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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 – Region IX  
Office Address: Regional Center, Balintawak, Pagadian City 

E-mail Address: region9@deped.gov.ph

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Almera M. Carido 

Editor: Nelia S. Lim, Jennifer S. Ontolan, Susan S. Bellido, Maricris Torres-Tolibas  

Tagasuri: Anita D. Subebe, Maria Laarni M. Recentes, Emma P. Tormis, Jennifer S.       

               Ontolan, Nelia S. Lim 

Tagaguhit: Almera M. Carido, Swelyn E. Forro  

Tagalapat:   Marvin D. Barrientos 

Tagapamahala:  Isabelita M. Borres 

      Eugenio B. Penales 

    Sonia D. Gonzales 

    Ma. Liza R. Tabilon 
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Filipino 
Unang Markahan – Modyul 5:  

Panitikang Asyano –  

Dula mula sa Pilipinas 

 



 

 

 

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 ihihandang 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 naming 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.



1 

 

 

Alamin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pag-uusapan rin natin ang 

mga ekspresyong nagpapahayag ng 

katotohanan (sa totoo, talaga, tunay 

at iba pa). Aalamin din natin ang 

kahulugan ng isang salita habang 

nababago ang estruktura nito.  Tara 

na! Tiyak na magugustuhan mo ito 

 

Inaasahan ko na magagawa mo ang mga sumusunod 

pagkatapos ng ating paglalakbay; 

1. Nakabubuo ng paghuhusga sa karakterisasyon ng 

mga tauhan sa kasiningan ng akda. F9PN-Ig-h-43 

2. Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang 

nababago ang estruktura nito. F9PT-Ig-h-43 

3. Nasusuri ang pagiging makatotohanan ng ilang 

pangyayari sa isang dula. F9PU-Ig-h-45 

4. Nagagamit ang mga ekspresyong nagpapahayag ng 

katotohanan (sa totoo, talaga, tunay, at iba pa.) 

F9TS-Ig-h-45 

 



 

 

 

Subukin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panuto: Basahin at unawain mo nang mabuti ang sumusunod na mga tanong . 

Isulat ang ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 

1. Ano ang tawag sa isang dulang nagtataglay ng malulungkot na pangyayari? 

A. Trahedya     C. Melodrama                                                   

B. Komedya     D. Trikomedya 

2. Bakit sumama si Tiyo Simon sa mag-ina sa simbahan? 

A. Dahil nahihiya siya kay Boy.  

B. Dahil nahihiya siya sa nanay ni Boy.  

C. Dahil nasa iisang bubong lamang sila. 

D. Dahil malaki ang pananalig niya sa Panginoon. 

3. Ano ang mararamdaman mo kung ang kapamilya ay magbalik-loob sa Panginoon? 

A. Masaya     C. naghihinagpis                                                    

B. malungkot     D. nanghihinayang 

4. Sino ang maituturing mong kaanak?  

A. ama, kapitbahay, pinsan     C. bunso, kuya, yaya                                                  

B. ina, ama, kapatid      D. tiyo, ale, tiya 

5. Anong uri ng panitikan ang naglalarawan ng buhay at itinatanghal?   

A. Dula      C. Sanaysay 

B. Nobela     D. Maikling Kuwento 

Paalala na ang bawat bahagi ng modyul 

na ito ay nagtataglay ng mga gawain at 

pagsubok sa iyong kakayahan. Huwag kang 

mag-alala dahil naririto naman ako na 

handang gumabay.  Sundin mo lang ang mga 

panuto sa pagsasagawa.  

 Narito ang panimulang pagsusulit na 

susukat muna sa lawak ng iyong kaalaman sa 

nakaraang aralin tungkol sa sanaysay. 

Simulan na! 

 



 

 

