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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino 10 Mga Akdang Pampanitikan 

ng Mediterranean  ng Self-Learning Mode para sa araling  1.7 Suring-basa    ! 

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 Mode ukol sa  Suring-basa ! 

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.  



 

5 
 

  
  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

   

 Alamin 

                        

  Isang magandang araw sa iyo, Mag-aaral na  Pilipino. Sa muli isa na 

makabuluhang araw na naman ng bagong kaalaman ang ating mararanasan 

sa araw na ito, walang iba kundi ang Suring-basa. Sa araling ito, ipakikilala 

ang suring-basa, ang  halimbawa nito  at kung paano tayo makagagawa ng 

isang pagsusuri ng isang akdang pampanitikan. 

           

Layunin:  

 

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

  1. Nabibigyang-kahulugan ang suring-basa. 

  2. Natatalakay ang mga dapat tandaan sa pagbuo ng isang suring-basa; 

 3. Naitatala ang mga mahahalagang impormasyon ng isang lugar na     

 may kaugnayan sa binasang teksto; 

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

  teskto; 

 5. Naisusulat ang suring-basa ng nobelang nabasa o pelikulang  

napanood ; 
 

 

Kasanayang Pampagkatuto:  

 

1.Naisusulat ang isang suring-basa ng alinmang akdang 

pampanitikang Mediterranean. 

 

2.Naibubuod ang sariling panunuri ng alinmang akdang   

pampampanitikang Mediterranean.  

 

3.Nagagamit ang komunikatibong kasanayan sa paggamit ng wikang 

Filipino sa isang suring-basa. 
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Subukin 

 

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

darating na talakayan. Sagutan ang mga sumusunod na bilang. Isulat ang 

titik ng tamang sagot sa inyong aktibiti notbuk. 

 

Panimulang Pagtataya 

_____1. Ito ay kuwento tungkol sa diyos at diyosa.. 

A. dagli     C. alamat 

B. epiko    D. mitolohiya 

_____2. Katutubong panitikan sa Pilipinas na nagsasalaysay ng kabayanihan  

at supernatural na mga pangyayari. 

 A.mito     C. epiko 

 B. alamat    D. mitolohiya 

_____3. Akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at ng opinyon sa 

tiyak na paksa? 

 A. dula     C. tula 

 B.maikling kuwento  D. sanaysay 

_____4. Tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing 

tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao 

na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga diyos at diyosa. 

 A.  mitolohiya     C. epiko 

 B.  alamat    D. korido 

_____5. Ito ay tumutukoy sa maikling lagom o buod ng binasang akda. 

 A. aral     C. salaysay 

 B. sinopsis    D. analisis 

_____6. Sinasalamin nito ang pamumuhay,kaugalian at paniniwala ng isang 

grupo o pangkat ng tao. 

 A. alamat    C. komunikasyon 

 B. paniniwala    D. kultura 
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_____7. Alin sa sumusunod ang hindi kaugnay sa pahayag ni Cupid na: “Hindi 

mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala.” 

 A. Walang pag-ibig kung walang tiwala.    

 B. Titibay ang pag-ibig kung may tiwala.  

C. Hindi wagas ang pag-ibig na ipinagkakatiwala. 

 D. Ang pag-ibig at tiwala ay hindi mapaghihiwalay. 

_____8. Binibigyang-pansin sa panunuring pampanitikan ang kasaysayan at 

kapaligiran ng isang akda bilang saksi ng kalagayan o katauhan ng 

isang indibidwal. 

        A. tagpuan     C. tauhan 

  B. estilo ng pagkasulat   D. lahat ng nabanggit 

_____9. Isang maikling pagsusuring pampanitikang naglalahad ng sariling 

kuru-kuro o palagay na susulat tungkol sa akda. 

A. suring-basa    C. proyekto 

B. tesis      D. paglalagom  

____10. Ito ay nagtataglay at nagpapaliwanag ng kaisipang umiiral, 

tinatanggap at pinatutunayan ng mga tiyak na sitwasyon. 

