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Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating 

mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na 

gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga 

kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy na naglalaman 

ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung 

sinumang  gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-kanilang 

tahanan.  

Ito ay may kalakip na  paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng mag-

aaral  na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan 

niya ng ibayong  tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit 

sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  May susi 

ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat gawain 

at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa  paggamit 

nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang 

magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang 

anumang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot 

sa mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung 

sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM 

na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, 

umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

 

Kalayaan ang isa sa pinakadakilang handog ng ating mga ninuno. Sila ay 

nakipaglaban at nagbuwis ng buhay upang ito ay ating makamtan. Subalit alam mo 

ba na hindi naging madali para sa ating pamahalaan ang pagbangon mula sa mga 

hamon na dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig kahit na naideklara na ang 

Pilipinas bilang isang bansang malaya? 

 

Sa kabila ng pagsusumikap ng ating pamahalaan na iangat ang kabuhayan at 

moralidad nating mga Pilipino, ay ang mga suliranin sa lipunan na pilit binigyang 

solusyon ng mga lider at mga pangulong nagsilbi sa ating lipunan.  

 

 Sa modyul na ito, tatalakayin at ipapaliwanag natin ang mga suliraning 

pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at ang naging pagtugon sa mga suliraning 

ito. Tatalakayin din natin ang ilang mga batas at mga hindi pantay na kasunduan 

sa pamamagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang iba’t ibang reaksiyon ng mga 

Pilipino sa mga epekto ng pagsasarili ng bansa na ipinahahayag ng ilang di pantay 

na kasunduan tulad ng Philippine Rehabilitation Act, Parity Rights at Kasunduang 

Base-Militar. 

 

May dalawang aralin sa modyul na ito: 

 Aralin 1- Mga Suliraning Pangkabuhayan na Kinaharap ng Pilipinas 

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig 

 

 Aralin 2- Iba’t ibang reaksiyon ng mga Pilipino sa mga epekto ng Pagsasarili 

ng Bansa 

 

Pagkatapos mong gawin ang mga aralin sa modyul na ito, ikaw ay inaasahang 

makakagawa ng mga sumusunod: 

1. Natatalakay ang mga suliraning pangkabuhayan pagkatapos ng digmaan at 

ang naging pagtugon sa mga ito. 

2. Natatalakay ang mga batas at mga hindi pantay na kasunduan sa 

pamamagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. 

3. Nasusuri ang iba’t ibang reaksiyon ng mga Pilipino sa mga epekto ng 

pagsasarili ng bansa na ipinahahayag ng ilang di pantay na kasunduan tulad 

ng Philippine Rehabilitation Act, Parity Rights at Kasunduang Base-Militar. 
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Subukin 

 

Unang Bahagi 

Panuto: Ano ano kaya ang mga naging suliranin ng Pilipinas pagkatapos ng 

ikalawang digmaang pandaigdig? Lagyan ng (√) tsek ang mga pangungusap o 

parirala na naglalarawan sa mga suliraning ito.  Gawin mo ito sa sagutang papel. 

 

________1. Naging mahirap ang transportasyon at komunikasyon sa bansa. 

________2. Maraming nawasak na mga gusali. 

________3. Kawalan ng mga makinarya at mga gamit na pang agrikultura. 

________4. Naging masaya at maunlad ang pamumuhay sa Pilipinas 

________5. Dumami ang mga iskwater sa Maynila. 

________6. Maraming mga naging problema sa sistema ng edukasyon. 

________7. Halos lahat ng mga dayuhan ay gustong mag negosyo sa 

                 Pilipinas. 

________8. Lalong umunlad ang mga pamayanan sa Pilipinas. 

________9. Nalugmok sa kahirapan ang ekonomiya ng Pilipinas. 

________10. Nagkaroon ng malakas na antas ng “colonial mentality” ang mga   
Pilipino o ang pagkahilig sa mga produkto na galing o gawa sa ibang 
bansa. 
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Ikalawang Bahagi 

Panuto: Basahin ang mga sumusunod. Bilugan ang titik ng tamang sagot.  Isulat 

sa sagutang papel. 

1. Bakit maraming Pilipino ang nagalit at hindi sumang-ayon sa pagpirma ni 

Pangulong Roxas sa kasunduang inilahad ng Estados Unidos? 

