumulat ka na rin ng kuwento ng buhay mo na maaari mong
maipadokumentaryo sa bandang huli. Isulat ito sa isang malinis na papel.



Sanggunian

*Kapuso Mo Jessica Soho GMA Public Affairs Dec.4, 2014
*I –witness Kawayang Pangarap ni Kara David,

*LRMDS Portal

Susi sa Pagwawasto

SUBUKIN

1.D
2.C
3.C
4.A
5.A
6
.

A
7.A
8.A
9.A
10.B
11.B
12.B
13.B
14.A
15.A
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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

PAHATID-LIHAM
Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng
Edukasyon, Rehiyon Dose, 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 Lungsod ng Heneral Santos
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
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