 A. pagsusuring pangnilalaman         C.pagsusuring pangkaisipan 

 B.  estilo ng pagkasulat   D. lahat ng nabanggit 
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Balikan 

 
 

Aktibiti 1. Ayusin ang tamang pagkasunod-sunod ng elemento ng 

parabula. Lagyan ng bilang 1-4 ang bawat patlang bago ang bilang. 

Kopyahin at sagutin. Isulat ang sagot sa inyong aktibiti notbuk. 

 

______ banghay     

______ tauhan     

______ aral    

______ tagpuan     

                                              

Sa gawaing ito, naibabalik ang kaalaman mo sa elemento ng parabula na 

makatutulong sa iyo  sa susunod na Gawain sa pagsusuri ng isang akda. 
 
 

 
 

 
 

             Tuklasin 

 

Aktibiti 2. Ayusin ang mga ginulong letra upang mabuo ang tamang salita. 

Isulat ang sagot sa inyong aktibiti notbuk. 

 

1. ngiurs-abas   =   ang kahulugan ng salitang ito ay pagbibigay-puna 

 

2. snpssioi         =    ang kahulugan ng salitang ito ay buod ng isang kuwento 

 

3. hanuat          =   ang ibig sabihin ng salitang ito ay ang gumaganap sa  

Kuwento 

 

4. pnmlaiua      =   ang ibig sabihin ng salitang ito ay simula ng kuwento 

 

5. yaide            =   ang ibig sabihin ng salitang ito ay iyong iniisip na 

                              ibinabahagi sa iba 
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                          Suriin 

  
 

 

 

Bago tayo dumako sa ating babasahing mitolohiya , atin munang bigyang-

kahulugan ang suring-basa. 

 

Ano ba ang suring-basa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paano kaya ako makabubuo ng isang suring-basa? 

 

Heto ang mga dapat tandaan sa paggawa ng suring-basa: 

 

1. Alamin kung anong uri ng akdang pampanitikan ang sinusuri. 

 

Paliwanag:  Ang binasa bang kuwento ay isang: 

Epiko – ito ay uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan na mayroong 

supernatural na kapangyarihan. Halimbawa nito ay Biag ni Lam-ang. 

Alamat –ito ay uri ng panitikan na nagkukwento sa pinagmulan ng bagay-

bagay. Halimbawa nito ay Alamat ng Pinya at Alamat ng Kasoy. 

Parabula- ito ay kuwentong hango sa Bibliya. Halimbawa nito ay Ang 

Parabula ng Alibughang Anak at Parabula ng Mabuting Samaritano. 

 

 Ang Suring-basa ay isang 

maikling pagsusuring pampanitikang 

naglalahad ng sariling kuru-kuro o 

palagay na susulat tungkol sa akda. 

 

 

 



 

11 
 

Mito –ito ay kuwento tungkol sa diyos at diyosa na may supernatural na 

kapangyarihan. Halimbawa nito ay Nagkaroon ng Anak Sina Bugan at Wigan. 

 

2. Bago isulat ang suring-basa ng isang akda, gumawa muna ng synopsis o 

maikling lagom. 

 

Paliwanag: 

Ang buod ay ginagawa upang mapaiksi ang isang kuwento. Naglalaman pa 

rin ito ng mahahalagang tagpo sa kuwento. May simula ng kuwento kung 

saan ang mga tauhan at lugar ng pinangyarihan ng kuwento ay malinaw na 

nakasulat. Ang mga pangyayari sa kuwento ay may wastong pagkakasunod-

sunod. Ang wakas ay dapat malinaw na nailalarawan kung ano ang 

kinahinatnan ng bawat tauhan sa kuwento at ang aral na naibahagi nito sa 

mambabasa.  

 

3. Ipahayag ang kaisipan sa malinaw at tiyak na paraan. 

 

Paliwanag: 

Ang isa sa mahalagang dapat tandaan sa pakikipag-sap ay ang pagiging 

simple sa mga gagamiting mga salita  na naiintindihan ng lahat o 

karamihan.Sa simula pa lamang hanggang sa matapos ang kuwento ay 

malinaw na nailalahad. 

