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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino 10 Mga Akdang Pampanitikan 

ng Mediterranean    ng Self-Learning Module (SLM) Modyul para sa araling 1.3 

Alegorya    ! 

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 10 Mga Akdang Pampanitikan ng Mediterranean    

ng Self-Learning Module (SLM)  Modyul ukol sa  Alegorya ! 

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.  

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

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

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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Magandang araw sa iyo! Masaya ako at ikaw ay nasa ikasampung   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 

                      

Isang magandang araw masigasig na mag-aaral na Pilipino. Sa muli isang 

makabuluhang araw na naman ng bagong kaalaman ang ating mararanasan sa araw 

na ito, walang iba kundi ang parabula o alegorya. Sa araling ito, ipakikilala ang 

parabula o alegorya, ang  halimbawa nito , susuriin natin ang mga kaisipang 

nakapaloob, at maipaliwanag ang pagkakaugnay-ugnay ng bawat pangyayari sa loob 

ng binasang akda.. 

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

  1. Nabibigyang-kahulugan ang  alegoryaa. 

2.Nabibigyang-kahulugan ang mga salitang may malalim na kahulugan; 

  3. Nababasa ang sanaysay mula sa bansang Gresya; 

  4. Nasusuri ang iba’t ibang pangyayaring nakapaloob sa binasang  teksto; 

5. Naibabahagi ang sariling reaksiyon sa ilang mahahalagang ideyang 

nakapaloob sa binasang akda. 

6. Nagagamit ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng pananaw tungkol sa 

napapanahong isyung pandaigdig sa pamamagitan ng photo essay. 

 

Kasanayang Pampagkatuto:  

1. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang 

    kahulugan. 

2. Nabibigyang-reaksiyon ang mga kaisipan o ideya sa tinalakay na alegorya. 

3. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw.  

    tungkol sa napapanahong isyung pandaigdig..  

4. Naibabahagi ang sariling reaksiyon sa ilang mahahalagang ideyang  

    nakapaloob sa binasang akda. 

 

Subukin 

 

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

tatalakaying paksa. Sagutan ang mga sumusunod na bilang. Isulat ang titik ng 

napiling sagot sa aktibiti notbuk. 
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Panimulang Pagtataya 

1. Mga kuwentong madalas na hango sa Bibliya at umaakay sa matuwid na 

    landas ng buhay. 

A. dagli     C. pabula 

B. nobela     D. parabula 

2. Akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at opinyon tungkol sa 

    isang tiyak na paksa. 

  A. epiko     C. sanaysay 

  B. nobela     D. tula 

3. Ito ay  nakasisilaw at masakit sa mata. 

  A. buwan     C. liwanag 

  B. ilawan     D. ningning 

4. Ito ay kailangan ng ating mga mata upang makakita. 

  A.  flashlight     C. liwanag 

  B.  ilaw     D. salamin 

5. ________nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtulug-tulugan. Alin  

    ang tamang isulat na ekspresiyon na nagpapahiwatig ng pagbabago o  

     pag-iba ng paksa? 

  A. Sa kabilang dako    C. Sa ganang akin 

  C. Sa aking palagay    D. Sa paniniwala  

6._______maganda na ang nangyari dahil may natutunan siyang leksiyon sa 

     buhay na hindi lahat ay makukuha niya sa isang kisap lamang. 

  A. Palagay ko    C. Sa kabilang dako 

  B. Sa isang banda    D. Samantala  

7. Siya ang kinikilalang pinakamahusay makisama sa kanilang lugar.  

__________ karapat-dapat lamang siya na mahalal bilang susunod na punong 

 barangay. Ano ang angkop na pang-ugnay na dapat na gamitin upang mabuo 

 ang pangungusap? 

  A. tiyak     C. dahil sa 

  B. tuloy     D. kung gayon 
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8. _________nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtulug-tulugan. Alin  

  ang tamang isulat na ekspresiyon na nagpapahiwatig ng pagbabago o  

  pag-iba ng paksa? 

 A. Sa kabilang dako    C. Sa ganang akin 

 B. Sa aking palagay    D. Sa paniniwala 

9. Nakakadena ang mga binti at leeg kaya’t di sila makagalaw. Paano  

binigyang-kahulugan ang salitang nakakadena sa loob ng pangungusap? 

         A. nagtataglay ng talinghaga  C. maraming taglay na kahulugan 

  B. taglay ang literal na kahulugan D. lahat ng nabanggit 

10. Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang panginoon. Ang  

salitang may salungguhit ay nangangahulugang_________. 

