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Araling Panlipunan 
Ikaapat na Markahan – Modyul 6:  

Bahaging Ginampanan 

 ng Nasyonalismo sa Pagbibigay-

Wakas sa Imperyalismo sa Silangan 

at Timog-Silangang Asya 



 

 

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 

 

        
 Ang kolonyalismo at imperyalismo ng mga kanluraning bansa ang nagbigay-
daan sa pagbangon ng nasyonalismo sa Asya. Iyong napag-alaman sa mga naunang 
aralin ang maraming salik sa pag-usbong ng nasyonalismo ng isang bansa, 
nangunguna na ang pinagdaanang kasaysayan ng mga bansa sa Silangan at Timog-
Silangang Asya. 

  
“Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak.” 

Ipinahihiwatig ng bahagi ng awiting “Bayan Ko” ang pagmamahal 
sa kalayaan. Para sa iyo, bakit mahalaga ang kalayaan? Ano ang 

gagawin mo kung may mga dayuhang nais sakupin ang ating 
bansa? Sa kasalukuyan, paano mo ipapakita ang pagmamahal sa 
iyong bansang sinilangan? Paano ipinakita ng mga kapwa nating 
Asyano ang damdaming nasyonalismo?  

 
Sa bahaging ito ng aralin ay lubos mong mapahahalagahan ang bahaging 

ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Silangan at 
Timog-Silangang Asya. 

 
Halina at iyong tuklasin! 
 
Sa pagtatapos ng modyul na ito ay inaasahan sa iyo ang sumusunod: 

1. Nabibigyang kahulugan ang nasyonalismo; 
2. Natatalakay ang paglaya ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-

Silangang  
Asya; at 

3. Naipahahayag ang kahalagahan ng bahaging ginampanan ng nasyonalismo 
sa pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 

 
Ang pagkamit mo sa nabanggit na layunin ay magiging tulay upang tiyak na 

matutunan mo ang sumusunod na pamantayan at kasanayan: 

PAMANTAYANG PANGNILALAMAN (Content Standard) 

Ang mag-aaral ay napahahalagahan ang pagtugon ng mga Asyano sa mga 
hamon ng pagbabago, pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang 
Asya sa Transisyonal at Makabagong Panahon (ika 16-ika hanggang ika-20 siglo). 

PAMANTAYAN SA PAGGAWA (Performance Standard) 

Ang mag-aaral ay nakapagsasagawa ng kritikal na pagsusuri sa pagbabago, 

pag-unlad at pagpapatuloy ng Silangan at Timog-Silangang Asya sa Transisyonal at 

Makabagong Panahon (ika-16 hanggang ika-20 siglo). 

PAMANTAYANG PAMPAGKATUTO (Most Essential Learning Competency) 

 Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa pagbibigay-
wakas sa imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. (Week 6) 
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Subukin 
 
 

 

Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga katanungan o pahayag at isulat ang titik 
ng tamang sagot sa kalahating bahagi ng papel. 

  
1. Tukuyin sa sumusunod na mga pangungusap ang angkop sa konsepto ng 
 Digmaang Español-Amerikano. 

A. Pinangunahan ng mga Español ang pakikidigma sa Amerikano.  
B. Nakipagsabwatan ang mga Amerikano sa mga Pilipino upang matalo ang 

mga Español.  
C. Pinangunahan ng mga Amerikano ang pakikidigma sa mga Español. 
D. Nakipagsabwatan ang mga Español sa mga Pilipino upang matalo ang mga  

Amerikano.  
 
2. Nabuo ang nasyonalismo sa Asya bilang reaksyon ng mga Asyano sa kolonyalismo   
   at imperyalismong Kanluranin. May mga gumamit ng rebolusyon, pagyakap sa 

ideolohiya, at pagtatatag ng mga makabayang samahan upang maipakita ang 
damdaming nasyonalismo. Bilang mag-aaral, paano mo maipakikita ang pagma-
mahal sa bayan sa kasalukuyang panahon? 

A. Magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. 
B. Makiisa sa mga samahan na nagsusulong ng pansariling interes.  
C. Mag-aral upang hindi maging pabigat sa lipunan. 
D. Maging mabuting mag-aaral at makilahok sa mga gawaing 

pangkomunidad. 
 
3. Ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng nasyonalismo MALIBAN sa: 

A.  Si Juan ay malimit na bumili at gumamit ng produktong imported sa 

paniniwala na mahinang uri ang mga gawa sa Pilipinas. 
B. Masipag mag-aral si Maria at sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral ay plano 

niyang magtrabaho sa kanyang sariling bansa. 
C. Nangangarap si Pedro na maging isang sundalo upang maging 

tagapagtanggol ng bansang Pilipinas.  
D. Si Ana ay nanirahan ng permanente sa bansang kanyang sinilangan 

upang maging kabahagi sa pag-papaunlad nito. 
 
4. Alin sa sumusunod na mga sitwasyon ang maaaring epekto o bunga ng 
 pagpapakita ng damdaming nasyonalismo? 

A. Pandarayuhan upang takasan ang mga obligasyon bilang Filipino.  
B. Pag-unlad ng mga negosyanteng Tsino. 
C. Pagtulong sa kapwa at gobyerno sa panahon ng kagipitan gaya ng sakuna. 