 

4. Gumamit ng pananalitang matapat. 

 

Paliwanag: 

Ito ay mga salitang tama at totoo lamang. Kung para sa iyo ay maganda ang 

kuwentong nabasa maaaring sabihin na magaling ang manunulat.  Mga 

salita ay may paggalang sa manunulat at isinulat nito. 

 

5. Pahalagahan ang estilo at paraan ng pagkakasulat. 

 

Paliwanag: 

Ang bawat manunulat ay may sariling interes at paraan sa pagkukuwento. 

Maaaring magkaiba ang panlasa ng bawat mambabasa na naging dahilan 

upang magkaroon ng iba’t ibang opinyon sa binasang kuwento. 

Halimbawa: Gusto ko ang kuwento ng Star Wars dahil mahilig ako sa Sci-Fi 

movies. 
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Paano kaya ako makabubuo ng isang suring-basa? 

 

Ito Ang Mga Dapat Tandaan sa Paggawa ng Suring-basa: 

 

1. Alamin kung anong uri ng akdang pampanitikan ang sinusuri. 

 

Paliwanag: Halimbawa ay epiko, mitolohiya,pelikula, alamat ang babasahin 

mo. Ang mga uri ng panitikan na ito ay natalakay na sa unang bahagi ng 

ating leksiyon. 

 

2. Bago isulat ang suring-basa ng isang akda, gumawa muna ng synopsis o 

maikling lagom. 

 

Paliwanag:  

Ito ay mahalaga dahil nakatutulong ito na mapaikli ang kuwento na binasa 

sa pamamagitan ng paggawa ng buod. Mas naaalala mo ang kuwento dahil 

ang mga mahahalagang pangyayari ay naisulat mo. 

 

3. Ipahayag ang kaisipan sa malinaw at tiyak na paraan. 

 

Paliwanag:  

Iwasan ang mga salitang mahirap unawain o maunawaan. Halimbawa kung 

nais mong isulat na ang pag-ibig niya ay totoo at walang halong 

pagpapanggap  sa halip na sabihing ang pag-ibig niya ay dalisay dahil hindi 

lahat ginagamit ang salitang ito (dalisay). 

 

4. Gumamit ng pananalitang matapat. 

 

Paliwanag:  

Bilang isang mambabasa na magbibigay-puna sa isang akda kailangan na 

ang mga salita na gagamitin ay may paggalang sa manunulat at isinulat 

nitong akda. 

 

5. Pahalagahan ang estilo at paraan ng pagkakasulat. 

 

Paliwanag:  

Ang bawat manunulat ay may sariling interes at paraan ng pagkukuwento,  

marapat lamang na ito ay igalang.  

 

Sana ay naging malinaw ang paliwanag ko sa bahaging ito. Sa pagpapatuloy 

may tanong na naman sa iyong isipan, paano ang pormat?  Tama ba na 

magbibigay na ako ng komento?Hindi po muna dahil may mga bahagi pa 

tayo ng dapat malaman.Heto pa ang mga dapat sundin, ang Pormat.  
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l.  Panimula 

 

Uri ng Panitikan 

Paliwanag: Ang binasa mo bang kuwento ay epiko, mito, parabula o 

isang alamat. 

Paliwanag:  Ang binasa bang kuwento ay isang: 

Epiko – ito ay uri ng panitikan na tumatalakay sa kabayanihan na 

mayroong supernatural na kapangyarihan. Halimbawa nito 

ay Biag ni Lam-ang. 

Alamat –ito ay uri ng panitikan na nagkukwento sa pinagmulan ng 

bagay-bagay. Halimbawa nito ay Alamat ng Pinya at Alamat 

ng Kasoy. 

Parabula- ito ay kuwentong hango sa Bibliya. Halimbawa nito ay 

Ang Parabula ng Alibughang Anak at Parabula ng Mabuting 

Samaritano. 

Mito –ito ay kuwento tungkol sa diyos at diyosa na may 

supernatural na kapangyarihan. Halimbawa nito ay 

Nagkaroon ng Anak Sina Bugan at Wigan. 

