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Modyul 3 
Pagsusuri ng Akda sa Teoryang 

Imahismo at Romantesismo 
 
 
 
 

Tungkol saan ang modyul na ito? 
 

Magandang araw sa iyo! Kumusta ka na? Siguro’y marami nang pagbabagong 
naganap sa mga pananaw mo sa buhay mula nang unang makapagbasa ka nang modyul hanggang sa 
huling araling natalakay natin. Nasabi ko ito sapagkat ang mga araling inihahanda ko para sa iyo ay 
talaga namang makabuluhan at kapaki-pakinabang kung kaya’t ngayong araw na ito ay may panibago 
na naman akong araling inihanda para sa iyo. Tiyak na magugustuhan mo ito. 
Maitanong ko lang… Naranasan mo na bang lumuha? Marahil Oo… Ngunit anuman ang sanhi at 
bunga sa iyong pagluha ay hindi ko sinasadyang muling manariwa sa iyong isipan at damdamin. 
Naitanong ko lamang ito sapagkat may kaugnayan ito sa araling inihanda ko para sa iyo sa araw na 
ito. 
 

Hindi naman siguro lingid sa iyong kaalaman na maraming sanhi o dahilan kung bakit 
tayo lumuluha. Kung minsa’y dala ito ng sobrang kaligayahan at kadalasa’y sobrang kapighatian o 
kalungkutan. Ang huling sanhi o dahilan ng pagluha ang bibigyang-pansin sa araling iyong 
matutunghayan sa modyul na ito. 

 
 
 

Ano ang matututunan mo? 
 

 Nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa sa iba’t 
ibang genre ng panitikan  
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Paano mo gagamitin ang modyul na 
ito? 

 
 
  Malaki ang maitutulong sa iyo ng modyul na ito sapagkat gagabayan ka nito tungo sa 
iyong pagkatuto. Nakalahad dito ang mga tuntunin upang maging maayos at makabuluhan ang iyong 
paggamit.  
 

1. Sagutin mo nang maayos ang Panimulang Pagsusulit o ang bahaging “ Ano 
Ba Ang Alam Mo? “ Susukatin nito ang iyong kaalaman tungkol sa aralin. 

 
2. Iwasto mo ang iyong mga sagot sa tulong ng Susi sa Pagwawasto. Hingin mo 

ito sa iyong guro. Kung marami kang mali, huwag kang mag-alala. 
Tutulungan kang linawin ito  habang sinusuri mo ang akdang babasahin. 

 
3. Basahin at pag-aralan mong mabuti ang mga akda. Isagawa  mo ang mga 

kaugnay na gawain. Mababasa mo kung paano ito gagawin. 
 

4. Sagutin mo ang pangwakas na pagsusulit sa kabuuan sa “ Gaano Ka Na 
Kahusay? “ Kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto. 
Maging matapat ka sa pagwawasto. 

 
5. Kaibigan mo ang modyul na ito. Huwag mong sulatan at ingatang huwag 

masira. Gumamit ka ng hiwalay na sagutang papel o notbuk sa pagsagot. 
 
 
 

Ano ba ang alam mo? 
 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap sa bawat bilang. Piliin at isulat 
ang letra ng tamang sagot. 

 
Pagsusuri sa taludturan na nasa loob ng kahon. 
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Bakit kaya dito sa mundong ibabaw  
Marami sa tao’y sa salapi silaw? 
 
 

1. Ang taludturan ay masasabing may tugma sapagkat pareho ang: 
a. tunog sa hulihan  c. nakapaloob sa diwa 
b. bilang ng pantig  d. tono at diin sa hulihan 
 

2. Ang sukat ng taludturan ay: 
a. 6    c. 12 
b. 8    d. 24 
 

3. Ang kaugnay na kahulugan ng may salungguhit sa taludturan ay: 
a. kalangitan   c. sangkatauhan 
b. sanlibutan   d. langit at lupa 
 

4. Alin sa karanasang inilahad sa taludturan ang may kaugnay na pangyayari sa 
kasalukuyan? 

a. pagkakaroon ng higit sa isang hanapbuhay 
b. pagtanggap sa trabaho kahit maliit ang sahod 
c. pagtatrabaho sa ibang bansa upang kumita ng dolyar 
d. pagsanib sa mga sindikato kapalit ang malaking salapi 
 

5. Ang kasanayang nabanggit sa akda ay maaaring mangyari sa sariling karanasan dahilan 
sa: 

a. kasamaan   c. katiwalian 
b. kahirapan   d. kasinungalingan 
 

6. “Ngunit ang puso ko’y sadyang naninimdim.” Ang larawang-diwang maaaring mabuo sa 
pahayag ay larawan ng isang taong: 

a. nalilito   c. malungkot 
b. lumuluha              d. natatakot 
 

7. “Kaya kung isa kang kapus-kapalaran, wala kang pag-asang ‘makyat sa lipunan”. Ang 
pahayag na ito sa taludturan ay nagpapatunay lamang na: 

a. ang mga mayayaman ang lalong yumayaman 
b. mahirap makahanap ng trabaho kaya’t imposible silang umasenso 
c. mailap ang magandang pagkakataon sa mga mahihirap 
d. ang mga mahihirap ang lalong naghihirap sapagkat walang magandang 

opurtunidad para sa kanila 
 

8. Ang pahayag sa bilang pito ay may kinalaman sa kamalayang: 
a. pambansa   c. pandaigdigan 
b. panrehiyon   d. panlalawigan 
 

9. Ang pagkakapantay-pantay ng pamumuhay ng mga tao, mahirap man o mayaman ay 
maaaring mangyari kung iiwasan ang pagkakaroon ng: 
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a. inggit   c. pang-aalipin     
b. kasamaan   d. diskriminasyon 
 

10. Anumang oras ay maaring dumating sa ating buhay ang mga kalungkutan at kapighatian. 
Ang dapat nating pangibabawin sa mga pagkakataong ito ay pagkakaroon ng: 

a. katapangan   c. lakas ng loob 
b. kahinahunan  d. mababang kalooban 
 
 
 
 
 

Maaari mo nang iwasto ang iyong mga sagot. Kunin  mo sa iyong guro ang Susi sa 
Pagwawasto. 

 
Maganda ba ang naging resulta ng iyong iskor? Huwag kang mabahala sa kinalabasan 

nito. Sinusukat lamang nito ang dati mo nang kaalaman kaugnay sa dalawang araling ating 
tatalakayin sa araw na ito. 

 
Makatutulong na maipaunawa sa iyo ng modyul na ito ang iba’t ibang kasanayan na 

dapat mong matutunan sa tulong ng mga gawaing inihanda ko para sa iyo. 
 
 

ARALIN 1: Panambitan 
 

Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? 
 