D. Pagdagsa ng imported na mga produkto. 
 
5. Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pagmamahal at 

pagpapahalaga sa Inang-bayan: 

       A. Imperyalismo   C. Nasyonalismo 
      B. Kolonyalismo    D. Patriotismo 
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6. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagpapakita ng sitwasyon ng 
bansang nakamit ang hinahangad na kasarinlan?  

A. May pangulo at ikalawang pangulo. 
B. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga dayuhan. 
C. Nakakagawa ng sariling pasya o desisyon para sa ikabubuti ng bansa. 
D. Ang mga likas na yaman ay kontrolado at pinakikinabangan ng mga 

dayuhan. 
 

7. Ang dahilan ng paglaya ng mga Indonesian noong Agosto 17, 1945: 

A. Rebolusyon laban sa mga French C.  Rebolusyong Komersyal 
B. Rebolusyon laban sa mga Olandes D.  Digmaang Indones-French 

 

8.  Ang dahilan ng pansamantalang pagtigil ng pananakop ng mga Amerikano: 

A. Batas Tydings-McDuffie                 C. Ikalawang Digmaang Pandaigdig 
B. Benevolent Assimilation  D. Unang Digmaang Pandigdig 

 

9. Alin sa sumusunod na pahayag ang TAMA tungkol sa nasyonalismo sa Burma 
(ngayon ay Myanmar)? 

A. Nakamit ng Burma ang kalayaan sa pamamagitan ng kasunduang 

Anglo-Burmese noong Enero 4, 1948. 
B.  Agad na nagtagumpay ang rebolusyong nilunsad ng mga Burmese. 
C.  Ang bansang China ang matagal na sumakop sa Burma. 
D.  Kinontrol ng China ang Burma sa tulong ng India at Britanya. 

 

10. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang TAMA sa bahaging ginampanan    
      ng nasyonalismo sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya? 

A. Patuloy na pagtanggap at pagsunod sa mga kanluranin. 
B. Takot na makitil ang sariling buhay sa pakikipaglaban. 
C. Paggamit ng iba’t ibang pamamaraan para matamo ang kasarinlan. 
D. Pagyakap at pakikiisa sa mga kanluranin. 
 

Panuto: Tukuyin kung anong bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya 
ang ipinapahayag ng sumusunod na mga pangungusap. Pumili ng sagot na nasa 
kahon. Gawin ito sa kwaderno. 
 

 
Pilipinas                 Burma (Myanmar)            Korea 
         
                China                         Indonesia 

 

11. Nasakop ng Japan at ginawang base-militar at pilit na itinaguyod ang kanilang 
      kabihasnan. 

 

12. Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang isang demokratikong pamahalaan. 
             
13.  Nakaranas ng kahirapan laban sa mga Hapones kaya itinatag ang kilusang Anti 

Fascists People’s Freedom League o AFPFL. 
        
14. Umusbong ang nasyonalismong tradisyunal upang paalisin ang mga kanluranin 
      at ang impluwensya nito na pinangunahan ng samahang Boxers. 
 

15. Pinasimulan ni Sukarno ang pamahalaang guided democracy (limited 
democracy). 
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Aralin 

1 

Bahaging Ginampanan ng 
Nasyonalismo sa Pagbibigay-Wakas 

sa Imperyalismo sa Silangan at 

Timog-Silangang Asya 
 

Nasuri mo sa nakaraang aralin ang kababaihan sa Asya, mga samahan, 
kilusan o organisasyong naitatag tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong 
pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika.  

Natatandaan mo ba ang mga ito? Halika at sagutin mo ang gawain!  

 

  
Balikan 

 

 

Gawain: Diagram-Impormasyon 
 

Panuto: Punan ng wastong impormasyon ang mga blankong kahon na bahagi ng 
diagram. Kopyahin at sagutin ito sa kalahating bahagi ng papel.  
 

Kababaihan sa Silangan at Timog-Silangang Asya 
Japan                                                      Pilipinas 

 

Nanguna/Nagtatag 

 

   

 

Samahan o Kilusan 
 

   

 

 

  

 

Mga Tala para sa Guro 
 

Naglalaman ang modyul na ito ng iba’t ibang mungkahing gawain upang 

malinang ang kakayahan at kasanayan ng mga mag-aaral. Kinapapalooban ito ng iba’t 

ibang estratehiya tulad ng paggamit ng talahanayan, jumbled letters, generalization 

table, pagsulat ng pangako, pagguhit, pagbuo ng awit, atbp. Ang bawat gawain sa 

isang aralin ay nakabatay sa tatlong araw na sesyon. Iminumungkahi na 

pagyayamanin pa ng guro ang mga mungkahing gawain at estratehiya batay sa interes 

at kakayahan ng mga mag-aaral. 
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Tuklasin 

 

 

  

 

Gawain 1: Hula-Salita 

Panuto: Ayusin ang mga pinaghalong letra upang mabuo ang angkop na salita. 

Sagutin ito sa iyong kuwaderno. 

A. ______________________ 

K L A N A A Y A 

Ibang katawagan sa kasarinlan. 