 

Bansang Pinagmulan 

Paliwanag: Pagkilala sa bansang pinagmulan o orihinal ginawa ang 

kuwento. 

 

Pagkilala sa May-akda 

Paliwanag: Awtor at mga bagay na nag-udyok para isulat ang akda. 

 

Layunin ng Akda 

Paliwanag: Ano ang layunin ng awtor sa kanyang isinulat na akda? 

Halimbawa magbigay inspirasyon, gumising sa nangyayari 

sa kapaligiran o sa isang tao, nanunuligsa o magprotesta. 

 

ll. Pagsusuring Pangnilalaman 

 

Tema o Paksa ng Akda 

Paliwanag: Ito ba ay makabuluhan, makatotohan o tumutugon sa 

 sensibilidad ng lugar o bansa? Nararanasan ba ito sa 

tunay na buhay? Halimbawa ng tema: Ang taong 

matapat ay mapagkakatiwalaan ng lahat. 

 

Mga Tauhan o Karakter sa Akda 

Paliwanag: 

Halimbawa si  Adrian –Siya ay isang  misteryoso 

- naging manhid dala ng masamang karanasan sa buhay 
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Tagpuan o Panahon 

Paliwanag: Kalagayan ng panahon sa pagkasulat nito halimbawa 

tag-sibol, digmaan sa panahon ng Pandemic 

 

Balangkas ng Pangyayari 

Paliwanag: Gasgas ba ibig sabihin paulit-ulit na lang, makabago, 

astig ,  kakaiba. Luma o bago ba ang kuwento? 

 

Kulturang Masasalamin sa Akda 

Paliwanag: Mga nakasanayang gawin ng isang pangkat o 

paniniwala. Halimbawa: Pag-aalay ng mga bulaklak sa altar o 

puntod ng mahal sa buhay. 

 

lll. Pagsusuring Pangkaisipan 

 

Mga Kaisipan o Ideyang Taglay ng May-Akda 

Paliwanag: Ideya o prinsipyo na gumagabay o kumokontrol sa 

tao.Halimbawa: Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. 

 

Estilo ng Pagkasulat 

Paliwanag: Ang mga salitang ginamit sa akda ay epektibo ba, 

napapanahon, o tumutugon sa kamalayan ng mambabasa? 

 

lV. Buod 

Paliwanag: Pagbanggit lamang ng mahahalagang detalye. Iwasan ang 

mahabang buod. 
 

Heto ang pormat sa aktwal na pagsulat.  
 

Cupid at Psyche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l. Panimula 
Ang mitong ito ay nagpapakilala ng kahalagahan ng tiwala sa dalawang 

taong nag-iibigan. 

 

Uri ng Panitikan 

  Ang Cupid at Psyche ay isang mito 

Bansang Pinagmulan 

           Nagmula ang mitong ito sa Roma, Italya.    

Pagkilala sa May-Akda 

  Ang manunulat ay si Apuleius na taga-Roma. 

` Layunin ng Akda 

Layunin niya ang magbigay inspirasyon na sa kabila na hindi 

mo nakikita ang iyong mahal ay nagtitiwala ka pa rin. 
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ll. Pagsusuring Pangnilalaman 

 Tema o Paksa ng Akda 

  Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. 

 Tagpuan o Panahon 

  Romantisismo 

 Balangkas ng Pangyayari 

  Ang mito ay makabuluhan at makatotohan. 

 Kulturang Masasalamin 

  Masasalamin sa akda ang pagpapahalaga sa pag-iibigan at 

para sa kanila mas titibay ang isang relasyon kung kasama 

nito ay pag-ibig na may tiwala. 

 

 

 

 

 

 

 

lll. Pagsusuring Pangkaisipan 

 Mga Kaisipan/ Ideyang Taglay ng Akda 

Hindi isinusuko ang wagas na pag-iibig bagkus ito ay 

nagbibigay ng pagkakataon na  mabuo muli ang nasirang 

tiwala. 