 

a.  Ang kasunduan ay pabor lamang sa mga Pilipino. 

b.  Hindi naging pantay ang kasunduan sa mga Pilipino. 

c.  Ang mayayaman lamang ang nakatanggap ng tulong at benepisyo. 

d.  Marami ang nakatanggap ng benipisyo at tulong mula sa Estados Unidos. 

 

2. Bakit labag sa konstitusyon at saligang batas ng Pilipinas ang patakarang 

Parity Rights? 

 

a. Ito ay isang paraan ng pakikipagkaibigan sa ibang bansa. 

b.  Ito ay patakarang nag uutos na tumangkilik sa mga produkto ng ibang 

bansa. 

c. Ito ay isang paraan ng panghihimasok ng makapangyarihang mga bansa 

at mga bagong tatag na estado. 

d. Ito ay kasunduang nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga Pilipino at 

Amerikano na linangin ang mga likas na yaman ng bansa. 

 

3. Naging aktibo ang kilusang Hukbalahap (Hukbo Laban Sa hapon) sa 

administrasyong Roxas. Alin kaya sa mga sumusunod ang maaring naging 

dahilan ng kanilang pag-aalsa? 

 

a.  Pagtangkilik ng mga Pilipino sa mga produkto ng ibang bansa. 

b.  Hindi pagsang-ayon ng pamahalaan sa kasunduang Batas Militar. 

c. Pagbabayad ng pamahalaang Amerikano ng napakababang halaga sa 

Pilipinas bilang bayad pinsala sa digmaan. 

d.  Galit at kawalan ng tiwala sa pamahalaan dahil sa pagsang-ayon nito sa 

mga hindi pantay na kasunduan na inilahad ng Estados Unidos. 

 

4. Ang mga sumusunod ay naglalarawan sa mga reaksiyon ng mga Pilipino sa 

mga ilang hindi pantay na kasunduan. Alin sa mga ito ang hindi nabibilang 

sa kanilang mga reaksiyon? 

 

a. Pag-aalsa laban sa pamahalaan. 

b. Pagbatikos sa administrasyong Roxas 

c. Pakikipagsaya kasama ang mga Amerikano 

 d.   Galit dahil sa paglabag ng kanilang mga Karapatan 
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Aralin 

1 
Mga Suliraning Pangkabuhayan na 
Kinaharap ng Pilipinas Pagkatapos ng 
Ikalawang Digmaang Pandaigdig 

 

Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matatag sa pagharap ng mga pagsubok at 

suliranin. Ang positibong katangian na ito ay napatunayan na mula sa ating mga 

ninuno na pilit bumangon at lumaban sa mga suliranin pagkatapos ng ikalawang 

digmaan. Tatalakayin at aalamin natin ang mga ito ngayon sa aralin na ito. Handa 

ka na ba? Magaling! Tara na! 

 

 

Balikan 

 

Panuto: Isa-isahin ang mga suliraning pangkabuhayan na hinarap ng mga Pilipino 

pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isulat ang inyong sagot sa sagutang 

papel sa pamamagitan ng pagkumpleto sa fish bone chart.  
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Tuklasin 

 
 

 

 

 

Tingnang mabuti ang larawan.  

Ano ang masasabi mo sa kalagayan ng Pilipinas pagkatapos ng Ikalawang Digmaang   

Pandaigdig? Sa iyong palagay paano kaya nalagpasan ng mga Pilipino ang mga 

hamon na dulot ng digmaan? 
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Suriin 

Sa pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging isang malaking hamon sa 

Pilipinas ang pagbangon nito mula sa kinasadlakang suliranin at dulot na mga 

pinsala ng digmaan. Ilan sa mga hamon at suliraning ito ay ang mga sumusunod: 

 

1. matinding pinsala sa mga gusali, imprastraktura at pagka paralisa ng mga     

transportasyon 

2. mabuway na ekonomiya at bagsak na produksyon sanhi ng pagkasira ng mga 

palayan at sakahan. 

3. pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan 

4. katiwalian ng mga opisyales sa pamahalaaan 

 

Tinanggap ni Pangulong Manuel A. Roxas ang tulong na inialok ng Amerika dahil sa 

mga suliraning kinakaharap nito sa kabila nang pagtutol nang maraming Pilipino. 