B. ______________________ 

N S A Y A L S M I O N O 

Pagmamahal at katapatan sa sariling bayan o bansa. 

C. _______________________ 

K N L U A I N R A N 

Ang mga nanakop sa mga bansa sa Asya. 

D. _______________________ 

S Y A A  

Pinakamalaking kontinente.       

E. _______________________ 

D M K A A S Y O R E 

Kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. 
 

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Ano-ano ang nabuong salita? 

2. Ano ang ipinahihiwatig ng mga salitang ito? 

3. Sa iyong palagay, ano ang magiging paksa ng ating aralin? 

 

 Bago mo lubos na unawain ang araling nakapaloob sa modyul na 
ito ay subuking sagutin ang mga gawain at kumuha ng ideya sa magiging 
paksa.  
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Gawain 2: Ang Aking Pang-unawa (Unang Bahagi) 

Panuto: Sagutan ang Generalization Table. Ano na ang iyong alam tungkol sa ating 
aralin? Sagutan ang hanay na Ang Aking Naunang Pagkakaunawa. Samantala, 
masasagutan mo lamang ang iba pang bahagi ng talahanayan sa susunod na bahagi 
ng aralin na ito. Kopyahin at sagutin ito sa kuwaderno. 
 

Mga Tanong 
Ang Aking 
Naunang 

Pagkakaunawa 

Ang Aking mga 
Natuklasan at 

Pagwawastong 

Ginawa 

Ang 
Aking 

mga 

Patunay 

Ang Aking 

Paglalahat 

 

1. Ano-ano ang 
pangyayaring nagbigay 
daan sa pag-unlad ng 
nasyonalismo sa Silangan 
at Timog-Silangang Asya? 
 

    

 

2.  Bakit magkakaiba ang 
paraan ng pagpapakita ng 
damdaming nasyonalismo 
ng mga Asyano? 
 

    

 

3. Paano ipinamalas ng 
mga mamamayan sa 
Silangan at Timog-
Silangang Asya ang 
nasyonalismo? 
 

    

 

4. Ibigay ang kahalagahan 
ng pagpapamalas ng 
nasyonalismo sa 
pagbibigay-wakas sa 
imperyalismo sa Silangan 
at Timog-Silangang Asya. 
 

    

 
  (Pinagkunan: Rosemarie C. Blando et al., ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba, 

   Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral. Pasig City: Kagawaran ng 

Edukasyon, 2014, 347.) 

 
Naibigay mo ba ang iyong ideya sa maaaring pag-aralan sa modyul na ito? 

Mahalaga ang pagpapahayag ng iyong mga naunang pang-unawa o kaalaman at sa 

pagtatapos ng araling ito ay higit mong mapalalalim ang iyong kaisipan at lubos 

mong mauunawaan ang kahalagahan ng nasyonalismo sa pagwawakas ng 

imperyalismo sa Silangan at Timog-Silangang Asya. 
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Suriin 

 
 

Nasyonalismo sa Asya 

Ang pananakop, pagpapasailalim sa 

kapangyarihan at pagsasamantala ng mga bansang 

Kanluranin sa mga bansang Asyano, ang nagbigay-daan 

sa pag-usbong ng Nasyonalismo sa Asya. 

Ang nasyonalismo ay damdaming makabayan na 

maipakikita sa matinding pagmamahal at 

pagpapahalaga sa Inang-bayan, ayon sa aklat na 

kabihasnang Asyano (SEDP Edisyon). Ang nasyonalismo 

sa Asya ay may iba’t ibang anyo tulad ng defensive 

nationalism o mapagtanggol na nasyonalismo gaya ng 

ipinakita ng bansang Pilipinas at aggressive nationalism 

o mapusok na nasyonalismo na minsang ginawa ng 

bansang Hapon.  

Paano nga ba lumawak ang damdaming nasyonalismo? Naging matagumpay 

ba ang mga Asyano na wakasan ang Imperyalismo sa pamamagitan ng 

nasyonalismo? Halina at ating alamin sa pamamagitan ng modyul na ito. 

Hakbang sa Paglaya ng Silangan at Timog-Silangang Asya 

 Ang pananakop at paniniil sa mga bansa sa Silangan at Timog-Silangang Asya 

ay naglunsad ng pag-usbong ng diwang makabansa bilang tugon sa pag-aabuso at 

pagyurak sa karapatan ng mga bansa sa dalawang rehiyon na ang tanging mithiin 

ay magkaroon ng kalayaan. 

 Ang Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nakaapekto upang makamit 

ang Kalayaan.  Dahil sa Unang Digmaang Pandaigdig, nagbago ang balance of power. 

Nakilala ang Japan dahil pinalakas nito ang kaniyang hukbong militar. Isinulong na 

rin nito pagkatapos ng digmaan ang racial equality o pantay na pagtingin sa lahi na 

hindi pinansin ng mga Kanluranin.  

Dahil naman sa Ikalawang Pandigmaang Pandaigdig, lumakas ang 

nasyonalismo sa Timog-Silangang Asya. Napabilis ang paglaya kaya maraming mga 

bansa sa Timog-Silangang Asya ang nagsarili pagkatapos ng Ikalawang Digmaang 

Pandaigdig. 