A. amo     C. Diyos 

B. bathala     D. siga   
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Aralin 

3 ALEGORYA NG YUNGIB 

  
 Sa babasahing sanaysay na isinulat ni Plato,higit mong makikilala ang 

kanyang taglay na mataas na karunungan. Masasalamin mo rin ang pilosopiyang 

pinagbatayan niya mula sa paksang kaniyang tinalakay sa sanaysay. Gayundin , 

bigyan mo ng pansin kung paano nakatutulong ang sanaysay sa pagbuo ng sariling 

pananaw at paano ito magagamit upang magkaroon ng kamalayan sa kultura at 

kaugalian ng isang bansa.  

  Ang sanaysay na ito ay salaysay ukol sa dalawang taong nag-uusap: ang 

marunong na si Socrates at ang kapatid ni Plato na si Glaucon. 

 

 

Balikan 

Sa ating nakalipas na aralin, tinalakay natin ang sanaysay at 

elemento nito. Ano ba ang sanaysay? Ano-ano ang mga elemento nito? 

Batid ko na alam mo ang sagot sa mga katanungang ito. Magaling. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ang sanaysay ay isang uri ng 

akda na nasa anyong tuluyan. 

Makikita sa salitang “sanaysay” 

ang mga salitang “sanay” at 

“salaysay”. Kung pagdurugtungin 

ang dalawa ay pwedeng sabihin 

ang “sanaysay” o masasabi ng 

isang “sanay” o eksperto sa isang 

paksa. 

Nagtataglay ang sanaysay ng 

mga elemento na tumutulong 
sa ating upang lubusang 

mabighani at 
maipagmamalaki ang 
angking kagalingan ng mga 

manunulat na gumagamit ng 
mga matatalinghagang mga 

salita upang mas maging 
makabuluhan ang konsepto 

ng pagpapahayag. 
 

Ginagamit ang sanaysay sa 

pagpapahayag ng pananaw sa iba’t 

ibang genre kagaya ng talumpati, 

pagsulat ng editorial o simpleng 

pagbabahagi ng opinyon o pananaw.  
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Tuklasin 

 

 
 
Aktibiti 1. Sa ikalulubos na pang-unawa sa ating susunod na paksa, hayaan  
munang ipagawa ko sa iyo ang sumusunod na aktibiti. Isulat ang inyong 
sagot sa aktibiti notbuk.  
 

Aktibiti 1.A: Tingnan ang larawan. Magbigay ng tatlong paglalarawan batay 

sa inyong nakikita. 

Ang yungib na ito ay: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________    

3. _____________________________________        

 

 

Aktibiti 1.B. Pansinin ang larawan. Magbigay ng tatlong paglalarawan 

batay sa inyong nakikita. 

Isyung Panlipunan 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

3. ____________________________________ 

 

                                         

 

 

Ang aktibiti 1.A at 1.B ang tutulung sa iyo upang mas maunawaan mo pa ang 

babasahing teksto na pinamagatang, Alegorya ng Yungib sa panulat ni Plato (Isinalin 

sa Filipino ni Willita A. Enrijo). Bago mo basahin ang teksto kailangan munang 

sagutin mo ang mga sumusunod na salita upang lubusang maunawaan ang 

sanaysay. 
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Aktibiti 2. Paglinang ng Talasalitaan 

 Pagtambalin ang mga salitang nasa loob ng kahon na magkakatulad o 

magkakaugnay ang kahulugan. Gamitin sa pangungusap. Gawin ito sa 

inyong aktibiti notbuk. 

1. mahumaling Sagot: 2. Pagmasdan Sagot: 

a. mahirap 

 
b. mahirati 

 a. nagliliyab 

 
b. pagmasid 

 

 

3. nagugulumihanan Sagot: 4. intelektwal Sagot: 

a. malinawan 

 
b. maguguluhan 

 a. wastog pag-

iisip 
b. paghuhusga 

 

 

Aktibiti 3. Pagbuo ng pangungusap: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

 

 

I. Ang alegorya ay isang kwento kung saan ang mga tauhan, tagpuan at kilos 

ay nagpapakahulugan ng higit pa sa literal nitong kahulugan. Ito ay paglalarawan 

ng abstrakto o espiritwal na kahulugan sa pamamagitan ng kongkreto o materyal na 

anyo.Sa babasahing sanaysay na isinulat ni Plato, higit mo siyang makikilala na 

taglay niyang mataas na karunungan. Masasalamin mo rin ang pilosopiyang 

pinagbatayan niya mula sa paksang kaniyang tinalakay sa sanaysay. Gayundin , 

bigyan mo ng pansin kung paano nakatutulong ang sanaysay sa pagbuo ng sariling 

pananaw at paano ito magagamit upang magkaroon ng kamalayan sa kultura at 

kaugalian ng isang bansa.  