Matapos mapag-aralan ang modyul na ito ay inaasahang iyong matatamo ang 
sumusunod na kasanayan: 

 
1. Natutukoy ang sukat at tugma ng tula 
 
2. Naibibigay ang mga mensahe o kaisipang nakapaloob sa bawat saknong ng tulang binasa 

 
3. Nakabubuo ng imahe sa akda sa pamamagitan ng bisa ng mga ginamit na salita 

 
4. Napatutunayang nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos na pagsasamahan ng mga 

mamamayan ang pagkakapantay-pantay ng uri ng pamumuhay sa pagitan ng mahihirap at 
mayayaman 

 
5. Nakasusulat ng isang tula na kapaksa rin ng akdang tinalakay 
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 Mga Gawain sa Pagkatuto 

 
1. Alamin mo… 
 

Panuto:  Basahin at suriin ang mga balitang nasa loob ng news collage at isa-isahin 
ang anim na suliraning panlipunang makikita rito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Naisa-isa mo ba ang mga suliraning panlipunang nasa loob ng news collage? Kunin 
mo sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto.  Itsek mo ang iyong mga kasagutan at pagkatapos ay 
ihanda ang iyong sarili sa kasunod na gawain. 

 
2. Basahin mo… 

 
Ang unang akdang iyong babasahin ay isang tula mula sa Bicol na isinalin sa 

Wikang Tagalog. 
 
Sa palagay ko’y maiibigan mo ito.  Unawain mo sanang mabuti. 
 
 

“PANAMBITAN” 
(Tula/Bikol) 

Salin ni Ma. Lilia F. Realubit ng 
“Panambitan” 

ni Myrna Prado 
 
 

Bakit kaya dito sa mundong ibabaw 
Marami sa tao’y sa salapi silaw? 

Kaya kung isa kang kapus-kapalaran 
Wala kang pag-asang makyat sa lipunan. 

Mga mahihirap lalong nasasadlak 

Halaga ng petrolyo, 
Lulong sa Bawal 

na 
Illegal na pagtotroso, pinahinto 

Tumataas! Gamot, Nag-amok
MALAKAS NA BAGYO, 

PAPARATING! 
Pangulo nagtalaga ng 

bagong opisyal Bangko, hinoldap! 
Pagbaba ng piso laban sa Mga manggagawa muling 

dolyar, Patuloy nagbanta ng welga 
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Mga mayayaman lalong umuunlad 
May kapangyarihan, hindi sumusulyap 
Mga utang-na-loob mula sa mahirap. 

 
Kung may mga taong sadyang nadarapa 

Sa halip tulungan, tinulak pa nga; 
Buong lakas silang dinudusta-dusta 

Upang itong hapdi’y lalong managana. 
 

Nasaan, Diyos ko, ang sinasabi Mo 
Tao’y pantay-pantay sa balat ng mundo? 

Kaming mga api ngayo’y naririto 
Dinggin Mo, Poon ko, panambitang ito. 

 
 

Nagustuhan  mo ba ang tulang iyong binasa? Naramdaman mo rin ba ang damdaming 
nangibabaw sa nananambitan sa tula? 

 
Kung binasa at inunawa mong mabuti ang tula, tiyak na masasagutan mo ang mga 

gawaing inihanda ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala, madali lang ang mga ito. Makatutulong 
kung uunawain mong mabuti ang mga panuto sa bawat gawain.  

 
Ang unang gawain ay tungkol sa sukat at tugma na katangian ng isang tula. 
 

Alam mo ba na ang isang karaniwang tula ay nagtataglay ng mga 
sumusunod na katangian: sukat, tugma o sintunog, kariktan, himig at talinghaga? 

Ang sukat ay bilang ng pantig sa bawat tiyak na hati ng taludtod o mga 
taludtod. Sa tulang pampanitikan, paligiang lumilitaw sa ikaapat, ikaanim at 
ikawalong pantig ang likas na paghinto. 

May mga sukat na wawaluhing pantig, ang hati ay 4-4; lalabindalawahing 
pantig, ang hati ay 6-6; lalabing-animin, ang hati ay 8-8; at lalabingwaluhin na ang 
hati ay 9-9 o 6-6-6. 

Tugma naman ang tawag sa pagkakatulad ng tunog ng mga huling pantig sa 
bawat taludtod. Nakagaganda ito sa pagbigkas ng tula sapagkat nagbibigay ito ng 
angking himig o indayog. 

May dalawang uri ng tugma; tugma sa patinig (a,e,i,o,u); tugma sa katinig. 
Ang tugma sa katinig ay nahahati sa; (a) unang grupo- b, k, d, g, p, s, t; (b) sa 
ikalawang grupo- l, m, n, ng, w, y. 

 
 

Naging maliwanag ba sa iyo ang tinatawag na sukat at tugma? Makatutulong sa 
pagsagot mo sa unang gawain ang paliwanag na iyong nabasa kanina. 

 
 
 



 7

 
 
3. Linangin mo… 
 

a. Pagsusuring Panlingwistika 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at pagkatapos ay 
sagutin ang mga katanungang nakapaloob dito. Letra lamang ang 
isulat. 

 
1. Ang sukat na ginamit sa tulang Panambitan ay: 

a. 8   c. 16 
b. 12   d. 18 
 

2. Ang hati o sesura ng tula ay: 
a. 4-4   c. 8-8 
b. 6-6   d. 9-9 
 

3. Nakapaloob sa saknong 2 ang uri ng tugmang: 
a. patinig  c. patinig-katinig 
b. katinig  d. katinig-patinig 
 

4. Samantalang sa saknong 4 nakapaloob naman ang tugmang: 
a. patinig  c. patinig-katinig 
b. katinig  d. katinig-patinig 

 
5. Ang mga taludturang nakasulat ay may tugma maliban sa: 
 

a. Nasan, Diyos ko ang sinasabi mo, Tao’y pantay-pantay sa balat ng 
mundo? 

b. Mga mahihirap lalong nasasadlak, Mga mayayaman lalong 
umuunlad 

c. Tapakan ng tao sa gitna ng daan, kung matalisod mo’y iila-
ilandang, 

d. Ngunit pagkatapos, pag ika’y namatay, bato ang tatapak, mga 
bangkay nila 

 
b. Pagsusuring Pangnilalaman 
 

Panuto:  Ibigay ang kaisipang nakapaloob sa bawat saknong. Piliin at isulat ang 
letra ng kaisipang nakatala sa kasunod na pahina. 
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Pagpipiliang Kaisipan: 
 

a. Pagpapahirap pang lalo sa pamumuhay ng mga api at naghihirap na 
mamamayan. 

b. Pagdarasal na magkaroon ng pantay-pantay na pamumuhay ang 
mayayama’t mahihirap. 

c. Pagkapit sa patalim ng karamihan sa mahihirap 
d. Pag mayaman ang isang tao ay hindi na maghihirap pa. 
e. Pagkawala ng oportunidad na makaahon sa buhay ang mahihirap kung 

kaya’t lalong naghihirap 
 

 
Binibigyang-diin sa akdang iyong binasa ang Teoryang Imahismo kung 

saan, ang tuon ay sa imahen o “images”. Pinaniniwalaan sa teoryang ito na ang 
imahen ang siyang nagsasabi ng kahulugan ng mga salita, pangungusap o pahayag 
na napapaloob sa isang akda. 