 Masasabi na ang Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ang isa sa 

nakaapekto upang magising ang damdaming nasyonalismo ng mga Asyano. Ang 

pagmamalabis na kanilang naranasan ang isa sa naging sanhi ng pag-usbong ng 

pagmamahal sa bansa at lumaban upang makamit ang Kalayaan. 
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Paglaya ng mga Bansa sa Silangang 

Asya 

Hindi man tuwirang nasakop ng 

mga kanluranin, dumanas ng maigting 

na imperyalismo ang Silangang Asya lalo 

na noong ika-18 siglo. Ang 

imperyalismong Kanluranin sa Silangang 

Asya ay nagdulot ng epekto sa 

kabuhayan, pamahalaan, lipunan, at 

kultura ng mga Asyano. 

 

Paglaya ng China 

Pinuno/ 
Lider 

Ideolohiya/ 
Nasyonalismo 

Layunin/Pangyayari 

Dr. Sun Yat-sen 
 
 
 
 
 
 
 

Chiang Kai-shek 
 
 
 
 

 
 

Demokratiko 
 

Nasyonalismong may impluwensya 
ng Kanluran na ang layunin ay 
maging republika ang China. 

Boxer 
(Rebelyong Boxer) 

 

Nasyonalismong 
tradisyunal 

Paalisin ang mga Kanluranin at 
ang impluwensya nito. 

Mao Zedong  
 

 
 
 
 
 
 
 

Nayonalismong may 
impluwensya ng 

komunismo 

Tunggalian ng uring-manggagawa 
o proletariat laban sa kapitalista o 

bourgeois. 
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Sa paglakas ng nasyonalismong Tsino, nabahala ang Japan na maapektuhan 

ang interes nito sa China kung kaya’t naging sunod-sunod ang ginawang 
pakikidigma at pananakop nito. Una na rito ang naganap na Manchurian incident 
sinundan ng pagsalakay sa Nanking na nasundan ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig. 

 
 Natalo ang Japan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig ngunit nagpatuloy 
ang kaguluhan sa China sa pagitan ng puwersa komunista ni Mao Zedong at 
nasyonalista ni Chiang Kai-shek. Natalo ang nasyonalista at napasailalim sa 
komunistang pangkat ang mainland China samantalang ang nasyonalista ay 
tumakas noong October 1, 1949 at pumunta sa isla ng Formosa na ngayon ay 
tinatawag na Taiwan. 
 
 
 

 

Paglaya ng mga Bansa sa 

Timog-Silangang Asya 

  

Lubos na naramdaman ang 

kalupitan ng kolonyalismo at 

imperyalismong kanluranin sa 

Timog-Silangang Asya. Iba-iba 

ang pamamaraang ginamit ng 

mga naging pinunong lider sa 

mga kilusang naghangad ng 

paglaya sa mga Europeong 

mananakop sa rehiyong ito.  

 

Naghain ang mga Asyano ng mga reporma, nagbuo ng mga makabayang 
organisasyon, at nang lumaon ay gumamit din ng mga madugong pakikihamok 
laban sa kanilang mananakop upang mapagtagumpayan nila ang kanilang 
paghahangad sa pagsasarili. 
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Paglaya ng Indonesia 

Pinuno/ Lider Ideolohiya/ 
Nasyonalismo 

Layunin/Pangyayari 

Achmed 
Sukarno 

 

Guided 
democracy 

(limited 
democracy) 

-Nakamit ng Indonesia ang kalayaan noong 

Agosto 17, 1945 sa pamamagitan ng Rebolusyong 

laban sa mga Olandes. 

-Umigting ang pagnanasang lumaya nang 

pagkalooban ng simbolikong kalayaan si Sukarno 

noong sakupin sila ng Japan noong Ikalawang 

Digmaang Pandaigdig. Ngunit nang matalo ang 

Japan, dumating muli ang mga Olandes upang 

ibalik ang kanilang pamamahala sa Indonesia. 

-Subalit ang Indonesia na nakaranas ng kalayaan 

ay lumaban sa loob ng 23 taon. 

-Pinasimulan ni Sukarno ang pamahalaang 

guided democracy base sa Pancasila – limang (5) 

patnubay na prinsipyo: paniniwala sa Diyos, 

nasyonalismo, pagkakawanggawa, katarungang 

panlipunan, at demokrasyang gagabayan ng 

karunungan. 

-Tinanggap at ipinagbunyi ito ng mga tao at 

ginawa siyang pangulong panghabambuhay 

noong 1963. Subalit ang lubos niyang 

kapangyarihan ang naging dahilan ng pag-abuso 

niya sa kapangyarihan. 