 Estilo ng Pagkasulat ng Akda 

Ang kasiningan sa pagpapahayag sa akdang “Cupid at 

Psyche” ay  paggamit ng mga diyosa at diyos at mga 

supernatural na pangyayari  na may nakatagong 

kahulugan. 
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IV. Buod 

Ito ay nagsimula kay Psyche na pinakabunso at pinakamagandang babae 

sa kanilang tatlong magkakapatid. Itinutulad ang ganda niya sa mga 

diyosa sa punto na ang mga nabighani sa ganda niya’y sinasamba siya at 

hindi kay Venus na diyosa ng pag-ibig sa dahilan nila na reinkarnasyon 

ni Venus si Psyche. 

Dahil dito, isinugo ni Venus ang anak niyang si Cupid para panain siya 

para magmahal sa isang napakapangit na nilalang. Subalit, dahil 

nabighani rin si Cupid sa ganda ni Psyche, itinurok niya ang kanyang 

daliri sa kanyang pana para iibigin ang dalaga. 

Ang ama ni Psyche ay nagkonsulta sa orakulo ni Apollo pero sabi ng 

orakulo ay iiwanan si Psyche sa bangin para kunin siya ng isang nilalang 

na parang dragon. Nang maiwan na si Psyche, idinala siya ni Zephyr, ang 

dios ng hangin, para dalhin siya sa kanyang itinadhana. Pinayagan niya 

ang kanyang sarili na anyayahin siya sa kwarto na di niya alam kun sino 

ang kanyang asawa. 

Dahil nagtaka siya kung ano ang anyo ng kanyang asawa, nagdala siya ng 

isang sundang at lampara para patayin niya ito kung isa siyang halimaw. 

Ngunit nagulat siya nang nalaman niyang si Cupid ang asawa niya sa 

punto na nahulog ang lampara at napaso si Cupido, na umalis sa huli. 

Hinanap ni Psyche si Cupid sa punto na humarap siya kay Venus. Inilagay 

siya ng diyosa sa tatlong gawaing napakaimpossible. Nagtagumpay siya 

sa tatlong gawain at patungo na siya sa huling gawain. 

Ang huling gawain ay magtungo sa mundong ilalim at kunin ang isang 

katas ng kagandahan ni Prosepina. Nang akuha niya ito’y bumalik siya sa 

luklukan ni Venus. Nang buksan niya ito’y hindi ito ang katas ng 

kagandahan ni Proserpina kundi isang katas ng Stygian sleep. 

Tumungo si Cupid sa kanyang natutulog na asawa at binigyan ito ang 

ambrosia para maging imortal si Psyche. Pagkatapos nanganak si Psyche 

at tinawag niya itong “Pleasure”. 
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Mahalagang Paalaala. Ipinapalagay na ang kahon ay ang aktwal na bond 

paper. Dapat nating tandaan na ang nakasaad na Roman Numeral ay 

palaging makikita sa itaas na bahagi ng bawat pahina at hindi makikita na 

isinisingit sa gitna o dulong bahagi nito dahilan lamang na may espasyo pa 

dahil ito ay isang pormal na uri ng pagsulat. 

 

 

O hayan nakakahinga ka pa ba? Susuko ka na ba? Para sa isang mag-aaral 

na kagaya mo baka mag-iisip ka na kaya ko kaya ang gumawa ng suring-

basa? Huwag kaagad sumuko. Sabi nga eh May nilaga ang taong may tiyaga.  

Ang akdang ating susuriin ay nagmula sa bansang Gresya. 

panitikang Pilipino. 

 

Ang Kahon ni Pandora (Mito) 

 

Noong araw ay walang mga babae sa lupa. Ang naninirahan rito ay panay mga 

lalaki. Nabubuhay sila nang matiwasay.  

 

Minsan sa pagpupulong ng mga diyos sa Bundok ng Olimpo ay nagkaisa 

silang padalhan ng kaparusahan ang mga lalaki sa pamamagitan ng isang 

babae. Hiniling nila sa diyos na manlililok na si Hepestus na humubog ng 

isang babae. Sumunod naman ang nahilingan. Ubod ng ganda ang babaeng 

kanyang hinubog. Humanga ang lahat ng diyos. Inialay nila sa bagong likhang 

babae ang lahat ng kahanga-hangang handog.  