 
 

Ang paliwanag na iyong nabasa ay may kaugnayan sa susunod na gawaing inihanda 
ko para sa iyo. Isaalang-alang mo ang iyong mga natutuhan. 

 
Maaari ka nang magsimula. 
 
 

c. Pagsusuring Pampanitikan 
 

c.1. Panuto:  Suriin at piliin ang letra ng sumusunod na imahe o larawan ng  
mga senaryong nagpapatunay sa kabuuan ng tulang binasa. 

 
 
 
A.   B.    C.  

 
 
 
 
 
 

D.    E.   F. 
 

Saknon
g 

Kaisipa
n 

1  
2  
3  
4  
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c.2. Panuto: Kaugnay ng mga senaryong napili, bumuo ng tatlong pangungusap na 
nagsasalaysay sa pangyayaring nakapaloob sa larawan na may 
kaugnayan sa akdang binasa 

d. Halagang Pangkatauhan 
 

Panuto:  Ikonek sa mukhang masaya ang mga bilang ng pahayag na 
nagpapakita ng pagkakapantay-pantay ng mahihirap at mayayaman 
at sa mukhang malungkot ang mga bilang na hindi nagpapakita ng 
pagkakapantay-pantay. 

 
   MGA PAHAYAG 
 
1. Diskriminasyon sa pagitan ng mahihirap at mayayaman. 
2. Kung ano ang ulam ng amo, siya ring ulam ng katulong. 
3. Kahit ang boss/manedyer ay gumagawa rin ng gawain ng trabahador. 
4. Ang mga anak ng senador ay nag-aaral sa pribadong paaralan at 

pampubliko naman ang anak ng ordinaryong mamamayan. 
5. Pareho ang pasok at pag-uwi ng empleyado at opisyal ng kumpanya. 
6. Ang hatian ng tenant at landlord sa kita ng lupang sakahan ay 50-50. 
7. May nakatira sa ilalim ng riles ng tren, iskwater, subdibisyon, 

kondominyum at ang iba’y sa mansyon. 
8. May patas na karapatan sa bayan ang mayayaman at mahihirap. 
9. Ang batas ay para sa lahat ngunit kung may katungkulan sa pamahalaan ay 

maaaring maabswelto sa kasalanan. 
10. Iisa ang libangan ng mamamayan, mahirap man o mayaman. 
 

Nasiyahan ka ba sa pagsagot sa mga gawain? Maaari mo nang kunin sa iyong guro 
ang Susi sa Pagwawasto upang malaman mo ang iskor na iyong nakuha sa bawat gawain at 
pagkatapos ay sagutin mong muli ang kasunod na gawain. 

 
4. Palalimin mo… 

Panuto:  Isulat sa loob ng dayagram ang letra ng mga pahayag na sa palagay mo’y 
maaaring isaalang-alang upang magkaroon ng pantay-pantay na uri ng 
pamumuhay ang mga tao na siyang panambitan ng nagsalita sa tula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Maaaring isaalang-alang upang magkaroon ng 
pagkakapantay-pantay ng uri ng pamumuhay ng mga tao 
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A. Iwasan ang dikriminasyon sa pagitan ng mahihirap at mayayaman. 
B. Sikaping maiwasan ang pang-aapi sa kapwa. 
C. Silawin sa salapi ang kapwa lalo na’t mahirap. 
D. Tulungang makaahon sa kahirapan ang mahihirap. 
E. Bigyan ng hanapbuhay ang nangangailangan ng trabaho na ang pasahod ay wala 

sa minimum wage. 
F. Igalang ang karapatan at kakayahan ng bawat indibidwal. 
G. Pangibabawin ang pagmamahal sa kapwa. 
H. Gamitin ang talino at lakas ng ibang tao kapalit ng pansariling interes. 
I. Tulungang maging produktibo ang buhay ng bawat isa upang maiwasan ang 

maging palaasa sa dagta ng iba. 
J. Magbukas ng maraming pagawaan upang magkaroon ng trabaho ang mga 

nangangailangan nito. 
 
Kunin mong muli ang Susi sa Pagwawasto sa iyong guro at iwasto ang iyong mga 

kasagutan, pagkatapos ay sagutin mo ang kasunod na gawain. 
 
5. Gamitin mo… 

Panuto:  Buuin ang mga parirala sa dayagram mula sa sumusunod na pagpipilian 
upang mabuo ang pahayag. Bilang lamang ng pahayag ang isulat. 

 
1. na bakit ang mahihirap ay patuloy na naghihihrap at ang mayayama’y lalong 

yumayaman. 
2. na maiiwasan ang paggawa ng masama sa kapwa kung walang mahirap at 

mayaman at lahat ay may pantay-pantay na uri ng pamumuhay. 
3. na maraming tao ang naghihirap sa buhay sa kasalukuyang panahon. 
4. na 

mas masarap mamuhay sa mundo kung walang inaapakang tao. 
                  5.   na may mga taong pilit na nagtatanong sa Panginoon kung bakit may mahirap at  

                        6.  na kahit subsob na subsob sa hanapbuhay ang isang tao makaangat lamang sa         
 Buhay ay hindi pa rin umaasenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alam ko… 
Pinagtataka 

ko… Natutunan ko… 
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Nasagot mo bang lahat? Kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto at 

itsek mo kung tamang lahat ang iyong mga kasagutan. 
 
Ang susunod na gawain ay susukat sa kasanayan mo sa pagbuo ng tula. Samakatwid, 

susulat ka ng tula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  Sulatin mo… 

  Panuto:  Punan ng mga angkop na taludtod ang bawat patlang upang maging ganap   
ang diwa ng tula. Piliin sa loob ng kahon ang taludtod na ipupuno sa 
bawat patlang at pagkatapos ay isulat mo nang buo ang tula 

 
 

 
KAPALARAN 

 
Bakit ba ganyan buhay ng tao? 

 
_________________________ 

 
Kapalara’y hirap matagpuan 

 
_________________________ 

 
Bakit kaya may ligaya’t lumbay? 

 
________________________ 

 
Pagsikapan sanang magtulungan 

 
________________________ 

 
 
 

Mga tao sa sandaigdigan 
Minsa’y hinahanap nang di alam 
Mayroong mga bigo’t tagumpay 

Mayroong mayama’t api sa mundo 
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Maayos mo bang nabuo ang tula? Kunin mo ang Susi sa Pagwawasto upang maitsek 

ang iyong isinulat. 
 