Paglaya ng Burma (Myanmar) 

Pinuno/ Lider Ideolohiya/ 
Nasyonalismo/ 

Kilusan o Kasunduan 

Layunin/Pangyayari 

U Nu - 
Pinunong 
Ministro ng 
Republika ng 
Burma na 
kalaunan ay 
inilipat kay 
Heneral Ne Win 
na isang 
diktador-militar 

Ideolohiyang Myanmar 
way to socialism 

-Kinumpiska ng pamahalan ang 
negosyo, bangko at pribadong ari-
arian. Ito ang dahilan kaya nawalan 
ng hanapbuhay ang mga dayuhan. 
-Noong hindi pa nakamit ng Burma 
ang kalayaan, ang kumukontrol dito 
ay ang India sa tulong ng Britanya 
at China. Bilang pagtugon sa 
pananakop na ito, nagtatag ang 
Burma ng iba’t ibang kilusang 
naghahangad ng kalayaan. Nang 
maramdaman ng Ingles ang 
pagpupunyagi sa kalayaan ng mga 
Burmese nagkaroon ng pagbabago 
sa bansa na humantong sa 
paghiwalay ng Burma sa India 
noong 1935. Ilan pang pagbabago 
ang tinangka ng pamahalaang 
Ingles ngunit hindi ito nangyari 
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dahil sa pagsiklab ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig. Nasakop ng 
bansang Japan ang Burma. 
-Upang makuha ng mga Hapones 
ang loob ng mga Burmese, maagang 
ipinahayg ng Japan ang 
pagtataguyod tungo sa kasarinlan. 

Pangkat ni Aung 
San ng Dohama 
Asiayona (Burma 
of Burmese) 

 -Nakipagkasundo sa Japan tungkol 
sa pagtustos ng sandata at sa 
pamumuno sa militar. Sila ay 
nagsanib-puwersa upang makuha 
ang Rangoon laban sa mga Ingles. 
Kahit ipinahayag ng Japan ang 
kalayaan ng Burma, ngunit sa 
katotohanan ay sakop pa rin nito 

ang bansa. 
-Sa kalaunan, nadama ng mga 
Burmese ang tunay na layunin ng 
pagtulong na ito ng Japan, hindi 
para sila ay palayain kundi para sila 
ay sakupin. 

Aung San 

 

Anti Fascitsts People’s 
Freedom League o 
AFPFL 
(Na binubuo ng 
Makademokratiko at 
Komunistang Pangkat) 

-Nakaranas ng kahirapan ang 
Burmese sa pamamalakad ng mga 
Hapones kaya nagtatag sila ng 
kilusan laban sa Japan. 
-Nagapi nila ang mga Hapones at 
bumalik ang mga Ingles subalit 
hindi na pumayag ang mga 
Burmese kaya’t sunod-sunod na 
usaping pangkalayaan ang 
naganap. 
 

U Nu 

 

Kasunduang Anglo-
Burmese 

-Nagpahayag ng kalayaan sa Burma 
noong Enero 4, 1948. 
-Sa kasawiang palad, pinatay si 
Aung Sun at ang kanyang gabinete 
ng upahang armado ng kanyang 
talunang kalaban na si U Saw. 
-Nang maaresto si U Saw ay 
ipinagpatuloy ni U Nu ang naiwan ni 
Aung San. 

Paglaya at Pagkakahati ng Korea  

Pinuno/ 
Lider 

Ideolohiya/ 
Nasyonalismo 

Layunin/Pangyayari 

Korean  Unti-unting nasakop ng Japan ang Korea na 
ginawang base-militar at pilit na itinaguyod ang 
kanilang kabihasnan. Bunsod nito, maraming 
pagtatangkang ginawa ang Korea upang mapatalsik 
ang mga Hapones. 
 

Napabilis ito pagkatapos ng Ikalawang Digmaang 
Pandaigdig kung saan natalo ang mga Hapones. 
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Nasyonalismo sa Pilipinas 

Pinuno/ 
Lider 

Ideolohiya/ 
Nasyonalismo 

Layunin/Pangyayari 

 
Heneral 
Emilio 
Aguinaldo 
 
 
 

 
Unang 
Republika ng 
Pilipinas sa 
Malolos, 
Bulacan 
Huyo 12, 1898 
(Demokratikong 
pamahalaan) 

 
Nakamit ng Pilipinas ang paglaya. 
Nakipagsabwatan ang mga Amerikano sa Pilipino 
upang matalo ang mga Español sa Digmaang 
Español-Amerikano kung saan natalo ang mga 
Español. Inakala ng pamunuan ni Aguinaldo na 
aalis ang mga Amerikano at ipauubaya na ang 
pamumuno sa Pilipino kaya idineklara ang 
kalayaan at nagtatag ng isang demokratikong 
pamahalaan.  
 
Samantala, iba naman ang ikinilos ng mga 
Amerikano. Nagpalabas ito ng patakarang 
Benevolent Assimilation at lumagda sa Treaty of 
Paris na nagpapahayag ng paglipat ng 
pamamahala ng Pilipinas sa Amerikano mula sa 
mga Español. Naging hayagan ang pagtutol ng mga 
Pilipino sa pananakop ng mga Amerikano kaya’t 
sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. 
 

 
Ibang 
Pilipino 

  
Subalit may ibang Pilipino na hindi sumunod, 
walang pakialam, at tuluyang nakiisa sa mga 
Amerikano. Dahil sa kawalan ng pagkakaisa, 
nakapagtatag ang Amerikano ng pamahalaang 
kolonyal na nagsilbi sa interes ng mga Amerikano 
at pinalaganap ang edukasyong makabanyaga. 
Tinugis din nila ang mga Pilipinong lumaban para 
sa kalayaan at ipinatapon ang ibang lider-Pilipino 
sa ibang bansa. 
 