  Ang sanaysay na ito ay salaysay ukol sa dalawang taong nag-uusap: ang 

marunong na si Socrates at ang kapatid ni Plato na si Glaucon. 
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Ang Alegorya ng Yungib 
ni Plato 

(Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo) 
 

At ngayon, sinasabi ko na hayaan mong ipakita ko ang isang anyo na dapat 

mabatid o hindi mabatid tungkol sa ating kalikasan: Pagmasdan! May mga taong 

naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa kabuuan 

nito. Sila’y naroroon mula pagkabata, at ang kanilang mga binti at leeg ay 

nakakadena kung kaya’t hindi sila makagalaw, hadlang ito sa pagkilos pati ng 

kanilang mga ulo . 

 Sa di kalayuan, sa taas at likod nila ay may apoy na nagliliyab, sa pagitan ng 

apoy at mga bilanggo may daang papataas.  

 

Kung ang paningin mo ay dadako sa mababang pader nito, maihahalintulad 

ito sa isang tabing na pinagtatanghalan ng mga puppet. 

 

Nasilayan ko. 

 

At nasilayan mo rin ba  ang mga taong dumadaan sa pagitan ng mga 

dingding  na  may dala- dalang mga monumento  at larawan ng mga hayop na likha 

sa kahoy at bato? Ang iba sa kanila ay nagsasalita, ang iba ay tahimik. Naipakita 

mo sa akin ang kakaiba nilang imahe. Sila nga ay kakaibang mga bilanggo. 

 

Katulad natin, ang tugon ko, na ang tangi nilang nakikita  ay pawang  sarili 

nilang mga anino? 

 

Totoo, ang sabi niya, paano nila makikita ang ano man kung hindi sila 

pinahihintulutang gumalaw maging ang kanilang mga ulo? At may mga bagay na 

dapat lamang dalhin sa paraang dapat lamang makita ng mga anino? Oo, sabi niya. 

At kung nakaya nilang hindi sumang-ayon sa isa’t isa, hindi ba nila ipinalalagay na 

sila ay tumutukoy ng  kung ano pa man para sa kanila? 

 

Tunay nga. 

 

 At sa higit pang pagpapalagay na ang mga bilanggo ay may alingawngaw mula 

sa ibang dako, hindi ba nila natitiyak na  baka guniguni lamang ito ng isang dumaan 

at may ipinagpapalagay tungkol sa pinagmumulan ng tinig? 

 

 

Walang tanong-tanong, ang tugon. 

 

 

Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan kundi ang 

anino ng mga imahe. Iyan ang tiyak. Ngayon, balikan muli natin kung ano ang likas 

na magaganap kung sakaling ang mga bilanggo ay maging malaya at di maaabuso 

sa kanilang pagkakamali. Sa una, kung ang isa sa kanila ay mapalalaya at biglang 

tumayo, lumingon, lumakad at tumingin patungo sa liwanag. Magdurusa sa sobrang 
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sakit. Ito mismo ang magpapalungkot sa kaniya. Gayundin hindi niya makikita ang 

dati niyang kalagayan sapagkat ang tanging nakikita niya ay mga anino lamang. 

Pagkatapos isaisip,  tinuran ng isa na ang kaniyang nakita noong una ay guniguni 

lamang, ngunit ngayon, siya ay papalapit na sa pagkatao. Nakikita niya, mayroon 

na siyang  maliwanag na pananaw- ano ang magiging tugon niya? 

 

O kaya’y, maaari mong isipin na ang kaniyang guro ay nagtuturo ng mga 

bagay na dapat niya lamang kilalanin. Hindi ba siya nagugulumihanan?  Hindi kaya 

siya mahumaling na ang anino na kaniyang nakita noong una ay mas tunay kaysa 

mga bagay na nakikita niya sa kasalukuyan? 

 

Malayong katotohanan. 

 

At kung siya ay napilitang tumingin nang diretso sa liwanag, wala ba 

siyang nararamdamang sakit upang siya’y magkubli sa nakikitang bagay? Kaniya 

bang aakalain na siya ay nasa katotohanang mas maliwanag kaysa  mga bagay na 

nakikita sa kasalukuyan? 

 

Totoo, ang sabi niya. 

 

At kung ipinalalagay pang muli na siya ay atubiling hinila pataas sa matarik 

at bako-bakong daan hanggang sapilitan siyang makarating sa harap mismo ng 

araw, hindi ba siya mahihirapan at magagalit? Kapag nilapitan niya ang liwanag, 

ang kaniyang mga mata ay maaaring masilaw at hindi niya magagawang makita ang 

mga bagay-bagay sa kasalukuyan - ang katotohanan. 