 

Ibinigay sa kanya ni Apollo ang kahusayang umawit. Ibinigay sa kanya ni 

Hermis ang kapangyarihang mang-akit at mang-udyok. Ginawa siyang kaibig-

ibig ni Aprodayte. Tinawag siyang Pandora na ang ibig sabihin ay “kabuuan 

ng mga kahanga-hangang handog ng lahat ng diyos.” 

 

Si Hermes ang nahirang na maghatid kay Pandora sa lupa. Inihatid niya si 

Pandora kay Epimitiyus na kapatid ni Prometiyus. Isang mahiwagang kahon 

na ang laman ay di batid ng dalaga ang ipinabaon sa kanya. 

 

Malugod na tinanggap ni Epimitiyus si Pandora. Sa ganang kay Epimitiyus at 

sa kanyang mga kaibigan, ay matamis pa sa awit ng mga ibon ang awit ni 

Pandora. Kinagawian na nilang magtipun-tipon tuwing dapithapon upang 

pakinggan ang magagandang alamat na sadyang nilikha ni Pandora para 

awitin sa kanila. “Marahil,” ang naisip ni Pandora, “may mga kaakit-akit na 

bagay sa loob ng kahon na makapagdudulot sa aki ng ibayong kagandahan. 

Gaya halimbawa ng busilak na kasuotan ni Hira o kaya’y ng ginintuang mga 

hiyas ni Aprodayte.”Noon naramdaman ni Epimitiyus ang unang 
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kalungkutan. Nalulungkot siya kapag walang kibo si Pandora. Sa wakas, 

ipinagtapat sa kanya ng babae ang suliraning gumugulo sa kanyang isip. 

Hiniling niyang buksan ni Epimitiyus ang kahon. Natakot si Epimitiyus. 

 

Umalis si Epimitiyus at nagtungo sa piling ng kanyang mga kaibigan. Naiwang 

natitigilan si Pandora sa tabi ng kahon.Nang sumunod na mga araw, pinigilan 

ni Pandora ang kanyang nasang mabuksan ang kahon. Ngunit isang araw 

nanaig sa kanya ang hangaring matalos ang laman ng kahon. Kinuha niya 

ang susi at binuksan iyon. 

 

Walang magandang bagay ang laman ng kahon. Isang langkay na 

humuhugong na mga putakte ang naglabasan at dumuro sa kanya. Ang mga 

putakteng yao’y ang tagapaghatid ng iba’t ibang uri ng sakit na tulad ng 

lagnat, kolera, rayuma at iba pa. Ang iba sa kanila’y kinatawan ng maiitim na 

damdaming tulad ng inggit, panibugho, sama ng loob at masasamang 

kaisipan.Samantala, si Pandora ay nanlalambot sa tahanan. Naisara na niya 

ang takip ng kahon, ngunit totoong huli na! Narinig ni Pandora ang maliit na 

tinig na nagsasabi: “palayain mo ako! Palabasin mo ako! 

 

“Hindi” ang sabi ni Pandora, “hindi kita palalabasin. Mamalagi ka riyan!” 

 

Walang tigil ang paghugong at pagkatok ng maliit na kulisap sa loob ng kahon. 

Sa wakas, napilitan rin si Pandorang buksan ang kahon.  

 

Isang magandang kulisap na may busilak na bagwis ang lumabas sa kahon. 

Ikinampay ang kanyang mga pakpak na waring nasisiyahan sa liwanag. 

 

“Ako ang Pag-asa! Ako ang Pag-asa!” ang awit niya.Sa wari ni Pandora ay 

lalong gumanda ang daigdig dahil sa awit na yaon. Lumabas sa tahanan ang 

kulisap. Gayunman, habang may pag-asa sa daigdig, ay nauunawaan ng mga 

lalaking nakalasap ng unang lungkot na walang kaguluhang napakasama ang 

di pangingibabawan ng buti. 
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                  Pagyamanin 

 

 Aktibiti 3: Pagkukuro-kuro 
 

1. Kung ikaw si Pandora, bubuksan mo rin ba ang mahiwagang kahon? 

Bakit? 