6. Ano ang naging bunga ng pangingimpluwensiya ni Tiyo Simon kay Boy? 

A. naiwan si Boy sa bahay   

B. naibalik ang pag-iisip sa pagsimba 

C. lumaban at sumasagot-sagot si Boy sa kaniyang ina 

D. pagsama sa pagsimba at pagbalik-loob sa Panginoon  

7. Bakit kailangan pang makaranas ang tao nang masakit na pangyayari?     

A. Upang mapalapit ang loob sa Diyos          

B. Upang tumibay laban sa anumang mga pagsubok         

C. Upang mapukaw ang kaniyang pananalig sa Diyos   

D. Upang mapalayo sa kapahamakan, magkaroon ng magandang buhay, 

mapalayo sa sakit, at maging masaya  

8. Ano ang ginawa ni Stela Zeehandelaar upang makilala ang kaniyang sarili? 

A. nagpa-enterbyu  

B. nagpatawag ng medya 

C. nagpadala siya ng liham 

D. nagsagawa ng pagpupulong     

9. Alin sa sumusunod ang gamit sa pagbabago ng estruktura ng salita? 

A. Nababanghay ang salita. 

B. Tahasan itong nagsasaad ng katotohanan. 

C. Nagagamit ang mga salita at ang kahulugan. 

D. Naipaliliwanag ang kahulugan ng salita habang nababago ang estruktura nito                       

10.Batay sa pag-aaral ng WHO, bakuna ang nakatutulong upang mapababa ang 

pagtaas ng nagkasakit ng COVID 19. Anong ekspresyon ang ginamit sa 

pagpapahayag ng katotohanan?  

A. Ng  

B. Upang  

C. Batay sa  

D. Pag-aaral 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ang modyul na ito ay naglalaman ng akdang dula mula sa Pilipinas 

na itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay at makapagbibigay ng 

mensahe at higit sa lahat lumilinang sa mga batayang kasanayan ng 

Filipino 9. 

Tatalakayin din dito ang paggamit ng mga ekspresyong 

nagpapahayag ng katotohanan sa pagbibigay ng angkop na impormasyon. 



 

 

Aralin 

1 
Dula Mula sa Pilipinas: 

Tiyo Simon 

Ito Pala Ang Inyo 
 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 
Balikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kaibigan, sa buhay, minsan 

dumarating ang isang pambihirang 

pangyayari at hindi inaasahang 

magpapabago sa ating pananaw, 

pilosopiya at paniniwala.   

         Halika, tuklasin mo kung paano 

binago ng isang bata ang paniniwala ni 

Boy kay Simon sa naiibang dula na 

pinamagatang “Tiyo Simon”.     

 

 Kaibigan may mga dahilang nagbabago 

ang paniniwala ng tao. Alam mo ba kung bakit? 

Minsan dumarating ang isang pambihirang 

pagkakataon o isang pangyayari na hindi 

inaasahan na siyang magpapabago sa ating 

pananaw, pilosopiya at paniniwala sa buhay.   

         Halika, tuklasin mo kung paano binago 

ng isang bata ang paniniwala ni Tiyo Simon sa 

naiibang dula na pinamagatang “Tiyo Simon”.     

 

  Naalala mo pa ba ang mga 

kaugalian ng mga Javanese? 

           Pinahahalagahan mo ba ang 

mga natutuhan mo?  

Nagagamit mo ba ito sa totoong 

buhay, lalo na sa mga taong nagbibigay 

sa iyo ng pagmamahal? at kabutihan? 

 



 

 

 

Tuklasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 1. Paglinang ng Talasalitaan 

Panuto: Ayusin ang ginulong mga titik na nasa loob ng kahon upang mabuo ang 

kahulugan ng salitang sinalungguhitan sa loob ng pahayag. Isulat ang 

inyong sagot sa nakalaang patlang.  

 

1. Malapit na ang araw ng pangilin. 

 

_____________________ 

 

2. Sumakabilang-buhay na si Mang Jose dahil sa COVID 19 

                

 

 

3. Naulinigan kong tila may kumakatok sa pinto. 

 

_____________________ 

 

4. Mataos at _________ ang aming pagmamahalan.  

 

Tara!  Ipagpatuloy na natin ang ating 

paglalakbay. Basahin at unawain mong mabuti 

ang dulang “Tiyo Simon” ni N.P.S. Toribio. 

  Tuklasin mo kung paano nabuo ang 

karakterisasyon ng mga tauhan ayon sa 

kasiningan at estilo ng may-akda at ang 

pagiging makatotohanan ng ilang pangyayari 

sa isang dula.  

 Susubukin muna natin ang yaman ng iyong 

talasalitaan. 

 

P T Y S A I E 

A T A Y N M A  

G N R A I N I 

B T I M A Y A  
__________________________ 



 

 

 

5. Kailangan ng mga tao ang matibay na pananalig sa Dios. 

 

______________________ 

 

          Basahin ang isang dula sa Pilipinas na pinamagatang “Tiyo Simon” akda 

ni N.P.S Toribio sa aklat na Panitikang Asyano 9, pahina 63-67.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 2.  Sa Antas ng iyong Pang-unawa 

Panuto.   Ibigay ang inyong sagot sa sumusunod na mga tanong at isulat sa 

sagutang papel. 