Ang kasunduang ito ay ang tinatawag na Philippine Rehabilitation Act. Isinasaad sa 

kasunduan ang pagtanggap ng Pilipinas ng tulong mula sa Estados Unidos kapalit 

ng ilang mga hindi pantay na kasunduan.  

Ang Philippine Rehabilitation Act ay nagsasad ng pagbibigay ng pamahalaang 

Amerikano ng halagang $620milyon na tulong pinansyal sa Pilipinas. Nakasaad din 

sa kasunduan pagbabayad ng Amerika nang halagang $800 milyon bilang bayad-

pinsala sa mga ari-arian ng mga sibilyang naapektuhan ng digmaan. 

Kapalit ng Philippine Rehabilitation Act, nilagdaan ang Bell Trade Act na nagsasaad 

na sa loob ng walong taon ay magkakaroon ng malayang kalakalan ang Pilipinas at 

Amerika mula 1946 hanggang 1954. 

Maliban sa Bell Trade Act, ay nilagdaan din ang Parity Rights o ang kasunduan na 

nagpapahayag ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng mga Pilipino at 

Amerikano na magnegosyo sa Pilipinas at linangin ang mga likas na yaman nito. 

Kaakibat ng mga Kasunduang Bell Trade Act at Parity Rights ay ang Kasunduang 

Base Militar na nagpapahintulot na manatili sa Pilipinas ang 23 base militar ng 

Amerika sa iba’t ibang sulok ng bansa. 
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Ang sumusunod na balangkas ng kaisipan ay naglalarawan sa ikatlong republika ng 

Pilipinas at ang mga pangulong namuno nito kaakibat ang mga suliranin at hamong 

kinaharap ng kanilang mga administrasyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naharap sa hamon at 

suliranin tulad ng: 
Pinamunuan nina 

Manuel A. Roxas 

Elpidio R. Quirino 

Ramon F. Magsaysay 

Carlos P. Garcia 

Diosdado P. Macapagal 

Ferdinand E. Marcos 

 Matinding pinsala ng 

digmaan 

 Mabuway na ekonomiya 

Pag-aalsa ng ilang 

pangkat 

Katiwalian sa 

pamahalaan 

Pangangailangang 

patatagin ang ugnayang 

panlabas 

Pangangailangang isulong  

ang kapakanan ng mga 

mamamayan 

Nagtagal 

mula 1946 

hanggang 

1972 

 

Ikatlong Republika ng Pilipinas 
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Pagyamanin 

Ipinatupad ni Pangulong Manuel A. Roxas ang pakikipag-ugnayan sa Estados 

Unidos sa kabila ng pagtutol ng maraming Pilipino. Siya ay naniniwala na malaki 

ang maitutulong ng hakbang na ito sa pagbangon ng ating bansa mula sa mga 

suliraning kinakaharap nito sa kasalukuyan. 

 

 Subalit, hindi nalutas ang mga suliranin dahil sa biglang pagpanaw ni Pangulong 

Roxas noong Abril 15, 1948 dahil sa sakit sa puso. 

 

 Sa halip na malutas ang mga suliranin ng ating bansa ay nagbunga pa ito nang isa 

pang matinding suliranin. Ito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng “colonial 

mentality” ng mga Pilipino o ang pagkahilig at pangtakilik sa mga produktong gawa 

sa ibang bansa o “stateside” na mas lalong nagpahirap sa ekonomiya ng Pilipinas 

dahil sa halip na kumita ang mga manggawang Pilipino, ang mga dayuhang 

produkto ang mas tinatangkilik ng mga Pilipino. 

   

Bakit kaya mahalaga ang pagtangkilik ng sariling produkto sa pag unlad at 

pagsulong ng bansa? Magbigay ng ilang mga dahilan. Isulat ang mga ito sa inyong 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kahalagahan ng pagtangkilik ng sariling produkto sa pag unlad 

 at pagsulong ng bansa. 
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Isaisip 

 

Matinding dagok ang naging dulot sa pamumuhay ng mga Pilipino ng mga pinsalang 

dala ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kailangan nitong harapin ang mga hamon 

at suliranin na mga sumusunod: matinding pinsala sa mga gusali, imprastraktura 

at pagka paralisa ng mga transportasyon, mabuway na ekonomiya at bagsak na 

produksyon sanhi ng pagkasira ng mga palayan at sakahan, pag-aalsa ng ilang 

pangkat sa pamahalaan, katiwalian ng mga opisyales sa pamahalaaan, 

pangangailangang patatagin ang ugnayang panlabas at pangangailangang 

maisulong ang kapakanan ng mga mamamayan. 