 

2. Magbigay ng sariling reaksiyon sa pahayag : 

“Habang may pag-asa sa daigdig, ay nauunawaan ng mga lalaking 

nakalasap ng unang lungkot na walang kaguluhang napakasama ang 

di pangingibabawan ng buti.” 

 

3. Anong katangian ng mga tauhan sa mitolohiya ang nais mong 

tularan/ ayaw mong tularan? Bakit?  

 

 

4. Sa iyong paniniwala kailangan bang makuha ng tao ang kanyang 

nais? Ipaliwanag. 

 

 

Anong aral ang nais iparating ng mitong binasa?  

 

 

 

 

 

 

 

   Tauhan Katangiang 

Nais Tularan 

Katangiang Hindi 

Nais Tularan 

Zeus Mapagbigay Minsan hindi nag-iisip 
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Aktibiti 4 : Pag-uugnay 

Batay sa naunawaan mong mensahe sa mitolohiyang “Ang Kahon ni Pandora 

,”paano mo ito maiuugnay sa iyong sarili, pamilya, pamayanan, at lipunan. 

Gamitin ang grapikong representasyon sa pagpapahayag ng iyong kaisipan.    

 

                               

  

  

             

 

 

 

Gawain 3: Kulturang Masasalamin 

Tukuyin ang masasalaming kultura ng mga taga-Griyego sa akdang binasa. 

Suriin ang pagkakahawig nito sa kultura ng mga Pilipino. Gawing batayan 

ang halimbawang naibigay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura  ng  mga Taga - 
Griyego  

 
Halimbawa: Pagbibigay  

ng mga mortal ng alay  

sa mga diyos at diyosa  

upang sila ay pagpalain  

Kulturang Pilipino  

 
Halimbawa: Pagbibigay  

ng alay/ atang ng mga  

Pilipino p ara sa mga  

kaluluwa at di nakikitang  
nilalang  

Mensahe mula sa 

Ang Kahon ni 

Pandora pamayanan pamilya 

sarili 

 

Kulturang mga 

Taga-Griyego 
Kulturang Pilipino 

Halimbawa: 

Pagbibigay ng alay/ 

atang ng mga Pilipino 

para sa mga Kaluluwa 

at di nakikitang 

nilalang 
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Panitikang Mediterranean  

 
Parabula  

Sanaysay  

 Epiko 

 

 Tula 
 

 

Mitolohiya  

 
Maikling  
kuwento 

 

 

Isaisip 

 

PAGNILAYAN AT UNAWAIN (PARA SA MODYUL 1) 

Ang panitikan ay salamin ng lahing pinagmulan nito. Ito ay kabuuan ng mga 

karanasan ng isang bansa, mga kaugalian, paniniwala, pamahiin, kaisipan 

at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag sa mga piling salita, sa isang 

maganda at masining na paraan, nakasulat man o hindi.  

 

Tulad ng isang minahan ang taglay na yaman ng bawat panitikan na ating 

binabasa. Mamimina lamang natin nang lubos ang gintong kaisipang taglay 

nito kung susuriing mabuti ang ating binabasa. Upang maging lubos ang 

iyong pagkatuto gagawa ka ng suring-basa ng isa sa mga akdang 

pampanitikang tuluyan ng napili mong bansa sa Mediterannean. Ang 

gawaing ito ay paghahanda mo sa pangwakas na gawain na pagdaraos ng 

isang simposyum sa inyong klase. inihanda ko upang masukat kung ano ang 

antas ng iyong pagkatuto sa mga natalakay  

Bago mo isagawa ang suring-basa, sagutin mo muna ang mga gawaing natin 

sa buong modyul 1. 

 

GAWAIN 4: Gintong Kaisipan! 

 

Balikan ang mga natalakay na aralin. Isulat sa bawat kahon ang mahalagang 

kaisipan hinggil sa panitikan at gramatika na natutuhan mo sa bawat aralin. 