  

A. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Tiyo Simon aakayin mo rin ba si Boy na 

babalik sa pagsimba? 

 

            _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

         

B. Nangyayari ba sa totoong buhay ang mga tagpo na inilihad sa dula? 

Pangatwiran. 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Binasa mo bang mabuti ang akda?  

Naibigan mo ba ito?  

    Tama kaya ang ginawa ni Boy na 

gayahin si Tiyo Simon? 

    Ngayon, subukin mong sagutin ang 

mga katanungan upang masukat ang 

iyong pang-unawa. 

 

AYATPLAMAANAPAN  



 

 

 

 

Gawain 3.  Ipaalam Ko 

Panuto.  Isulat sa mga pana ang mga ideya na may kaugnayan sa pangunahing 

tauhan sa dula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suriin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 4. Hayaan Mong Ipahayag Ko 

        Matapos mong mabasa ang akda magbigay ng ilang mga tagpo na nangyayari 

sa totoong buhay.  

 

 

 1. 

  

 

           

         2.  

 

 

 

 

 

  
Tiyo 

Simon 

Handa ka na ba sa susunod na 

gawain? 

Halika na! Ang mga tanong sa 

bahaging ito ay susukat sa iyong kaalaman. 

 



 

 

Gawain 5. 

Panuto. Punan ang grapikong pantulong ng mga katangian ng bawat tauhan mula 

sa dulang nabasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin 

 

Pagsasanib ng Gramatika/Retorika 

 

Mga Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan at Opinyon 

 Mahalagang kasanayan sa pagsasalita o pagsulat ang paggamit ng mga 

wastong pahayag na nagpapakita ng katotohanan o opinyon. 

 

Mga Halimbawa ng Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan: 

1. Ayon sa mga pag-aaral … 

2. Alinsunod sa tuntunin … 

3. Gaya ng ipinakikita ng mga datos … 

4. Ipinakikita ng pananaliksik na … 

5. Batay sa … 

 

TIYO 

SIaarMON 

 

 

BOY 

 

 

INA 

 



 

 

 

Mga Halimbawa ng Ekspresyong Nagpapahayag ng Opinyon: 

1. Sa aking palagay … 

2. Sa sarili kong pananaw … 

3. Para sa akin … 

4. Naniniwala akong … 

5. Sa tingin ko … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 6. Pag-ugnayin Mo 

 

   Panuto:Pag-ugnayin ang dalawang kaisipan upang makabuo ng isang salita 

habang nababago ang estruktura. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang 

papel. 
 

1. Ang Asya ay isang kontinente. Ano ang tawag sa mga taong naninirahan dito? 

       A. Astrano         B. Asyano          C. Pilipino         D. Amerikano 

 

2. Kung ang bago ay kasalungat ng luma at ang tao ay isang nilalang na may 

buhay, kung gayon ano ang isang baguntao? 

       A. sanggol         B. kapwa             C. katutubo         D. bagong- kasal 

 

3. Kung ang bahag ay pang ibabang kasuotan at ang hari ay isang pinuno. Ano 

naman ang kahulugan ng bahaghari? 

    A. balangaw          B. balaraw          C. ilaw               D. bangaw 

 

4. Ang igib ay tumutukoy sa kilos ng pagkuha ng tubig mula sa pinagkuhanan nito. 

Ano naman ang tawag sa taong tagakuha? 

    A. trabahador         B. taga-igib         C. tagabuhat     D. tagakuha   

 

 

Ngayon alam mo na ang mga 

impormasyon tungkol sa ating aralin, 

maaari mo nang sagutin ang sumusunod na 

mga gawain. 

 



 

 

 

Gawain 7.  

Panuto. Itala sa talahanayan ang mga salita /pariralang nagpapahayag ng 

katotohanan at opinyon. 

 

Mga salita/ pariralang nagpapahayag ng katotohanan at opinyon 

                               Opinyon             Katotohanan 

1. 1 

2 2 

 

 

Nababahala ang Tao dahil sa COVID19 

Magpahanggang ngayon hindi pa rin matigil-tigil ang krisis na bumabalot 

sa bawat sulok ng mundo na siyang kumitil ng buhay ng milyon-milyong katao. 

Mula sa pandemyang ito, makaliligtas pa kaya tayo? Sa anong paraan? 