 

Hindi muna sa kasalukuyan, sabi niya. 

 

Kailangang mahirati ang kaniyang paningin sa dakong itaas ng mundo. At 

makita niya nang maliwanag ang mga anino, kasunod ay ang repleksiyon ng tao 

at  iba pang bagay sa tubig, at ang mismong mga bagay. Pagkatapos, tititig siya sa 

liwanag ng buwan at mga bituin, at sa maningning na kalangitan; at kaniyang 

makikita ang ulap at mga bituin sa gabi nang mas maningning kaysa liwanag  ng 

araw na hatid ng umaga. 

Tiyak. 

 

Higit sa lahat, magkakaroon siya ng kakayahang makita  ang araw, hindi 

lamang ang repleksiyon niya sa tubig kundi makikita niya  ang sarili sa 

kinaroroonan, at hindi sa iba pa man, at siya ay makapagninilay-nilay kung sino 

siya. 

 

Tiyak. 

 

At siya ay makararating sa pagtatalo na siya mismo ay naglaan ng panahon. 

At ang gumagabay sa lahat ng ito ay yaong nakikita sa mundo, na naging dahilan 

upang siya at ang kaniyang kapwa ay masanay sa pagtitig. 
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Maliwanag, sabi niya, una niyang makikita ang liwanag pagkatapos ang 

dahilan tungkol sa kaniyang sarili. At kung maalala niya ang dating tahanan, at ang 

karunungan sa yungib pati ang mga kapuwa bilanggo, hindi ba niya maipalalagay 

na mapaliligaya niya ang sarili sa pagbabago at kaawaan na lamang sila? 

 

Tiyak at tumpak. 

 

At kung sila ay nasanay na sa pagtanggap ng mga karangalan sa kung sino 

sa kanila ang mabilis na makapuna sa pagdaan ng mga anino at makapagsabi kung 

sino ang nakaranas niyon dati? Kung sinuman ang makapagpapasiya nang 

mahusay para sa kinabukasan, sa iyo bang palagay sino ang makapag-iingat sa 

tinatawag na dangal at kaluwalhatian? O kaya’y kainggitan ba ang may taglay nito? 

Hindi ba niya babanggitin ang tinuran ni Homer. 

 

“Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang  panginoon.” At 

matututuhang tiisin ang mga bagay kaysa isaisip ang kanilang ginagawa at 

mamuhay katulad ng kanilang gawi? 

 

Oo, ang sabi niya. Sa palagay ko ay pipiliin niyang magtiis kaysa aliwin ang 

mga huwad na akala at mabuhay sa kahabag-habag na kalagayan. 

 

Para makatiyak, sabi niya. 

 

At kung mayroon mang paligsahan, at kailangan niyang makipagtagisan sa 

pagsukat sa mga anino kasama ang mga bilanggo na kailanman ay di nakalaya mula 

sa yungib. Sa sandaling ang paningin ay nananatiling mahina, at bago ito maging 

matatag (may dapat isaalang – alang sa panahon na kakailanganin upang makamit 

ang bagong kalagayan ng paningin) hindi ba siya katawa-tawa? Sasabihin ng tao sa 

kaniya na ang pagpunta at pagdating niya nang wala ang mga paningin ay mas 

mabuti na hindi na lamang isaisip ang pag-unlad. At kung sinuman ang sumubok 

na palayain ang iba at gabayan  patungo sa liwanag; hayaang  hulihin ang nagkasala 

at dalhin  nila  sa  kamatayan. 

 

Walang tanong, ang sabi niya. 

 

Ito ang kabuuan ng alegorya, ang sabi ko; maaari mong dagdagan mahal kong 

Glaucon  ang mga dating katuwiran. Ang bilangguan ay mundo ng paningin, ang 

ilaw ng apoy ay ang araw.  

Hindi mo ako mamamali kung ipakakahulugan mo na ang paglalakbay 

papataas ay maging pag-ahon ng kaluluwa patungo sa intelektuwal na mundo batay 

sa mahina kong paniniwala.  Aking ipinahahayag, ito ay batid ng Diyos maging tama 

man o mali. Ngunit tunay man o huwad, ang aking opinyon sa mundo ng 

karunungan ay ito, ang ideya ng kabutihan ay nananatili sa huli at matatagpuan 

lamang nang may pagpupunyagi; at kapag ito’y natagpuan, ang lahat ng bagay na 

maganda at tama sa daigdig at ang pangunahing pinagmumulan  ng dahilan at 

katotohanan ay yaong sinumang may kapangyarihang kumilos nang may katuwiran 
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sa publiko o pribadong buhay. Samakatuwid kailangan na ang kaniyang mga 

mata  ay may matibay na tuon para sa mga bagay na ito. 