 

 
Ibang 
Pilipino 

 Ibang Pilipino naman na nakiisa sa mga 
Amerikano ay isinulong ang paghingi ng kalayaan. 
Dahil ang kalayaan ay hinihingi, matagal bago ito 
naibalik at sa bawat paghingi ito ay tinumbasan ng 
mas malaking kapalit katulad ng mga likas na 
yaman at pagkontrol sa kalakalan. 
   

 Pansamantalang natigil ang pananakop ng mga Amerikano nang tayo’y 

masangkot sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Nilusob tayo ng Japan dahil 

kaalyado natin ang mga Amerikano at dahil nasa ating bansa ang pinakamalaking 

base-militar ng Amerikano. Sa kasagsagan ng digmaan, iniwan tayo ng mga lider-

Amerikano at natira tayong lumalaban at nagtanggol sa ating kalayaan. Nasakop 

tayo ng Japan sa loob ng limang taon. Natalo ang Japan sa Ikalawang Digmaang 

Pandaigdig kaya binalikan tayo ng mga Amerikano at ibinigay ang ating kalayaan 

noong Hulyo 1946. Ayon kay Renato Constantino, hindi naman ganap na nakamtan 
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ng Pilipinas ang kalayaan dahil nanatili pa ring makapangyarihan at 

maimpluwensya ang Amerikano sa Pilipinas sa larangan ng kabuhayan at politika. 

Iyong nabatid ang mga pamamaraang ginawa ng mga Asyano sa rehiyon ng 
Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya upang lumaya sa mga mananakop. 

Tunghayan mo ang sumusunod na gawain upang ipakita ang iyong mga 
nakuhang kaalaman at nabuong konsepto sa bahaging ginampanan ng 
nasyonalismo sa pagbibigay wakas ng imperyalismo sa Hilagang-Silangan at Timog-
Silangang Asya. 

 

Pagyamanin 

 

Gawain 1: I-Tala Mo 

Iyong natunghayan kung paano lumaya ang mga bansa sa Hilagang-Silangan 

at Timog-Silangang Asya. Upang magkaroon ng buong pananaw sa paglaya ng mga 

bansa ay sagutin ang gawain sa talahanayan. 

Panuto: Punan ng impormasyon ang talahanayan. Kopyahin at sagutin ito sa 
kuwaderno.               

Bansa sa 
Hilagang-
Silangan 
at Timog-

Silangang Asya 

 
Namuno 

 

Mga 
Bansang    
Nanakop 

Pamamaraang 
Ginamit sa Paglaya 

Ideolohiya/ 
Nasyonalismong 

Niyakap 

China     

Indonesia     

Burma     

Korea     

Pilipinas     
 

Pamprosesong Tanong: 

1. Paano ipinakita ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang 
Asya ang pagmamahal sa bayan? Magbigay ng patunay sa iyong mga sagot. 

2. Paano hinubog ng ideolohiya ang paglaya ng mga bansa sa Hilagang-
Silangan at Timog-Silangang Asya? Magbigay ng patunay sa iyong sagot. 

3. Naging mahalaga ba ang pagpapakita o pagpapamalas ng damdaming 
nasyonalismo o ideolohiya sa paglaya ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-
Silangang Asya? Pangatwiranan ang iyong sagot. 

Gawain 2: Dugtungang Pangungusap 

Panuto: Dugtungan ang sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa kalahating 

bahagi ng papel. 

1.  Ang damdaming nasyonalismo ay … 
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2. Ang paglaya ng mga bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya 
ay makasaysayan dahil sa… 

3. Mapahahalagahan ko ang mga pamamaraang ginamit ng mga Asyano sa 
ganitong paraan… 

 

Gawain 3: Mahalagang Papel 

Panuto: Para sa iyo, ano-ano ang mahahalagang pangyayari sa paksang “Bahaging 

Ginampanan ng Nasyonalismo sa Pagbibigay Wakas sa Imperyalismo sa Hilagang-

Silangan at Timog-Silangang Asya.” Isa-isahin ito at bigyan ng patunay. Isulat ito sa 

iyong kuwaderno sa paraang pasalaysay o pakuwento. 

 

 
 

 Isaisip 

 
 

Gawain 1: Ang Aking Pang-unawa-2 
 

Panuto: Sagutan ang Generalization Table. Sa bahaging ito ay sagutan ang hanay 
na Ang Aking mga Natuklasan at Pagwawastong Ginawa, Ang Aking mga Patunay, 
at Ang Aking Paglalahat.  Sagutin ito sa kuwaderno karugtong ng Unang bahagi. 
 