Ang susunod na gawain ay susubok naman sa lahat ng natutuhan mo sa aralin. Maaari 

ka nang magsimula. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Lagumin mo… 
 Panuto:  Isulat sa loob ng dayagram ang bilang ng kaisipan, konsepto na tumutugon 

sa natutunan sa aralin. 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

1. Ang pagdadamayan ng mga tao’y lubhang mahalaga tungo sa pagkakapantay-
pantay ng bawat isa. 

 
2. Kapag ang tao’y ipinanganak na mahirap, hanggang sa kamataya’y hirap ang 

malalasap. 
 

3. Tumawag at humingi ng tulong sa Maykapal ngunit samahan dapat ito ng 
pagsisikap. 

 
4. Ang taong nagigipit kahit sa patalim ay kumakapit. 

 
5. Pahalagahan ang tulong ng iba at magsumikap upang guminhawa. 
 
 
Kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto upang maitsek ang iyong 

mga kasagutan. 

 
 

Kaisipan 
 
o 
 

Konsepto 
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Ang susunod na gawain ay inihanda ko upang lubusan mong masukat kung hanggang 

saan ang iyong natutuhan. 
 
Maaari mo nang simulan. 
 

8. Subukin mo… 
   Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at pagkatapos ay piliin 

ang letra ng pinakaangkop na sagot. 
 

1. Ang tulang Panambitan ay binubuo ng _____ na saknong: 
a. 4    c. 16 
b. 12    d. 18 
 

2. Binubuo ng _____ na taludturan ang bawat saknong ng tulang nabanggit. 
a. 4    c. 16 
b. 12    d. 18 
 

3. Ang mga taludturang nakapaloob sa tula ay kinapapalooban ng sumusunod na 
tugma maliban sa tugmang: 

a. patinig   c. patinig-katinig 
c. katinig   d. katinig-katinig 

 
4. “Kaya kung isa kang kapus-kapalaran, wala kang pag-asang maakyat sa lipunan”. 

Ang kaisipang nakapaloob sa taludturang ito ay: 
a.  Ang mahihirap ay lalong naghihirap 
b. Kawalan ng pag-asa ng mahihirap 
c. Walang karapatang yumaman ang mahihirap 
d. Maliit ang opurtunidad na makaahon sa kahirapan ang mga kapus-

palad 
 

5. “Kung may mga taong sadyang nadarapa, sa halip na tulungan, tinutulak pa nga”. 
Sa taludturang ito pinatutunayan ang katotohanan ng kaisipang: 

a. Mapang-api ang mayayaman 
b. Sagad hanggang buto ang kasamaan ng tao  
c. Mahirap makabangon sa problema at pagsubok sa buhay 
d. Kapag naungusan ng kapwa, pinipilit na silang hilahin  pababa 
 

6. “Nasaan Diyos ko, ang sinasabi Mo? Tao’y pantay-pantay sa balat ng mundo?” 
Nakapaloob sa taludturang ito ang kaisipang: 

a. May diskriminasyon ang mahirap at mayaman 
b. Pantay-pantay ang tao sa mata ng Diyos 
c. Ang tao’y ipinanganak nang walang mahirap at mayaman 
d. Iba-iba ang uri ng pamumuhay ng tao dito sa mundo 
 

7. Ang imaheng maaaring mabuo sa binasang tula ay larawan ng: 
a. Nagwewelgang mamamayan 
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b. Nag-aaway-away na mayayaman at mahihirap 
c. Isang taong lumuluha habang nananalangin sa Panginoon 
d. Isang taong punung-puno ng galit sa Panginoon 

 
8. Ang lahat ng senaryo ay nakapaloob sa pangyayaring naganap sa akda maliban sa: 

a. naghihirap na mamamayan  
b. namumuhay nang masagana 
c. taong malungkot na nag-iisip  
d. taong nadapa at hindi tinulungan 
 

9. Magiging maayos ang pamumuhay ng mga tao sa sandaigdigan kung lahat ay 
a. mahirap   c.  panta-pantay 
c. mayaman   d. makapangyarihan 
 

10. Kahit iba-iba ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa mundo, sa mata na Diyos ay 
pantay-pantay, walang mahirap at mayaman. Ang pahayag ay isang: 

a. kasabihan   c. opinyon  
b. paniniwala   d. agarang kongklusyon 

 
Iwasto mong muli ang iyong mga kasagutan. Kunin mo sa iyong guro ang Susi sa 

Pagwawasto. 
Kumusta ang nakuha mong iskor? Kung 7 pataas ang iyong nakuha, nangangahulugan 

lamang na lubusan mong naunawaan ang aralin at maaari ka nang pumunta sa susunod na aralin 
ngunit kung 6 pababa, kailangan mo munang sagutan ang kasunod na gawain. Kayang-kaya mo ito 
sapagkat kaugnay pa rin ito ng ating aralin. 

 
Maaari mo nang simulan. 
 

9. Paunlarin mo… 
      Panuto: Piliin ang letra ng limang larawan na nagpapakita ng pagkakaroon ng 

pagkakapantay-pantay.  
 
 
 

        a   b       c.          d 
 
 
 
  e          f     g  

 
 
 
  
 

Kunin mong muli ang Susi sa Pagwawasto sa iyong guro at itsek ang iyong mga sagot.  
 
Maaari mo na ngayong simulan ang  susunod na aralin. 
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ARALIN 2:  Babang-Luksa 
 

Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? 
 

Inaasahang iyong matatamo ang sumusunod na kasanayan matapos mapag-aralan ang 
modyul na ito: 

 
1. Napipili ang mga salitang magkakaugnay ang kahulugan 
 
2. Natutukoy ang mga bahaging nagpapakita ng talinghaga at larawang-diwa 

 
3. Nabibigyang-halaga ang iba’t ibang damdaming napapaloob sa akda 

 
4. Napatutunayang ang pagkakaroon ng katatagan ng kalooban ay lubhang mahalaga sa 

panahon ng kalungkutan at kapighatian 
 

5. Nakasusulat ng tula na kapaksa ng akdang binasa 
 

 Mga Gawain sa Pagkatuto 
 
 

1. Alamin mo… 
 

Panuto:  Suriin ang larawan at pagkatapos ay piliin sa kasunod na pahina ang 
limang letra ng mga damdaming nangingibabaw  sa taong nasa larawan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. naiinis                E. naghihirap 
B. nagdurusa    F. nalulumbay 
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C. nanlulumo    G. nagdadalamhati 
D. nagsasaya                           H. naghihinagpis   
 
 

Nasuri mo bang mabuti ang larawan at ang damdaming nangingibabaw sa taong nakita 
mo ? Kunin mo sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto upang maiwasto ang sinagutang gawain at 
pagkatapos ay ihanda mo ang iyong sarili sa susunod na gawain. 