 

 Napilitan ang Pangulong Manuel A. Roxas na tanggapin ang alok na tulong mula sa 

Estados Unidos kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan sa paniniwalang 

malaki ang magagawa nito sa pagbangon ng Pilipinas mula sa mga suliraning dulot 

ng ikalawang digmaang pandaigdig. 

        

Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging ganap na malaya ang ating bansa sa 

pagkakatali nito sa mga ilang hindi na pantay na kasunduan sa Estados Unidos 

kapalit ng tulong pinansyal na ibinigay nito sa Pilipinas. 

 

Ang mga hindi pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay 

ang mga sumusunod, Philippine Rehabilitation Act, Bell Trade Act, Parity Rights at 

Kasunduang Base Militar o Military Bases Agreement. 

 

Ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay nagdulot ng isa pang 

suliranin. Ito ay ang pagkakaroon ng mataas na antas ng “colonial mentality” sa mga 

Pilipino o ang pagkahilig at pagtangkilik nito sa mga kultura at produkto mula sa 

Amerika at ibang bansa o “imported products” na lalong mas naka apekto sa 

ekonomiya ng Pilipinas. 
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Isagawa 

 

Panuto: Kumpletuhin ang sumusunod na concept map. Isa isahin ang mga 

suliraning pangkabuhayan na kinaharap ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang 

digmaang pandaigdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

__ 

______________

______________

______________

______________

______________

______________

_____ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_ 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

__ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

__ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_ 

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

_______ 

Mga suliranin 
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Tayahin 

 

Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Piliin at isulat ang titik ng tamang 

sagot sa inyong papel. 

 

1.  Alin sa mga sumusunod ang hindi naging suliranin ng ating pamahalaan 

    pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? 

a. pag-aalsa ng ilang pangkat sa pamahalaan 

b. pagkakaroon ng mataas na antas ng pamumuhay na tulad ng  

              Estados Unidos. 

c. wasak na mga gusali, imprastraktura at pagka paralisa ng mga  

              transportasyon. 

d. mabuway na ekonomiya at bagsak na produksyon sanhi ng  

pagkasira ng mga palayan at sakahan. 

 

2.  Anong hakbang ang ginawa ni Pangulong Manuel A. Roxas upang 

     Matugunan ang mga hamon at suliranin sa kanyang administrasyon? 

a. Nakipag ugnayan at nakipag kaibigan sa bansang Espanya. 

b. Umalis papuntang Estados Unidos kasama ang kanyang gabinete. 

c. Pumirma nang kasunduang Philippine Rehabilitation Act sa pagitan  

ng Pilipinas at Espanya. 

d. Pumirma nang kasunduang Philipine Rehabilitation Act sa pagitan  

              ng Pilipinas at Estados Unidos. 

 

3.  Sa iyong palagay, ang pagpirma ni Pangulong Manuel A. Roxas ng 

     kasunduan sa Estados Unidos ay nakatulong ba upang matugunan ang 

     mga suliranin at hamon na kinaharap ng Pilipinas pagkatapos ng 

     ikalawang digmaang pandaigdig? Bakit? 

a. Hindi, dahil umasa na lamang ang mga Pilipino sa tulong na ibinigay 

    ng Estados Unidos. 

b. Oo, dahil malaki ang naitulong nang perang ibinigay ng  

    Estados Unidos sa Pilipinas sa rehabilitasyon at pagpapagawa ng   

    mga bagong gusali sa ating bansa. 

c. Hindi tiyak o sigurado kung natugunan ba o hindi ang mga  

    suliranin at hamong kinaharap ng pamahalaan.  

d. Oo, dahil nagkaroon ang mga Pilipino ng sapat na kamalayan sa  

mga produkto at kulturang kanluranin na siyang naging paraan  

upang bumuti ang antas ng kanilang pamumuhay. 
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4.  Ang mga sumusunod ay ang mga kasunduang kaagapay o kapalit ng 

     Philippine Rehabilitation Act. Alin sa mga ito ang hindi? 
 

a. Batas Militar 

b. Bell Trade Act 

c. Parity Rights 

d. Military Bases Agreement 

 

5.  Bakit mahalaga sa ekonomiya ng ating bansa ang pagtangkilik ng mga 

     produktong sariling atin? 

a. Ipinapakita nito na mahal natin ang ating bansa. 

b. Makatutulong ito upang umangat pa at mas makilala ang ating  

produkto sa ibang bansa. 

c. Makatutulong tayo upang kumita at umunlad ang kabuhayan ng  

ating mga kapwa Pilipino 

d. Lahat ng mga nabanggit. 