Mga Tanong 

Ang Aking 

Naunang 

Pagkakaunawa 

Ang Aking 

mga 

Natuklasan at 

Pagwawastong 
Ginawa 

Ang Aking 

mga 

Patunay 

Ang Aking 

Paglalahat 

 
1. Ano ano ang pangyayaring 
nagbigay daan sa paglaya ng 
mga bansa sa Silangan at 
Timog-Silangang Asya? 

 

    

 
2.  Bakit magkakaiba ang 
paraan ng pagpapakita ng 
damdaming nasyonalismo o 
ideolohiya ng mga Asyano? 
 

    

 
3.  Paano ipinamalas ng mga 
mamamayan sa Silangan at 
Timog-Silangang Asya ang 
nasyonalismo? 
 

    
 

 

4. Ibigay ang kahalagahan ng 
pagpapamalas ng 
nasyonalismo sa pagbibigay-
wakas sa imperyalismo 
Silangan at Timog-Silangang 
Asya. 
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          Ngayon ay nabigyan mo nang buod ang mga pangyayaring nagbigay-laya sa 

mga Asyano, kung gaano kahalaga ang nasyonalismo upang ganap na matamo ang 

kalayaan ng sariling bansa. 

 

 
 
 

Isagawa 

 

Gawain 1:  Pangako Sa’yo! 

Panuto: Bilang isang mag-aaral, sumulat ng pangako. Gawing gabay ang tanong  
sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno. 
 

“Bilang isang Pilipino, paano mo mapangangalagaan ang kalayaan ng ating 
bansa?” 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Inaasahan na ang iyong pangako ay maisabuhay at mas lalo pang uusbong 

ang iyong damdaming nasyonalismo.  

 

Gawain 2: I-Guhit Mo 

 

Panuto: Ipakita sa pamamagitan ng pagguhit ang kahalagahan ng pagkakaroon ng  

damdaming nasyonalismo sa kasalukuyang panahon. Gawing gabay ang 
katanungang, “Gaano kahalaga ang katapatan at pagmamahal sa sariling bayan o 
bansa?” Iguhit ito sa isang buong short bondpaper. 
 
     Sa pagkakataong ito, makikita mo ang importansiya ng isang komunidad na 
maayos, mapayapa, at maunlad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng damdaming 
nasyonalismo. 
 
 
 
 

Ang Aking Pangako 

Ako si_____________________ ay 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

____________ 

Lagda 

 

 

 



 

16 
                                                                                            CO_Q4_AP7_Module6 

 

 
 

 
Tayahin 
 
 

Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga katanungan o pahayag at isulat ang titik 
ng tamang sagot sa kalahating bahagi ng papel. 
 
1. Damdaming makabayan na maipakikita sa matinding pagmamahal at 
pagpapahalaga sa Inang-bayan: 

       A. Imperyalismo   C. Nasyonalismo 
      B. Kolonyalismo    D. Patriotismo 
 

2.  Ang dahilan ng paglaya ng mga Indones noong Agosto 17, 1945: 

C. Rebolusyon laban sa mga French C.  Rebolusyong Komersyal 
D. Rebolusyon laban sa mga Olandes D.  Digmaang Indones-French 

 

3.Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang TAMA sa bahaging ginampanan ng 
nasyonalismo sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya? 

A. Patuloy na pagtanggap at pagsunod sa mga kanluranin. 
B. Takot na makitil ang sariling buhay sa pakikipaglaban. 
C. Paggamit ng iba’t ibang pamamaraan para matamo ang kasarinlan. 

          D. Pagyakap at pakikiisa sa mga kanluranin 
 

4. Alin sa sumusunod na pahayag ang TAMA tungkol sa nasyonalismo sa Burma 
(ngayon ay Myanmar)? 

A. Nakamit ng Burma ang kalayaan sa pamamagitan ng kasunduang 
Anglo-Burmese noong Enero 4, 1948. 

B.  Agad na nagtagumpay ang rebolusyong nilunsad ng mga Burmese. 
C.  Ang bansang China ang matagal na sumakop sa Burma. 
D.  Kinontrol ng China ang Burma sa tulong ng India at Britanya. 

 

5. Tukuyin sa sumusunod na mga pangungusap ang angkop sa konsepto ng 
 Digmaang Español- Amerikano. 

A. Pinangunahan ng mga Español ang pakikidigma sa Amerikano.  
B. Nakipagsabwatan ang mga Amerikano sa Pilipino upang matalo ang mga 

Español.  
C. Pinangunahan ng mga Amerikano ang pakikidigma sa Español. 
D. Nakipagsabwatan ang mga Español sa Pilipino upang matalo ang mga  

Amerikano.  
 

6.Alin sa sumusunod na mga sitwasyon ang maaaring epekto o bunga ng 

 pagpapakita ng damdaming nasyonalismo? 

A. Pandarayuhan upang takasan ang mga obligasyon bilang Filipino.  
B. Pag-unlad ng mga negosyanteng Tsino. 
C. Pagtulong sa kapwa at gobyerno sa panahon ng kagipitan gaya ng sakuna. 

D. Pagdagsa ng imported na mga produkto. 
 

7. Ang dahilan ng pansamantalang pagtigil ng pananakop ng mga Amerikano: 

A. Batas Tydings-McDuffie                 C. Ikalawang Digmaang Pandaigdig 

B. Benevolent Assimilation         D. Unang Digmaang Pandigdig 
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8. Nabuo ang nasyonalismo sa Asya bilang reaksyon ng mga Asyano sa kolonyalismo 
    at imperyalismong kanluranin. May mga gumamit ng rebolusyon, pagyakap sa 

ideolohiya at pagtatatag ng mga makabayang samahan upang maipakita ang 
damdaming nasyonalismo. Bilang mag-aaral paano mo maipakikita ang pagma-
mahal sa bayan sa kasalukuyang panahon? 