 
2. Basahin mo… 
 

Sinisiguro kong magugustuhan mo rin ang pangalawang akdang iyong babasahin 
sapagkat may kaugnayan din ito sa unang aralin na ating tinalakay. Isa itong tulang Pampango na 
isinalin sa Wikang Tagalog. 

 
Babang-Luksa 

(Tula/Pampango) 
Salin ni Olivia P. Dantes ng 

“PABANUA” ni 
Diosdado Macapagal 

 
 

Isang taon ngayon ng iyong pagpanaw 
Tila kahapon lang nang ika’y lumisan; 

Subalit sa akin ang tanging naiwan, 
Mga alaalang di-malilimutan. 

 
Kung ako’y nasa pook na limit dalawin 

Naaalala ko ang ating paggiliw; 
Tuwa’y dumadalaw sa aking paningin 

Kung nagunita kong tayo’y magkapiling. 
 

Kung minsan sadya kong dalawin ang bahay 
Na kung saan unang tayo’y nag-ibigan; 

Sa bakura’t bahay, sa lahat ng lugar, 
Itong kaluluwa’y hinahanap ikaw. 

 
Sa matandang bahay napuno ng saya 
Sa araw na iyo’y pinagsaluhan natin; 

Ang biyayang saglit, kung nababalik pa 
Ang ipapalit ko’y ang aking hininga. 

 
Bakit ba, mahal ko, kay-agang lumisan 

At iniwan akong sawing-kapalaran 
Hindi mo ba talos, kab’yak ka ng buhay 
At sa pagyaon mo’y para ring namatay? 

 
Marahil tinubos ka ni Bathala 
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Upang sa isipa’y hindi ka tumanda; 
At ang larawan mo sa puso ko’t diwa 

Ay manatiling maganda at bata. 
 

Sa paraang ito, kung nagkaedad na 
Ang puting buhok ko’y di mo makikita: 

At ang larawan kong tandang-tanda mo pa, 
Yaong kabataan taglay na tuwina. 

 
At dahil nga rito, ang pagmamahalan 
Ay hanggang matapos ang kabataan; 

Itong alaala ay lalaging buhay, 
Lalaging sariwa sa kawalang, hanggan 
Kaya, aking mahal, sa iyong pagpanaw 

Tayo’y nagtagumpay sa dupok ng buhay;  
Ang ating pagsintang masidhi’t marangal 

Hindi mamamatay, walang katapusan. 
 

Ang kaugalian ng ninuno natin 
Isang taon akong magluluksa mandin 

Ngunit ang puso ko’y sadyang maninimdim; 
Hanggang kalangitan tayo’y magkapiling. 

 
Kumusta ang iyong pagbabasa? Naramdaman mo rin ba ang emosyong naghari sa 

nagsasalita sa tula? Tiyak kong humanga ka sa kanyang ipinakitang wagas na pag-ibig sa yumaong 
kabiyak. 

 
Kung inunawa mong mabuti ang akda, tiyak na masasagutan mo ang mga gawaing 

inihanda ko para sa iyo. Madali lamang ang mga ito at makatutulong sa iyong pagsagot ang pag-
unawang mabuti sa mga panuto sa bawat  gawain. 

 
Ang unang gawain ay tungkol sa mga salitang magkakaugnay ang kahulugan. 

 
3. Linangin mo… 
 

a. Pagsusuring Panlinggwistika 
Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na taludturan at pagkatapos ay 

hanapin ang kaugnay na kahulugan na mga salita o pariralang may 
salungguhit. Isulat sa sagutang-papel ang sagot. 

 
1. Isang taon ngayong ang iyong pagpanaw,  

Tila kahapon lang nang ikaw’y lumisan 
 

2. Tuwa’y dumadalaw sa aking paningin 
Kung nagunita kong tayo’y magkapiling 
 

3. Bakit ba, mahal ko, kay-agang lumisan? 
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At iniwan akong sawing kapalaran 
 

4. Hindi mo ba talos, kabiyak ka ng buhay 
At sa pagyaon mo’y para ring namatay? 
 

5. Sa paraang ito, kung magkaedad  na 
Ang puting buhok ko’y di mo makikita 
 

6. Itong alaala ay laging buhay  
Laging sariwa sa kawalang hanggan 
 

7. Isang taon akong magluluksa mandin 
Ngunit ang puso ko’y sadyang naninimdim 

b. Pagsusuring Pangnilalaman 
Panuto: Piliin ang letra ng larawang-diwang matatagpuan sa Hanay B na 

tumutugon sa bahaging nagpapakita ng talinghaga sa tula na 
matatagpuan sa Hanay A. 

 
1. Kahapon lang nang ikaw’y    a. 

lumisan 
 
2. Tuwa’y dumadalaw sa aking   b. 

isipan 
 

3. Kabiyak ka ng buhay    c. 
 

4. Pagsintang masidhi’t    d. 
marangal 

 
5. Hanggang matapos ang   e.  

kabataan 
     
 

Ang akdang katatapos mo lang basahin ay isang tula na katulad ng akdang 
binasa at sinuri mo sa unang aralin ngunit ang binibigyang-diin dito ay Teoryang 
Romantesismo. Ang namamayani rito ay emosyon o likas na kalayaan. Pinaiiral 
dito ang sentimentalismo at ideyalismo. Higit na pinahahalagahan ang damdamin 
kaysa ideyang siyentipiko. Sa teoryang ito, inspirasyon ang pangunahing 
kasangkapan upang mabatid ng tao ang katotohanan, kabutihan at ang kagandahan. 

 
 
Makatutulong sa iyo ang binasang paliwanag sa pagsagot sa susunod na gawain.  
 
Kung handa ka na, maaari mo nang simulan. 
 

c. Pagsusuring Pampanitikan 
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Panuto:  Piliin ang mga bahagi sa tula na makikita sa kasunod na pahina na 
nagpapakita ng iba’t ibang damdamin at pagsama-samahin ang 
mga pahayag na nagpapakita ng pare-parehong damdamin. Isulat 
ang letra ng pahayag sa loob ng dayagram. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A. Pagpanaw ng minamahal 
B. Saan mang lugar ang hinahanap-hanap ay mahal 
C. Iniwan ang sawing kapalaran ng minamahal 
D. Sa puso’y mananatiling bata at maganda ang minamahal 
E. Isang buong taong magluluksa 
F. Pagsintang masidhi’t marangal 
G. Pusong sadyang naninimdim 
H. Paggunita na sila’y magkapiling at magiliw sa isa’t isa 
 

Sa pagkakataong ito ay naghanda ako ng isang awiting may kaugnay sa akdang iyong 
binasa. Maaari mo itong awitin ngunit sa iyong isipan lamang. Maganda ang mensaheng nakapaloob 
sa awiting ito at nababagay sa mga taong nakararamdam ng mga pighati , dalamhati at kalungkutan sa 
buhay. Nais mo bang mabasa ang mga linya ng awitin? Matutunghayan mo ito sa susunod na gawain. 

 
d. Halagang Pangkatauhan 
 

d.1. Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mensahe ng awitin at pariralang 
nakapaloob dito na nagpapakita kung anu-ano ang dapat gawin 
upang labanan ang mga pagsubok at hamon ng buhay. 