 

 

Karagdagang Gawain 

Panuto: Pumili ng isang suliraning pangakabuhayan na kinaharap ng mga Pilipino 

pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Magbigay ng iyong sariling 

mungkahi kung paano ito masolusyonan. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. 
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Aralin 

2 
Iba’t ibang Reaksiyon ng mga 
Pilipino sa mga Epekto ng 
Pagsasarili ng Bansa 

 

Iba’t iba ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng ilang mga hindi 

pantay na kasunduan sa ating bansa kapalit ng Philippine Rehabilitation Act. Ang 

pagpirma sa kasunduang ito ay nagbunga ng maganda at hindi magandang epekto 

sa ekonomiya ng Pilipinas. 

 

 

 

              Balikan 
 

 

Panuto: Kilalanin ang mga sumusunod na hindi pantay na kasunduan. Piliin ang 

inyong sagot sa loob ng kahon. Isulat sa sagutang papel ang iyong sagot. 

 

 

 

 

 

 
 

_____________1. Kasunduan mula sa Estados Unidos na nagbibigay tulong sa 

Pilipinas sa halagang $620 milyon kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan. 

_____________2. Kasunduan na nagpapahintulot na manatili sa Pilipinas ang mga 

hukbong sandatahan ng Estados Unidos. 

_____________3. Kasunduan na nagsasaad ng pagkakaroon malayang kalakalan sa 

pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas sa loob ng walong taon. 

_____________4. Kasunduan na nagbibigay karapatan sa mga Amerikano na 

tumulong sa pamamahala at pagpaplano ng hukbong sandatahan ng Pilipinas 

gayundin ang pagtutustos ng mga armas at kagamitang pangmilitar nito. 

_____________5. Kasunduang nagsasaad ng pagkakaroon ng pantay na karapatan ng 

mga Amerikano at Pilipino sa Pilipino. 

  

     

Neocolonialism          Military Bases Agreement 

Philippine Rehabilitation Act  Military Assistance Agreement 

Parity Rights                      Bell Trade Act 
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Tuklasin 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ano ang pinag-uusapan ng mag lolo? 

 

Bakit kaya maraming mga Pilipino ang bumabatikos sa ating pamahalaan at sa mga 

patakarang pina-iiral nito? 

 

 

 

 

 

Naku apo, iba’t 

iba kasi ang 

naging 

pagtanggap ng 

mga Pilipino sa 

mga batas at 

patakaran na 

pina-iiral sa ating 

bansa. 

Lolo Simon, bakit 

po ba marami sa 

mga Pilipino ang 

nag rarally at 

kumokondena sa 

ating 

pamahalaan? 

Galit po ba sila sa 

ating gobyerno? 
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Suriin 

 
 
 
Inulan ng batikos ng maraming Pilipino ang administrasyong Roxas dahil sa 
pakikipagkasundo nito sa Estados Unidos at pagpirma nito sa mga ilang hindi 
pantay na kasunduan na labag sa saligang batas. Marami sa mga Pilipino ay hindi 
natuwa. Para sa kanila, hindi tuluyang magiging malaya ang Pilipinas dahil sa 
pagpirma nito ng kasunduan at muling pagpapasailalim ng Pilipinas sa 
kapangyarihan ng Estados Unidos.  

 
Sa gitna ng pagtutol nina Luis Taruc, Claro M. Recto at iba pang kasamahan ay 
matagumpay na naisulong ni Pangulong Roxas ang Rehabilitation Act kasabay ng 
ilang mga hindi pantay na kasunduan tulad ng Bell Trade Act, Parity Rights at 
Military Bases Agreement. 

 
Tuluyang naghari ang neocolonialism sa Pilipinas dahil sa pakikiaalam at 
panggigipit ng Estados Unidos sa ekonomiya at politika nito.  