 

Sumasang-ayon ako, sabi niya, hanggat may kakayahan akong maunawaan 

ka. 

 

At ang sabi ko, huwag kang magtaka sa iba na may magandang pananaw na 

ayaw man lang magbahagi  para sa kapakanan ng tao; para sa kanilang kaluluwa 

sa itaas ng mundo ay madali lamang kung saan sila’y naghahangad na manirahan; 

magiging likas ang kanilang paghahangad, kung ang ating alegorya 

ay  mapagkakatiwalaan. 

 

Oo, tunay na likas. 

 

 

At mayroon bang bagay na nakapagtataka sa mga taong nakadaan mula sa 

banal na pagninilay-nilay patungo sa makasalanan nilang kalagayan o gumawa ng 

labag sa kagandahang-asal? Samantala, habang ang kaniyang mga mata ay 

kumukurap bago siya mahirati sa kadiliman, siya ay mapipilitang lumaban sa korte 

o sa ibang lugar, tungkol sa anino ng imahe ng katarungan at magpupunyaging 

maunawaan nang ganap ang katarungan. 

 

Anuman, ngunit kamangha-mangha ang kaniyang tugon. 

 

Sinuman ang may wastong pag-iisip ay mababatid na ang pagkalito ng mga 

paningin ay dalawang uri o nanggaling sa dalawang dahilan, maaaring mula sa 

paglabas ng liwanag o patungo sa liwanag. Kapag nakita niya na sinuman na may 

pananaw na magulo at mahina ay masasabing hindi pa handang humalakhak. Una 

niyang itatanong kung ang kaluluwa ba ng tao ay maghahatid nang maliwanag na 

buhay? O kaya’y maglalapit mula kadiliman patungo sa araw na labis na 

nakasisilaw?  

 

At kaniyang bibilangin ang maligayang kalagayan niya, at siya ay maaawa sa 

iba, o kung nasa isipan man niyang pagtawanan ang kaluluwa na nanggaling mula 

ilalim patungo sa liwanag, mayroon pang mga dahilan bukod dito kaysa mga 

halakhak na bumati sa kaniya at bumalik mula sa itaas ng liwanag patungo sa 

yungib. 

 

Iyan, ang sabi niya na dapat itangi. 
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Suriin 

Aktibiti 4. Pag-unawa sa akda.  

Natapos na nating basahin ang alegorya, may mga pahayag na dapat nating 

pagnilaynilayan. Magbigay ng reaksiyon sa ideya ng bawat pahayag sa loob 

ng kahon. Kopyahin ang bawat pahayag. Isulat ang sagot sa aktibiti notbuk. 

 

1.  

 

 

2.  

 

 

 

3.  

 

 
4. Paano ipinakilala ni Plato ang kahalagahan ng “edukasyon” at  
“katotohanan”. Pangatwiranan ang sagot. 
  
 

5. Sumasang-ayon ka ba sa argumentong inilatag ni Plato sa kanyang 
sanaysay tungkol sa “katotohanan” at “edukasyon”? Pangatwiranan ang 
iyong sagot. 

 

 

 

 

 

 

Nakakadena ang mga binti at leeg kaya’t di sila makagalaw. 

Ang ideya ng kabutihan ay nanatili sa huli at matatagpuan 

lamang nang may pagpupunyagi. 

Magtiis kaysa aliwin ang mga huwad na akala. 
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Aktibiti 5. Pagsusuri sa Sanaysay 

 

Suriin ang balangkas ng sanaysay sa pamamagitan ng pagsagot ng mga 

tanong sa grapikong presentasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batay sa naunang aktibiti, napaunlad mo ang iyong pang-unawa sa isang 

paksa sa tulong ng paglalahad ng iyong pananaw. Higit na magiging malinaw 

ang iyong pananaw sa isang paksa o isyu kung makikilala at magagamit mo 

ang mga ekspresiyon sa pagpapahayag ng pananaw.  

 

 

 

 

 

Ang Alegorya ng Yungib 

TANONG SAGOT 

Paano inilarawan ni Plato 

ang mga tauhan sa 

sanaysay? 

Paano namumuhay ang mga 

tao sa loob ng yungib? 

Ano-ano ang kanilang 

paniniwala sa kanilang 

nakikita? 



 

13 

II. Pagsanib ng Gramatika at Retorika 

 

1. Suriin ang mga pangungusap na hango sa sanaysay: 

 

  Sa kanila, ang sabi ko, ang katotohanan ay walang kahulugan  kundi 

ang  anino ng mga imahe. 