 
 

PAGSUBOK 
 

Isip mo'y litung- lito 
Sa mga panahong nais mong maaliw 

Bakit ba bumabalakid 
Ang iyong mundong ginagalawan? 

Ang buhay ay sadyang ganyan 
Sulirani'y di mapigilan 

Itanim mo lang sa 'yong pusong 
Kaya mo yan.... 

 
Pagkabigo't alinlangang 

Masaya Malungkot 
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Gumugulo sa isipan 
Mga pagsubok lamang 'yan 

Huwag mong itigil ang laban 
Huwag mong isuko... at 'yong labanan 

 
Huwag mong isiping ikaw lamang 

Ang may madilim na kapalaran 
Hindi ikaw tatalikuran 

Ng ating Ama na siyang lumikha 
Hindi lang ikaw ang nagdurusa 

At hindi lang ikaw ang lumuluha 
Pasakit mo'y may katapusan 

Kaya mo 'yan.... 
 
 

d.2.  Pumili ng 5 sa sumusunod na sitwasyon o pagkakataon sa buhay ng tao na 
kinakailangang ipakita ang katatagan ng kalooban. Bilang lamang ang 
isulat. 

 
1. Pumanaw ang taong minamahal 
 
2. Nakipag-away sa kaibigan 

 
3. Naghiwalay ang mga magulang 

 
4. Pagkakaroon ng sakit na di na malulunasan 

 
5. Kumpulan ng tukso sa paaralan 

 
6. Pagkakaroon ng patung-patong na problema 

 
7. Nagtampo ang isang kaibigan 

 
8. Nalulong sa masamang bisyo 

 
9. Nawalan ng hanapbuhay 

 
10. Natalo sa paligsahan 
 

Nasiyahan ka ba sa mga gawain? Nakatulong ba ang mga ito sa iyong lubusang pag-
unawa sa binasang akda? Kung gayon, kunin mo ang Susi sa Pagwawasto sa iyong guro upang 
maitsek ang iyong mga gawain at malaman kung hanggang saan ang iyong natutuhan. 

 
Ngayon ay muli mong sasagutin ang mga kasunod na gawain. Ihanda mo na ang iyong 

sarili. 
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4. Palalimin mo… 
 

Panuto: Basahin ang sumusunod na sitwasyon at sagutin ang mga katanungan 
kaugnay nito. Isulat ang letra ng iyong sagot sa patlang . 

 
Lahat tayo ay makararanas na mawalan ng mahal sa buhay, ano mang oras 

na gustuhin ng Panginoon. 
 
Sakaling mangyari ito sa iyo nang di inaasahan, ano ang gagawin mo 

bilang isang: 
 
 

   _____ 
. 
 
  _____ 
 
 
    _____ 
 
 

       _____ 
 
 

a. maluwag na tatanggapin kahit malungkot at itutuon na lamang ang pansin sa 
iba pang responsibilidad na naiwan sa aking mga balikat. 

 
b. pagsusumikapang tuparin ang mga plano sa buhay sa pamamagitan ng 

pagsisikap sa pag-aaral. 
 

c. Sisikaping maalis ang lungkot na nadarama at itutuon ang pansin sa iba pang 
bagay na maaring pagkaabalahan. 

 
d. Mananatili sa aking alaala ang kanyang pagmamahal sa buong panahon ng 

aming pagsasama at maghihintay na lamang na dumating ang pagkakataon na 
makapiling siya sa kabilang-buhay. 

 
Tingnan mong muli kung ilan ang makukuha mong iskor. Kunin mo sa iyong guro ang 

Susi sa Pagwawasto. 
 

5. Gamitin mo… 
 

Panuto: Piliin ang mga larawang maaaring sumimbulo sa katatagan ng isang 
indibidwal sa panahon ng kabiguan at pagdadalamhati. Isulat sa patlang 
ang mga salita o pariralang maiuugnay sa larawang napili. 

 
 

Anak… 

Magulang… 

Asawa… 

Kasintahan… 
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         _________       _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _________       _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 _________       _________ 
 
 

matibay     pagluha 
matatag     pag-asa 
nakapagpapalubag ng kalooban  nakapapawi ng uhaw  
 
 
Nahirapan ka ba sa huling gawaing iyong sinagutan? Alam ko namang ginawa mong 

lahat ang iyong makakaya. Maaari mo nang kunin ang Susi sa Pagwawasto at itsek mo ang iyong 
mga kasagutan. 

 
Ang susunod na gawain ay hahamon naman sa kakayahan mo sa pagsulat ng tula. 

Tiyak na magugustuhan mo ang paksa ng iyong isusulat. Maaari mo nang simulan. 
 
6. Sulatin mo… 

Panuto:  Basahin ang sumusunod na linya ng awitin at pagkatapos ay bumuo ng 
tula kaugnay ng akdang binasa batay sa nakatalang pamantayan.  

 
 

PAGLISAN 
 

Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti 
At ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin 

Di mo man silip ang langit 
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Di mo man silip ito'y nandirito pa rin 
Kung ang lahat ay may katapusan 

Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan 
At sa `yong paglisan Ang tanging pabaon ko 

Ay pag-ibig 
Hmmm 

 
Sa pagbuhos ng ulan Sa haplos ng hangin 
Alaala mo ay nakaukit sa pisngi ng langit 

Di man umihip ang hangin ahhh 
Di man umihip ika'y nandirito pa rin 

Kung ang lahat ay may katapusan 
Itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan 

At sa `yong paglisan Ang tanging pabaon ko 
Ay pag-ibig 
Ay pag-ibig 
Ay pag-ibig 

Ooh ooh ooh ooh 
 

 
• Lagyan ng maayos na pamagat 
• Binubuo ng dalawang saknong na may apat na taludturan 
• Ang sukat ay wawaluhin o lalabindalawahin 
• Maaaring gamitin ang mga salita sa awitin 
• Bigyang-pansin ang tugma sa hulihan 
 

Maganda ba ang nabuo mong tula? Nasunod mo naman ba ang mga pamantayan? 
Nawa’y nasiyahan ka sa gawaing ito. 

 
Susubukin naman ng susunod na gawain ang lahat ng natutuhan mo sa aralin. Kung 

handa ka na, simulan mo na! 
 