Ayon sa tala ng Department of Health, umabot na ng mahigit 227,000 ang 

kaso ng covid19 sa Pilipinas. 158,000 naman ang gumaling at halos mahigit 3597 

katao ang binawian ng buhay. Ayon sa talang pang internasyonal umabot sa 

25,889,096 ang total na kaso sa buong mundo, 16.7milyon sa mga ito ang 

gumaling at mahigit 860,000 na ang namatay. Bunga ng patuloy ng pagkalat ng 

pandemya, maraming buhay ang napipinsala at ekonomiya na naapektuhan. 

Lagnat, ubo, igsi ng paghinga, pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit ng 

katawan, pamamaga ng lalamunan, pagtatae, pagkawala o panghina ng pang-

amoy at lasa, pamamaga ng mata. Iilan lamang ito sa mga tipikal na sintomas ng 

Covid19. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng ganitong karamdaman 

kinakailangang sundin ang mga patakarang ipinatutupad ng pamahalaan, 

lumapit agad sa kinauukulan kapag hindi maganda ang pakiramdam. Magsuot 

tayo ng face mask lalo na kapag lumabas ng bahay. Panatilihin ang dalawang 

metrong layo mula sa iba. Maghugas palagi ng kamay at maglagay ng sanitizer.  

“Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan” isang kasabihang 

pumupukaw sa atin sa panahon ng bagong normal. Nagpapaalala sa atin na 

magkaisa upang ipagpatuloy ang laban para mapahinto o mabawasan man 

lamang ang pagkalat ng virus. Manatiling huwag tayong lumabas ng bahay upang 

magsimula sa atin ang paghinto ng COVID19. 



 

 

 

Isaisip 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 8. 

Panuto. Magbigay ng tatlong halimbawa ng pangungusap na ginagamit ang mga 

ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Isulat ang iyong sagot sa 

sagutang papel. 

 

 1._________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

                    

2. ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

                       

3. ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

    ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Umpisahan mo na ang gawain 

tungkol sa mga ekspresyong 

nagpapahayag ng katotohanan. 
 



 

 

Pagbabagong - 

buhay 

 

Isagawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 9. Ikuwento Mo 

             Gamit ang mga ekspresyong iyong natutuhan, magsalaysay ng sariling 

karanasan o karanasan ng iba na may kaugnayan sa salitang nasa bilohaba. 

Isalaysay kung anong pangyayari o pagkakataon ang nagtulak sa iyo/ sa iba na 

magbagong-buhay. 

 

 

 

 

Sagot: 

 _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Natutuwa ako kaibigan dahil malapit mo 

nang matapos ang modyul na ito?  

Alam ko ring naunawaan mo ang mga araling 

nakapaloob rito. 

 Subukan mong sagutin ang mga gawain sa ibaba. 

 



 

 

 

Tayahin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panuto. Piliin ang titik ng wastong sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 

 

1. Sa totoo, nag-uumapaw ang kaligayahan ng mag-asawa nang sila ay biniyayaan 

ng isang malusog na sanggol. Ano ang ginamit na ekspresyon sa pahayag? 

A. ng 

B. nang 

C. Sa totoo 

D. nag-uumapaw 

                                             

2.  Paano nakatutulong ang mga pahayag sa katotohanan sa isang pangyayari? 

A. Nakapagdaragdag ng impormasyon 

B. Mga pahayag batay sa sariling paniniwala lamang 

C. Nakapagpapaisip sa mga taong nakakakita sa mga pangyayari 

D. Mga pahayag na maaaring maging tulong bilang mga ebidensiya 

 

 Binabati kita 

kaibigan sa iyong kagalingan 

sa pagsunod sa mga panuto sa 

lahat ng gawain. Upang lubos 

mong maunawaan ang aralin, 

sagutin mo ito. 

 



 

 

3.  Tunay na dakila ang pag-ibig ng ina para sa anak. Anong ekspresyon ang 

isinasaad ng pangungusap? 

A. Opinyon 

B. Katotohanan 

C. Nag-aalinlangan                              

D. Walang katotohanan 

 

4. Sa salitang doktor, kung dagdagan ng ponemang “a” ang salita na mabubuo ay 

kasingkahulugan ng  

         A. babaeng pulis 

         B. babaeng piloto 

         C. babaeng doktor        

         D. babaeng enhinyero 

 

5. Ang bata ay _______ ng halaman. Alin sa sumusunod na salita ang gamitin kapag 

ang kilos ay tapos na? 