 

At mayroon bang bagay na nakapagtataka sa mga taong nakadaan 

mula sa banal na pagninilay-nilay patungo sa makasalanan nilang kalagayan 

o gumawa ng labag sa kagandahang-asal. Samantala , habang ang kaniyang 

mga mata ay kumukurap bago siya mahirati sa kadiliman,  

 

siya ay mapipilitang lumaban sa korte o sa ibang lugar, tungkol sa anino ng 

imahe ng katarungan at magpupunyaging maunawaan nang ganap ang 

katarungan. 

 

Sa unang pangungusap, naipahayag ng may-akda ang kaniyang pananaw 

batay sa kaniyang iniisip o sinabi. At sa ikalawang pangungusap ginamit ang 

ekspresiyong samantala na nagkaroon ng pagbabago sa unang bahagi sa 

ikalawang bahagi na ginamit ang ekspresiyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Damdamin 

 

1. May mga ekspresiyong nagpapahayag ng konsepto ng pananaw. 

Kabilang dito ang ayon/batay/para/sang-ayon sa/kay, ganoon din sa 

paniniwala/pananaw/akala ko/ni/ng, at iba pa. Inihuhudyat ng mga 

ekspresyong ito ang iniisip, sinasabi o paniniwalaan ng isang tao. Tulad 

nito:  

Halimbawa: 

a. Ayon/ Batay/ Sang-ayon sa  

Sang-ayon sa Memorandum Order No. 20: Series of 2013 ng 

Commission On Higher Education na pinagtitibay ang pagkawala ng 

Filipino bilang isa sa mga asignatura sa ilalim ng General Education 

Curriculum o GEC sa taong 2016. 

 Batay sa Konstitusyon 1987, Artikulo XIV, Seksyon 6, ang wikang 

pambansa ng Pilipinas ay Filipino. 

 Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na 

maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang 

Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod  amg paggamit ng 

Filipino bilang midyum  ng opisyal na komunikasyon bilang wika ng 

pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. 
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Ayon sa tauhang si Simoun sa El Filibusterismo, “Habang may sariling 

wika ang isang bayan, taglay niya ang kalayaan.” 

b. Sa paniniwala/ akala/ pananaw/ paningin/ tingin/ palagay ni/ 

ng 

Sa paniniwala ko ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na 
edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan 

tungo sa pagkakaroon ng isang masaganag ekonomiya. 
  

Sa aking pananaw ang edukasyon ay kailangan ng ating kabataan. 
 

Sa tingin ng maraming guro na ang pagkatuto ng mag-aaral ay hindi 
lamang nakasalalay sa kanila kundi maging sa mga magulang. 

 

 c. Inaakala, Pinaniniwalaan, Iniisip 
 

Pinaniniwalaan kong higit na dapat pagtuunan ng pamahalaan ang 

isyu tungkol sa lumalalang kalagayan ng kalikasan. 

d. Sa ganang akin, Sa tingin , akala, palagay ko  
 

Sa ganang aking, kailangang dagdagan pa ng mga pamahalaang local 
ang pagbabantay sa kabataang nasa lansangan tuwing hatinggabi 
dahil sa lumalalang krimen. 

 
Palagay ko, kailangan ang malawig na programa ng DSWD para sa 

mga batang lansangan na karaniwang sangkot sa maraming krimen sa 
kalsada. 

 

2. May mga  ekspresyong nagpapahiwatig  ng pagbababago o pag-iba 

ng paksa  at/o pananaw tulad ng sumusunod na halimbawa. 

Gayunpamang, mapapansing di tulad ng naunang mga halimbawa na 

tumutiyak kung sino ang pinagmumulan ng pananaw, nagpapahiwatig 

lamang ng pangkalahatang pananaw ang sumusunod na halimbawa. 

a. Sa isang banda, Sa kabilang dako 

Sa isang banda, mabuti na ngang nalalaman ng mamamayan ang mga 

anomalya sa kanilang pamahalaanng local nang sa gayo’y masuri nila 

kung sino ang karapat-dapat nna ihalal para mamuno sa kanilang 

lungsod. 

Sa kabilang dako, sa dami ng naglalabasang isyung pampolitika hindi 

tuloy malaman ang sambayanan kung ano ang kahihinatnan nmg 

bansa sa kamay ng mga politikong pinagkatiwalaang mamuno dito. 

b. Samantala 

Samantala mamamayan mismo ang makapagpapasya kung paano nila 

mas Makita ang kanilang bansa sa susunod na mga taon. 
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Pagyamanin 

Aktibiti 6. Magbahagi ng inyong sariling pananaw gamit ang ekspresyong 

nagpapahayag ng damdamin sa sumusunod na mga larawan. Isulat ang 

inyong sagot sa aktibiti notbuk. 