7. Lagumin mo… 
Panuto: Ilagay sa loob ng dayagram ang letra ng mga kaisipan o konseptong 

napapaloob sa araling tinalakay. 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pangunahing 
kaisipan 

Pantulong na 
kaisipan 

Pantulong na 
kaisipan 
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A. Ang pagluha’y kakambal na ng kalungkutan at kapighatian. 
 
B. Ang kamatayan ay yugto ng ating buhay at kusang dumarating di man natin 

asahan. 
 

C. Tanggapin nang maluwag sa kalooban kahit masakit mawalan ng minamahal 
sapagkat kasama ito sa Plano ng Kaligtasan ng Panginoon. 

 
Kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto upang maitsek ang iyong 

mga kasagutan.  
 
Ang susunod na gawain ay inihanda ko upang lubusan mong masukat kung hanggang 

saan ang iyong natutuhan. 
 
Maaari mo nang simulan. 

 
8. Subukin mo… 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at pagkatapos ay 
piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot. 

 
1. “Kung ako’y nasa pook na limit dalawin…” Ang kaugnay na kahulugan ng 

salitang may salungguhit ay: 
 

a. bihira   c. madalas 
b. minsan   d. oras-oras 
 

2. Isang taon na ang nakalilipas nang pumanaw ang asawa. Ang lahat ay kaugnay na 
kahulugan ng salitang may salungguhit maliban sa: 

 
a. nawala   c. lumisan 
b. namatay   d. sumakabilang-buhay 
 

3. Ang pagsinta ng nagsasalita sa tula sa kanyang asawa ay walang katapusan. 
Nangangahulugan lamang na ang kanyang pag-ibig ay: 

 
a. wagas   c.matatag 
b. dakila   d. makapangyarihan 
 

4. “Noong ako’y nasa pook na limit dalawin, naaalala ko pa ang ating paggiliw“ Ang 
larawang-diwa sa tagpong ito ay ang kanilang: 

 
a. pagniniig   c. pagtutulungan 
b. pagsusuyuan  d. paglalambingan 
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5. Alin sa sumusunod na taludturan ang nagpapakita ng talinghaga? 
 

a. Naaalala ko ang ating paggiliw 
b. Itong kaluluwa’y hinahanap ikaw 
c. Tuwa’y dumadalaw sa aking paningin 
d. Kung nagunita kong tayo’y magkapiling 

 
6. “Bakit ba mahal ko, kay agang lumisan; at iniwan akong sawing-kapalaran?” Ang 

tagpong maaaring mabuo sa isipan sa pangyayaring ito sa akda ay isang taong: 
 

a. naguguluhan  c. naghihinagpis 
b. nagsusumamo  d. umasam-asam 
 

7. Ang emosyong nababalot sa damdamin ng lalaking nagsasalita sa akda ay: 
 

a. paghihinakit   c. matinding pagdadalamhati 
b. puno ng pag-asa  d. magkahalong lungkot at saya 
 

8. Ang damdaming nangingibabaw sa kabuuan ng akda ay: 
 

a. kasiyahan   c. kalungkutan 
b. kasabikan   d. kapighatian 
 

9. Sakaling dumating ang di inaasahang pagkawala ng isang taong minamahal, ang 
dapat na pangibabawin ay: 

 
a. poot at galit   c. pagsasawalang-kibo 
b. paghihinagpis  d. pakatatagan ang kalooban 
 

10. Maraming pagsubok at dagok ang sa ating buhay ay darating anumang oras kung 
kaya’t dapat itong harapin nang may: 

 
a. kagalakan   c. kahinahunan 
b. katatagan   d. katalinuhan 

 
Iwasto mong muli ang iyong mga kasagutan, kunin mo sa iyong guro ang Susi sa 

Pagwawasto. 
 
Ayos ba ang resulta ng iyong iskor? Kung7 pataas, maaari ka nang magsimula sa 

kasunod na gawain ngunit kung 6 pababa, sagutin mo muna ang gawaing “Paunlarin mo…” Kayang- 
kaya mo ito sapagkat kaugnay naman ito sa katatapos lang na aralin, Maaari mo nang simulan. 

 
9. Paunlarin mo… 
 

Panuto: Buuin ang kaisipang nasa loob ng kahon sa pamamagitan ng 
pagsasaayos ng mga salita. Isulat sa loob ng kasunod na kahon ang 
iyong nabuong kaisipan. 
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sa ‘ting kabigua’y buhay dumating Pag ng 
ay loob nating Tibay dapat taglay 

 
 
 
 
 
 

Madali lang di ba? Kunin mong muli ang Susi sa Pagwawasto sa iyong guro at iwasto 
mo ang iyong mga kasagutan. 

 
Sagutin mo ngayon ang susunod na pagsubok. Ang mga katanungan dito ay may 

kaugnayan sa dalawang aralin na tinalakay natin. 
 
Maaari ka nang magsimula. 
 

 

  Gaano ka na kahusay? 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap at pagkatapos ay piliin 
ang letra ng pinakaangkop na kasagutan. 

 
1. Ang dalawang tulang tinalakay ay kapwa may sukat na lalabindalawahin. Ang 

dapat na hati sa ganitong sukat ay: 
 

a. 4-8    c. 2-10 
b. 6-6    d. 0-12 
 
 
 

2. Kapwa may tugma ang tulang “Babang-Luksa at Panambitan” sapagkat pareho 
ang tunog sa: 

 
a. gitna    c. hulihan 
b. unahan   d. unahan at hulihan 
 
 

3. Lahat ng nakatala ay may magkakaugnay na kahulugan maliban sa: 
 

a. masagana at umuunlad c. utang na loob at panambitan 
b. nasasadlak at nadarapa d. kapus-kapalaran at mahihirap 



 27

 
4. Ang imaheng mabubuo sa iyong isipan matapos mabasa ang akda ay larawan ng 

isang taong: 
 

a. umaasa   c. nagsisisi 
b. natatakot   d. lumuluha 
 

5. Ang mensahe o kaisipang nakapaloob sa mga akdang nabasa ay tungkol sa 
_________ ng buhay: 

 
a. hiwaga   c. kalungkutan 
b. pagsubok   d. kaligayahan 
 

6. Maaaring iangkop sa mga akdang tinalakay ang mensahe o kaisipang: 
 

a. dalawa ang mukha ng buhay 
b. makapangyarihan ang pag-ibig 
c. habang may buhay, may pag-asa 
d. tawanan ang lahat ng problema 
 

6. Ang teorya ng akdang pampanitikan na nagbibigay-diin sa damdamin o emosyong 
naghahari sa pangunahing tauhan sa akda ay: 

 
a. Imahismo   c. Romantesismo 
b. Naturalismo   d. Eksistensyalismo 
 

7. Kung ang nangingibabaw naman sa akdang binasa ay pagbibigay-diin sa larawang-diwa o 
imahen, ito’y nabibilang sa teoryang: 

 
a. Imahismo   c. Romantesismo 
b. Naturalismo   d. Eksistensyalismo 
 
 
 

 
9. Kapag dumarating ang mga pagsubok at hamon sa buhay, wag kalimutang hingin 

ang gabay ng ________ na maaaring pagkunan ng ating lakas. 
 

a. kapuso   c. kapamilya 
b. kaibigan   d. Panginoon 
 

10. “Anumang problema ang dumating, nararapat natin ‘tong harapin,” Ang pahayag 
ay isang: 

 
a. opinyon   c. paniniwala 
b. kasabihan   d. katotohanan 
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Kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto upang itsek ang iyong huling 
gawain. 