 
Ang neocolonialism ay isang paraan ng panghihimasok ng malalakas at 
makapangyarihang mga bansa sa mga bagong tatag na estado. Ginagamit nito ang 
impluwensiya sa ekonomiya, pulitika at iba pa upang makontrol ang mga 
nagsisimulang estado. 

 
Ikinagalit nang maraming Pilipino ang paghahari ng neocolonialism sa bansa. Bukod 
dito ay nagbunga pa ng ibang suliranin sa bansa ang pamamalagi at impluwensiya 
ng mga Amerikano tulad ng muling pagiging aktibo ng samahang Hukbalahap 
(Hukbo Laban Sa Hapon) dahil maraming Pilipino ang unti-unting nawalan ng tiwala 
sa pamahalaan. 

 
Nagbunga ng maganda at di-magandang epekto ang pagpirma ng administrasyong 
Roxas sa mga hindi pantay na kasunduan.  Maganda, sa dahilang maraming 
produktong Pilipino ang nailuwas sa Estados Unidos at nagdulot ng malaking kita 
sa mangangalakal na Pilipino. Nagkaroon ng bagong kaalaman ukol sa kalakalan ng 
mga Pilipinong mangangalakal gaya ng paggamit ng mga makinarya at bagong 
teknolohiya. Ang pamumuhunan ay napaunlad at nakilala ang ating pangunahing 
mga produkto gaya ng asukal, niyog, copra at langis sa Kanluraning bansa.  
 
Ang ilan naman sa mga di-magandang epekyo ng pakikipaglakalan sa mga 
Amerikano ay ang mga sumusunod: pagkakatali ng ating pamilihan sa pamilihang 
Amerikano, pagpasok ng di gaanong mahalagang produkto sa Pilipinas, paghina ng 

mga tradisyunal nating industriya, kompetisyon ng ating mga grikultural na 
produkto sa mga produktong agrikultural ng mga Amerikano, lalong pagyaman ng 
mga Pilipinong nasa panggitnang antas ng lipunan dahil sila ang namumuhunan sa 
industriyang itinatag ng mga Amerikano, pagbabago ng panlasa at pagpapahalaga 
sa mga produkto ng dayuhan at lubusang pagka lugi ng magsasakang Pilipino sa 
mga gastusin ng mga sakahan dala ng pagkakaroon ng makabagong teknolohiya at 
mga makinarya. 
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                 Pagyamanin 

 

 

 
Panuto: Ipahayag ang iyong damdamin/reaksiyon batay sa mga sumusunod na 

sitwasyon.  Gawin ito sa sagutang papel. 

 

1. Sa iyong palagay, nakabuti ba o nakatulong sa mamamayang Pilipino ang 

pagpirma ni Pangulong Manuel A. Roxas sa Philippine Rehabilitation Act 

kapalit ng ilang mga hindi pantay na kasunduan? 

    Mangatwiran sa iyong sagot. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2. Bakit labag sa saligang batas ang kasunduang Parity Rights? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Ang inyong kapitbahay na si Mang Berto ay gumagawa ng mga sapatos. 

Magaganda at matitibay ang mga ito.  Sa iyong kaarawan ay nagdesisyon ang 

iyong ina na bilhan ka nang bagong pares ng sapatos na mamahalin o 

branded sa mall. Sa anong paraan mo matutulungan si Mang Berto upang 

mas umunlad ang kanyang kabuhayan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 CO_Q3_AP 6_ Module 1 

 

Isaisip 

 

Nilagdaan ni pangulong Roxas ang kasunduang inilahad ng Estados Unidos sa gitna 

ng pagtutol ng maraming Pilipino. Hindi tuluyang naging ganap na estado ang bansa 

dahil sa pakikiaalam at panghihimasok ng mga Amerikano sa pamahalaang Pilipino. 

  

 Tuluyang naghari ang neocolonialism sa bansa na naging daan upang magkaroon 

ang mga Pilipino ng mataas na antas ng colonial mentality na lalong nagpahirap sa 

ekonomiya ng bansa. 

 

Sa paghahari ng neocolonialism sa bansa, maraming Pilipino ang nawalan ng tiwala 

sa pamahalaan. Bukod dito ay nagbunga ng ibang pang suliranin sa bansa ang 

pamamalagi ng mga Amerikano tulad ng muling pagiging aktibo ng samahang 

Hukbalahap (Hukbo Laban sa Hapon) na pinamunuan ni Luis Taruc. 