 

1. 

 

                     Pananaw: 

            

                               ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

                                               _____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 

 

2. 

 

     Pananaw: 

         

      

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

     _____________________________________________ 

    

 

 

sa kabilang banda   ayon sa   batay sa 

 sang-ayon sa   sa tingin ko   pinaniniwalaan 
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3.  

      

       Pananaw: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Pananaw: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

Pananaw: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 
 

  
  
   

4. 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                      

sa ganang akin   sa tingin ko                    sa isang banda 

  sa tingin ko       alinsunod sa              ayon sa 

  ayon sa       pinaniniwalaan kong   samantala 
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                           Isaisip 
 

Pagnilayan at Unawain 

 

Aktibiti 7. Bumuo ng mahahalagang konseptong natutuhan sa aralin sa 

pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na nakatala sa kasunod na 

talahanayan. Magbigay ng dalawang kasagutan sa bawat tanong. 

 

Tanong Sagot 1 Sagot 2 

Paano  
nakatutulong  

ang sanaysay na 
 magkaroon ng  

kamalayan 
 sa kultura at 

 kaugalian ng 
 isang bansa? 

Nakatutulong ang sanaysay 
sa pamamagitan 

ng___________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________
_____________________________ 

Maaaring  sa panimula 
ay ____________________ 

sa gitna o katawan ay 
______________________ 

at sa wakas ay 
______________________ 

______________________ 
______________________ 

Paano mabisang 
magagamit ang 

mga ekspresiyon 
sa 

pagpapahayag 
ng sariling 

pananaw? 

Sa pagbuo ng sariling 
pananaw, mabisang 

magagamit ang mga 
ekspresiyon sa pagpapahayag 

sa pamamagitan ng 
____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

_____________________________ 
_____________________________ 

Mabisa ang 
pagpapahayag ng 

sariling pananaw sa 
pamamagitan 

ng___________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
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Isagawa 

Napakagaling mo na. Ngayon mahalagang maunawaan mo ang kabuuan ng 

aralin sapagkat ang mga natutunang konsepto ang makatutulong sa iyo 

upang maisagawa ang produktong ito- ang paggawa ng photo essay. 

Photo Essay (Sanaysay na Larawan)- Isang koleksiyon ng mga imahe na 

inilagay sa isang particular na pagkakasunod-sunod upang ipahayag ang 

mga damdamin, at mga konsepto sa pinakapayak na paraan. 

Mga Dapat Tandaan sa Pagbuo ng Photo Essay: 

1. Maghanap ng isang paksa na ayon sa iyong interes. 

2. Magsagawa ng pananaliksik bago isagawa ang photo essay. 

3. Hanapin ang “ tunay na kuwento”.Matapos manaliksik, maaari mo ng 

matukoy ang anggulo na gusto mong dalhin ang iyong kuwento kahit na ang 

bawat ideya ng kuwento ay pareho.  

4. Ang kuwento ay binuo upang gisingin ang damdamin ng mambabasa. 

Pinakamahusay na paraan upang ikonekta ang iyong sanaysay na larawan 

sa madla ay ang damdaming nakapaloob sa kuwento. 

5. Pagpasyahan ang mga kukunang larawan. Magsimula sa paglikha ng isang 

listahan ng mga kuha para sa kuwento. Ang bawat “shot” ay tulad ng 

pangungusap sa isang kuwento sa isang talata. Maaari kang magsimula sa 5 

“shots” o larawang nahanap sa dyaryo o magazine. Ang bawat “shot” ay dapat 

bigyang-diin ang iba’t ibang konsepto o emosyon na maaaring pinagtagpi o 

magkakaugnay kasama ng iba pang larawan. Kung ito ay ginupit na mga 

larawan, alalahanin na ang mga ito ay may kwentong nais ibahagi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

Maaring ipose sa inyong facebook account ang ginawa. Mas makakarelate 

kung ang gagamiting paksa ng photoessay ay ang nararanasan sa 

kasalukuyan, COVID ’19 Pandemic. Maaring gumamit ng mga 

terminolohiyang gaya ng quarantine, face mask , ECQ, GCQ, social distancing 

, quarantine pass at marami pang iba.  

 

 

Tayahin 

 

Sa pagsusulit na ito ay susukatin natin ang inyong natutunan sa tinalakay 

na paksa. Sagutan ang mga sumusunod na bilang. Isulat ang malaking titik 

ng napiling sagot sa aktibiti notbuk. 

Pannapos na  Pagtataya 

1. Akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at opinyon tungkol sa isang 

tiyak na paksa. 