 
Nawa’y muling nagbigay sa iyo ng karagdagang kaalaman ang dalawang araling ating 

tinalakay. Hanggang sa muli! 
 
 
 
 
 
 

 
 

SUSI SA PAGWAWASTO 
 

ANO BA ANG ALAM MO? 
 

1. a 6.   b 
2. c 7.   d 
3. b 8.   a 
4. d 9.   d 
5. b 10. c 
 
Aralin 1: Panambitan 
 
Alamin mo… 

1. Halaga ng petrolyo, tumaas! 
2. Lulong sa bawal na gamot, nang-amok 
3. Illegal na pagtotroso, pinahinto 
4. Bangko, hinoldap! 
5. Pagbaba ng piso laban sa dolyar, Patuloy 
6. Mga manggagawa, muling nagbanta ng welga 
7.  

Linangin mo… 
a. Pagsusuring Panlinggwistika 

1. b 
2. b 
3. b 
4. a 
5. d 
 

b. Pagsusuring Pangnilalaman 
Saknong  Kaisipan 
      1                  c 

        2          e 
            3          a 
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       4          b 
 

c. Pagsusuring Pampanitikan 
c.1 
    a, c, e, f 
 
c.2 
    Pagbuo ng 3 pangungusap na nagsasalaysay sa pangyayaring nakapaloob sa larawan 
kaugnay sa akdang binasa. 

• Marami pa ring tao ang naghihirap sa mundo. 
• Manalangin at humingi ng tulong sa Maykapal. 
• Ang mga mamamayan ay lalong yumayaman. 
• Naglilingkod sa mayayaman ang mahihirap. 

d.  Halagang Pangkatauhan  
Masayang mukha -   2, 3, 5, 6, 8, 10 
Malungkot na mukha-   1, 4, 7, 9 
 

Palalimin mo… 
  a, b, d, f, g, i, j 
 
Gamitin mo… 
 Alam ko…             2, 5 
 Pinagtataka ko…   1, 6 
 Natutunan ko…      2, 4 
 
Sulatin mo… 

KAPALARAN 
 

Bakit ba ganyan buhay ng tao? 

Mayroong mayama’t api sa mundo 
Kapalara’y hirap matagpuan 

Minsa’y hinahanap nang di-alam 
Bakit kaya may bigo’t tagumpay 

Pagsikapan sanang magtulungan 
Mga tao sa sandaigdigan 

 
Lagumin mo… 
 Kaisipan o konsepto- 1,3,5 
 
Subikin mo… 
1. a 6.   d 
2. a 7.   c 
3. d 8.   d 
4. d 9.   c 
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5. b 10. d 
 
Paunlarin mo… 
1.    a 
2.    c 
3.    d 
4.    e 
5.    g 
 
 
 
 
 
 
 
Aralin 2: Babang-Luksa 
 
Alamin mo…  
1.    B 
2.    E 
3.    F 
4.    G 
5.    H 
 
Linangin mo… 
a. Pagsusuring Panlinggwistika 

1. lumisan 
2. nagunita 
3. iniwan 
4. namatay 
5. puting buhok 
6. laging sariwa 
7. magluluksa 
 

b. Pagsusuring Pangnilalaman 
1. e 
2. c 
3. d 
4. b 
5. a 
 

c. Pagsusuring Pampanitikan 
 masaya –D,F,H 
 malungkot – A,B,C,E,G 
 

d. Halagang Pangkatauhan 
 d.1  



 31

kaya mo yan 
wag mong itigil ang laban 
wag mong isuko 
iyong labanan 

 d.2  
1. 1 
2. 3 
3. 4 
4. 6 
5. 9 
 
 
 
 

Palalimin mo… 
 Anak –           b 
 Magulang –   a 
 Asawa –        d 
 Kasintahan – c 
 
Gamitin mo… 
 Araw – pag-asa 
 Kawayan – matatag 
 Bato – matibay 
 Bibliya – nakapagpapalubag ng kalooban 
 
Sulatin mo…  
 Pagbuo ng tula batay sa ibinigay na pamantayan  
 
Linangin mo… 
 Pangunahing kaisipan – B 
 Pantulong na kaisipan – A, C 
 
Subukin mo… 

1. c  6.   c 
2. a  7.   c 
3. a  8.   d 
4. b  9.   d 
5. c   10. b 
 

Paunlarin mo… 
 
Pag kabigua’y dumating sa ‘ting buhay 
 Tibay ng loob ang dapat nating taglay 
 

Gaano ka na kahusay? 
1. b  6.   c 
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2. c  7.   c 
3. c  8.   a 
4. d  9.   d 
5. b  10. d 

 
Mga Kasanayan 

Modyul Blg. Pagsasalita Pagbasa Pampanitikan Pagsulat Pamagat Genre
              
3 Natutukoy ang Naibibigay ang Nakabubuo ng Nakasusulat Panambitan Tula 
  sukat at tugma  mga mensahe o imahe sa akda  ng isang tula     
  ng tula kaisipang naka- sa pamamagitan  na kapaksa rin     
    paloob sa bawat  ng bisa ng mga ng akdang      
  Napatutunayang saknong ng tulang ginamit na salita binasa     
  nakatutulong sa binasa        
  pagkakaroon ng         
  maayos na pag-         
  sasamahan ng          
  mga mamamayan         
  ang pagkaka-         
  pantay-pantay ng         
  uri ng pamumuhay          
  sa pagitan ng          
  mahihirap at         
  mayayaman         
            
            
  Napatutunayang  Napipili ang mga Nabibigyang- Nakasusulat ng Babang- Tula 
  ang pagkakaroon salitang magkaka- halaga ang iba't tula na kapaksa Luksa   
  ng katatagan ng ugnay ang  ibang damdaming ng akdang      
  kalooban ay lubhang kahulugan  napapaloob sa binasa      
  mahalaga sa   akda      
  panahon ng Natutukoy ang         
  kalungkutan at mga bahaging         
  kapighatian nagpapakita ng        
    talinghaga at         
    larawang-diwa        
            
            
              

 