 

Iba’t iba ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa pagpapatupad ng administrasyong 

Roxas ng mga ilang hindi pantay na kasunduan. May maganda at di magandang 

epekto naman ang pakikipagkalakalan ng Pilipinas sa Amerika. Malaki ang naging 

impluwensya nito sa pamumuhay at kultura nating mga Pilipino. 

 

 

              Isagawa 

 

 

Panuto: Gumuhit ng isang stick figure na naglalarawan ng mga iba’t ibang naging 

reaksiyono mukha ng mga Pilipino sa pagpapatupad ni Pangulong Roxas ng mga 

ilang hindi pantay na kasunduan sa ating bansa. Sumulat ng tatlo hanggang limang 

pangungusap na naglalarawan sa kanilang mga reaksiyon.  Gawin ito sa sagutang 

papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Iba’t ibang reaksiyon ng mga Pilipino sa mga Hindi Pantay na Kasunduan 
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Tayahin 

 

 
 

Panuto: Iguhit ang          kung ikaw sumasang-ayon sa sumusunod na pahayag at 

              kung hindi. 

 

_________1. May maganda at hindi magandang dulot sa ating bansa at pamumuhay 

ang pagtanggap ni Pangulong Roxas sa mga ilang hindi pantay na kasunduan na 

dala ng Rehabilitation Act. 

 

_________2. Nararapat lamang pagpapanatili ng 23 base militar ng Amerikano sa 

Pilipinas dahil hindi pa kayang protektahan ng Pilipinas ang sariling bansa laban sa 

mga mananakop pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. 

 

_________3. Labag sa saligang batas ang pagpirma ni Pangulong Manuel Roxas sa 

kasunduang parity rights dahil ang Pilipinas ay isang malayang bansa at may 

sariling estado. Nararapat lamang na unahin ng pamahalaan ang pag protekta sa 

mga mga karapatan ng mga mamamayan nito. 

 

_________4. Ang Bell Trade Act ay nagpatatag sa ekonomiya ng Pilipinas. Maraming 

mga Pilipino ang nakinabang at nagkaroon ng kabuhayan ngunit ito ay may dala 

ding hindi magandang epekto tulad ng colonial mentality. 

 

_________5. Maraming Pilipino ang bumatikos at kumondena sa desisyon ng 

Pangulong Roxas na tanggapin ang tulong mula sa pamahalaang Amerikano kapalit 

ng mga hindi pantay na kasunduan. 
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Karagdagang Gawain 

 

 
Ang pagpirma sa kasunduan ng Philippine Rehabilitation Act ay may maganda at 

hindi magandang epekto sa pamumuhay ng maraming mga Pilipino. Punan ang mga 

sumusunod na spider web.  Gawin ito sa sagutang papel. 

 

Magandang Epekto                                                         Masamang Epekto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippine 

Rehabilitation 

Act 

-Parity Rights 

-Bell Trade Act 

-Military Bases 

Agreement 
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Susi sa Pagwawasto 

   

Aralin I 

Subukin 

1.√ 

2. √ 

3. √ 

4. 

5. √ 

6. √ 

7. 

8. 

9. √ 

10. √ 

 

Ikalawang Bahagi 

1.b 

2.d 

3.d 

4.c 

 

Pagyamanin 

Mga Posibleng Sagot 

1.Ipinapakita nito na 

mahal natin ang ating 

bansa. 

2.Makatutulong ito 

upang umangat pa at 

mas makilala ang ating 

produkto sa ibang 

bansa. 

3. Makatutulong tayo 

upang kumita at 

umunlad ang 

kabuhayan ng ating 

mga kapwa Pilipino. 

4. Mas uunlad ang 

ating ekonomiya dahil 

tataas ang produksyon 

ng ating mga kalakal. 

 

 

Tayahin 

1.b 

2.d 

3.b 

4.a 

5.d 

 

 

 

Aralin 2 

Pagyamanin 

 

Rubrik sa Pagwawasto 

 

3 puntos 

Maayos ang 

pagkakasulat at  tama 

o kumpleto ang 

pagkakabigay ng mga 

dahilan. 

 

2 puntos 

Maayos ang 

pagkakasulat at tama 

ang mga dahilan 

subalit hindi kumpleto 

 

1 puntos 

Hindi maayos ang 

pagkakasulat at may 

mga hindi tamang 

dahilan. 

 
Tayahin 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
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