 A. epiko     C. sanaysay 

 B. nobela     D. tula 

2. Mga kuwentong madalas na hango sa Bibliya at umaakay sa matuwid na landas 

ng buhay. 

A. dagli     C. pabula 

B. nobela     D. parabula 

3. Ito ay kailangan ng ating mga mata upang makakita. 

 A. flashlight              C. liwanag 

 B. ilaw     D. salamin 

4. Ito ay  nakasisilaw at masakit sa mata. 

 A. buwan     C. liwanag 

 B. ilawan     D. ningning 

5. ________nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtulug-tulugan. Alin ang 

tamang isulat na ekspresiyon na nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iba ng paksa? 

 A. Sa kabilang dako    C. Sa ganang akin 

 C. Sa aking palagay    D. Sa paniniwala  
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6.  Mas mabuting maging mahirap na alipin ng dukhang panginoon. Ang salitang 

may salungguhit ay nangangahulugang_________. 

A. amo     C. Diyos 

B. bathala     D. siga 

7. Siya ang kinikilalang pinakamahusay makisama sa kanilang lugar. __________ 

karapat-dapat lamang siya na mahalal bilang susunod na punong barangay. Ano 

ang angkop na pang-ugnay na dapat na gamitin upang mabuo ang pangungusap? 

 A. tiyak     C. dahil sa 

 B. tuloy     D. kung gayon 

8. _________nangyari iyon upang matauhan ang mga nagtulug-tulugan. Alin ang 

tamang isulat na ekspresiyon na nagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iba ng paksa? 

 A. Sa kabilang dako    C. Sa ganang akin 

 B. Sa aking palagay    D. Sa paniniwala 

9. Nakakadena ang mga binti at leeg kaya’t di sila makagalaw. Paano binigyang-

kahulugan ang salitang nakakadena sa loob ng pangungusap? 

         A. nagtataglay ng talinghaga  C. maraming taglay na kahulugan 

  B. taglay ang literal na kahulugan D. lahat ng nabanggit 

10. ._______maganda na ang nangyari dahil may natutunan siyang leksiyon sa buhay 

na hindi lahat ay makukuha niya sa isang kisap lamang. 

 A. Palagay ko    C. Sa kabilang dako 

 B. Sa isang banda    D. Samantala  
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Karagdagang Gawain 

 
 

Aktibiti 8. Nakikita Mo Ba? 
 

Sa iyong sariling pamayanan, magtala ng isang suliranin at magsulat ng isang talata 

na may 4-5 pangungusap na naglalaman ng isang isyung panlipunan na iyong 

nararanasan na humahadlang sa pag-unlad ng inyong lugar. Gamitin ang mga 

ekspresiyong nagpapahayag ng pananaw. Magbigay ng makatotohanang solusyon 

para dito. Magdikit ng larawan sa nasabing isyung panlipunan.Heto ang pormat na 

aktibiti. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangalan:____________________________    Seksiyon:_____________________ 

Aktibiti:_________________              Petsa:     _____________________ 
 

 
Baradong Drainage System 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

Larawan 
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Aktibiti 9. Anong kwentong quarantine mo? 

Dahil Stay at Home tayo sa panahon ng Pandemic, ibahagi mo ang mga gawaing 

iyong pinagkakaabalahan ngayon. Maaaring ito ay gawain sa bahay, selfie, gardening 

pa more at marami pang iba. Gawing malikhain sa paglalagay ng mga larawan.  

Salungguhitan ang mga ekspresyon na ginamit sa loob ng pangungusap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangalan:____________________________    Seksiyon:_____________________ 
Aktibiti:_________________              Petsa:     _____________________ 

 

 
Pagtatanim ng Rosas 

 

 _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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BINABATI KITA! Maluwalhati mong natapos ang mga gawaing nakatulong 

sa iyo upang madagdagan ang iyong kaalaman sa konsepto sa modyul na 

ito.  

 

Susi sa Pagwawasto 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Subukin 

1.D 

2.C 
3.D 

4.C 

5.B 

6.B 

7.D 

8.A 
9.D 

10.A 

Tayahin 

1. C 
2. D 
3. C 
4. D 
5. B 
6. A 
7. D 
8. A 
9. D 
10. B 
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Sanggunian 
 
Mga Akdang Pampanitikan ng Mediterranean 10 Modyul  ng Mag-aaral sa  Filipino  

 
 



 

 

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, 

Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang 

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

Most Essential Learning Competencires(MELCs) ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay 

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

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

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

naming hinihimok ang anumang puna, komento, at rekomendasyon. 

 

 

 

 

 

 

 