Gumamit ng sagutang papel.  
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Isagawa 

 

Nasimulan na nating natalakay ang mitolohiya maaari mo ng gawin 

ang pagsusuri ng mitolohiya, epiko, pelikula na gusting-gusto mo 

sundin lamang ang pormat na ating tinalakay. Maaari naman na local 

na mga panulat para mas lalo mo pang makilala at mapahanga sa 

ganda ng sariling atin. Mga iilang suhestiyon na epiko sa Pilipinas. 

Mga halimbawa ng epiko sa Mindanao: 

1. Bidasari     ( Epiko ng Mindanao)   3. Ulaging ( Epiko ng Bukidnon) 

2. Bantugan   (Epiko ng Mindanao)    4. Tulalang ng mga Manobo 

 

 

             

            Tayahin 

 

Panapos na Pagtataya 

Piliin sa loob ng kahon na nasa itaas na bahagi ang inyong tamang 

sagot.Isulat ito sa patlang bago ang bilang. 

 

 

 

___________________1. Ito ay kuwento tungkol sa diyos at diyosa. 

___________________2. Ito ay tumutukoy sa maikling lagom o buod ng akda. 

___________________3. Tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng 
pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang 

nakahihigit    sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat 
sa lipi ng mga diyos at diyosa. 

___________________4. Katutubong panitikan sa Pilipinas na nagsasalaysay  

ng kabayanihan at supernatural na mga pangyayari. 

kultura   makuntento                  mitolohiya      tagpuan 

synopsis   epiko                    alamat   sanaysay 

pagsusuring pangkaisipan           suring-basa 
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___________________5. Akdang pampanitikan na naglalahad ng pananaw at 

opinyon tungkol sa tiyak na paksa? 

___________________6. Sinasalamin nito ang pamumuhay,kaugalian at  

    paniniwala ng isang grupo o pangkat ng tao. 

___________________7. Binibigyang-pansin sa panunuring pampanitikan     

ang kasaysayan at kapaligiran ng isang akda bilang      

saksi ng kalagayan o katauhan ng isang indibidwal. 

___________________8. Alin sa sumusunod ang hindi kaugnay sa ugali ni  

Pandora. 

___________________9. Isang maikling pagsusuring pampanitikang naglalahad 

ng sariling kuru-kuro o palagay na susulat tungkol sa 

akda.  

___________________10. Ito ay nagtataglay at nagpapaliwanag ng kaisipang  

 umiiral, tinatanggap at pinatutunayan ng mga tiyak na 

sitwasyon.  

 

    
 

 

 Karagdagang Gawain 

 
 
Manaliksik ng isang akda sa Pilipinas na maging batayan mo para sa pagbuo 

ng isang suring –basa.  Maaaring isulat ito gamit ang A4 size  na bond paper, 

panulat at idikit sa aktibiti notbuk.  Maging malinis at malinaw sa pagsulat 

ng inyong suring-basa. Ito ang magsisilbing proyekto sa unang markahan. 

  

  

Binabati kita. Maluwalhati mong natapos ang mga gawaing nakatulong sa iyo 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Balikan 

1.2  

3                                                 

1 

2.1    

3                        

2 

Subukin 

1.D 

2.C 

3.D 

4.C 

5.B 

6.D 
7.C 

8.A 

9.A 

10.C 

Tayahin 

1.Mitolohiya 

2.Synopsis 
3.Epiko 

4.Epiko 

5.Suring-basa 

6.Kultura 

7.Tagpuan 

8.makuntento 
9.Suring-basa 

10.Pagsusuring 

pangkaisipan 



 

25 
 

Sanggunian 
 
Filipino- Ikasampung Baitang Modyul  Para sa Mag-aaral sa  Filipino  (2015) 

DepEd –IMCS , Pasig , Philippines 
 
https://www.youtube.com/watch?v=S_NyCeB582M 
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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, Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin na 

ihanda at tugunan ang pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman 

ng modyul na ito ay batay sa Most Essential Learning Competencies (MELC) 

ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin 

ng bawat mag-aaral sa pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa 

taong panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming hinihimok 

ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 