A. Magmasid sa mga pangyayaring nagaganap sa bansa. 
B. Makiisa sa mga samahan na nagsusulong ng pansariling interes. 
C. Mag-aral upang hindi maging pabigat sa lipunan. 
D. Maging mabuting mag-aaral at makilahok sa mga gawaing 

pangkomunidad. 
 

9. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang nagpapakita ng sitwasyon ng 
bansang nakamit ang hinahangad na kasarinlan?  

  A. May pangulo at ikalawang pangulo. 
  B. Ang mga pinuno ng pamahalaan ay mga dayuhan. 
  C. Nakakagawa ng sariling pasya o desisyon para sa ikabubuti ng bansa. 
  D. Ang mga likas na yaman ay kontrolado at pinakikinabangan ng mga 

dayuhan. 
 

10. Ang sumusunod na sitwasyon ay nagpapakita ng nasyonalismo MALIBAN sa 
 isa: 

A. Si Juan ay malimit na bumili at gumamit ng produktong imported sa 

paniniwala na mahinang uri ang mga gawa sa Pilipinas. 
B. Masipag mag-aral si Maria at sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral ay 

plano niyang magtrabaho sa kanyang sariling bansa. 
C. Nangangarap si Pedro na maging isang sundalo upang maging 

tagapagtanggol ng bansang Pilipinas.  
D. Si Ana ay nanirahan ng permanente sa bansang kanyang sinilangan 

upang maging kabahagi sa pag-papaunlad nito. 
 
Panuto: Tukuyin kung anong bansa sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya 
ang isinasaad ng sumusunod na pangungusap. Pumili ng sagot sa kahon. 
 

 

Indonesia                        China                             Pilipinas 
         
                 Korea                        Burma (Myanmar)                         
 

 
11. Nakaranas ng kahirapan laban sa mga Hapones kaya itinatag ang kilusang Anti 
Fascists People’s Freedom League o AFPFL. 
 
12. Pinasimulan ni Sukarno ang pamahalaang guided democracy (limited 
democracy). 

 
13. Nasakop ng Japan at ginawang base-militar at pilit na itinaguyod ang kanilang 
      kabihasnan. 
 
14. Pinamunuan ni Emilio Aguinaldo ang isang demokratikong pamahalaan. 
             
15.  Umusbong ang nasyonalismong tradisyunal upang paalisin ang mga kanluranin 
      at ang impluwensya nito na pinangunahan ng samahang Boxers. 
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Karagdagang Gawain 

 
 
 

Gawain: Ang Awiting Ito 

Panuto: Sa isang buong papel ay sumulat o mag-compose ng isang maikling awiting  
nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan (Makabayan song). Gumamit ng orihinal 
na lyrics at lapatan ng tono. Maaaring manghiram ng mga kilala o pamilyar na tono 
ng isang alam mong awitin at sagutin ang sumusunod na katanungan: 
 
            1. Ano ang iyong naging damdamin matapos mong magawa ang iyong  
              komposisyon? 

 
            2. Nakatulong ba ito upang mas higit mong maramdaman ang kahalagahan 
            ng damdaming nasyonalismo? Pangatwiranan. 
               
                

Binabati kita! Mahusay mong nagampanan ang mga gawain sa iba’t ibang 
bahagi ng aralin. Lubos mong naunawaan ang kahalagahan ng nasyonalismo sa 
pagbibigay-wakas sa imperyalismo sa Hilagang-Silangan at Timog-Silangang Asya. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balikan: 
 
 Pinuno/Lider 

-Eva Estrada Kalaw 
-Pura Villanueva Kalaw 
-Hiratsuka Raicho 
-Nogami Yaeko 
-Iwasaki Chichiro 
-Zenaida Quezon Avanceña 
Samahan: 
-New Japan Womens Association 
-Association Feminista Ilonga 
-Malayang Kilusan ng Bagong 
Kababaihan 
-Samahang Progresibo ngf mga 
Kababaihang Pilipino 
-National Commission on The 
Role of Filipino Women 
-National Organization of Women 
-Concerned Women of the 
Philippines 

 

Tuklasin: 

Gawain 1: HULA-SALITA 

1. KALAYAAN 
2. NASYONALISMO 
3. KANLURANIN 
4. ASYA 
5. DEMOKRASYA  
 

Tayahin: 
 
1.C 

2.B 
3.C 
4.A 
5.B 
6.C 
7.C 
8.D 
9.C 
10.A 
11.Burma 
12.Indonesia 
13. Korea 
14.Pilipinas 

15.China 

Subukin: 
 
1.B 

2.D 
3.A 
4.C 
5.C 
6.C 
7.B 
8.D 
9.A 
10.C 
11. Korea 
12. Pilipinas 
13. Burma 
14. China 

15. Indonesia 
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