A. nagdilig 

B. magdilig 

C. nagdidilig 

D. magdidilig 

 

Para sa aytem 6-10 

         Si Gng. Santos ay isang guro sa issang Mataas na Paaralan. Tuwing hapon 

kapag siya’y umuwi, bitbit niya ang mga gawain na dapat niyang tapusin. Hatinggabi 

na kung siya ay makatulog. Kakaibang guro si Gng. Santos halos wala ng pahinga, 

dinadala na niya ang gawain sa paaralan sa bahay. 

         Nang dumating ang araw ng Sabado nakagawian na niya na maglaba ng 

kanilang mga damit buong araw malimit na lamang ang kaniyang pahinga. 

          Ngunit isang araw hindi ko na nakita si Gng. Santos na naglalaba, nasa loob 

na lamang siya ng bahay nakahiga sa kama. 

 

    6. Pinapatunayan sa akda na ang hanapbuhay ng pangunahing tauhan ay  

         A. guro 

         B. hardinera 

         C. labandera        

         D. palengkera 



 

 

 

7. Paano pinahalagahan ni Gng. Santos ang kaniyang trabaho? 

A. minamahal   

B. pinaka-iingatan 

C. nagsasakripisyo 

D. taos-puso niyang ginampanan 

    

8. Anong katotohanan sa akda ang nagpapakita sa pagiging masipag ng tauhan? 

A. bitbit ang mga gawain mula paaralaan hanggang bahay 

B. walang pahinga kahit sa mga gawaing bahay 

C. nagkasakit siya dahil sa paglalaba 

D. maliban sa guro labandera pa siya 

 

Para sa aytem 9-10 

Ilahad ang mga katangiang gusto at di-gusto sa pangunahing tauhan sa teksto 

 

Katangian ni Almera 

 

                     Gusto                      Di-Gusto 

9. 10. 

    

      

 

Karagdagang Gawain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magaling! Mahusay ang ginawa mo 

kaibigan! Nagawa mo lahat ang mga gawain at 

naunawaan mo ang ating paksa. Ito na ang 

huling gawain para sa modyul na ito. 

 



 

 

Basahin ang isa pang dula na pinamagatang “Ito Pala Ang Inyo” ni Frederico 

Sebastian, na matutunghayan sa aklat na Kanlungan9 pahina 118-124. Pagkatapos, 

sagutin ang kasunod na gawain. 

 

Gawain 10. Karakterisasyon 

                      

Kilalanin ang bawat tauhan sa dula. Sikaping matukoy ang natatanging 

katangian ng bawat isa. Sipiin sa inyong sagutang papel ang lobo ng diyalogo at 

isulat ang mga impormasyon. 

 

            

          

        

            

            

            

Ako si Clarita. Gusto ko na 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Ako si Alberto. Biyudo 

at mabait. Ikinasisiya 

ko na 

______________________

______________________

____________________ 



 

 

         

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Binabati kita sa ipinakita 

mong pagtitiyaga at kahusayan. 

Natapos mo ang modyul na ito. 

Kung mayroong bahagi sa mga 

aralin na ito na hindi mo 

naunawaan ay mangyaring 

makipag-ugnayan ka sa iyong 

guro. 

 

 

Kahit _______________________________ 

_____________________________________ 

__________________________________ 

 

Ako nga pala si Aling Isyang. 

 



 

 

    Gawain 7 
Katotohanan 

Ayon tala sa Dept. of Health 
Ayon sa talang pang international 

 

Opinyon  
Upang maiwasan… 

Magsuot tayo ng face mask 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

  

TAYAHIN 

1.C        

2.D 

3.A 

4.C 

5.A 

6.A 

7.D 

8.A 

9.Taus-puso niya 

ginampan 

10.Walang pahinga 

      

       

GAWAIN 1: PAGLINANG NG 

TALASALITAAN 

panalangin 
       namatay 

narinig 
matibay 
pananampalataya 

Gawain 2 -nakadepende sa 
sagot ng bata 
Gawain 3 -nakadepende sa 

sagot ng bata 

Gawain 4- nakadepende sa 

sagot ng bata 

Gawain 5-nakadepende sa 

sagot ng bata 

Gawain 8-nakadepende sa 

sagot ng bata 

Gawain 9-nakadepende sa 

sagot ng bata 

Gawain 10- nakadepende sa 

sagot 

Gawain 6- 

1.A 2.A  3. A 4.B 

 
 

 

SUBUKIN 

1.C 

2.D 

3.A 

4.B 

5.B 

6.D 

7.D 

8.C 

9.D 

10.C    
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