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Alegorya ng Yungib ni Plato (Isinalin sa Filipino ni Willita A. Enrijo) a.) Mabisang Panimula 1. Pasaklaw na
Pahayag - May mga taong naninirahan sa yungib na may lagusan patungo sa liwanag na umaabot sa
kabuuan nito.
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Ang unang layunin ng may akda ay ang ipamulat sa lahat ng mga kabataan na hindi lahat ng ating mga
iniisip ang tama, hindi lahat nang sa tingin natin ay tama, ay tama na rin sa mata ng ibang tao dahil tayong ay
magkakaiba.
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Ang paggulong ng mga iyoâ€™y sinasaliwan ng pagliliwanag at pagdidilim ng bahay, ng pagliliwanag muli.
At samantalang pumapailanlang sa kaitaasan ang kahuli-hulihang pangarap ng batang yaon,ang panahon at
patuloy sa pagliliwanag at pagdiidlim, sa pananahimik at pag-uumugong,sapagbabata ng walang awing
hampas ng hangin at
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145 Book review/suring basa AMBAGAN Galileo S. Zafra (Editor), 2009. Diliman, Quezon City: UP Press,
188 pp. Sinuri ni V.L. Mendiola Bagamat limang taon nang naimprenta ang aklat, masasabing mahalaga ang
kontribusyon nito sa ikayayaman, ikalalago ng inang wika (mother tongue) o ika-iintellectualize ng wikang
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Noong panahon ng Malasariling Pamahalaan, bumaba ang urin ng nobela dahil sa pagkakahilig ng mga tao
sa mga tula at maikling kwento at pagbabago ng panahon. Panahon ng Hapon Noong Panahon ng Hapon,
hindi rin naging maunlad ang nobela dahil sa kakulangan sa materyales (papel) at niliitan ang mga letra (sa
Liwayway) Halimbawa ng nobela sa panahong ito:
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Ang suring-basa ay isang uri ng pansing pampanitikan kung saan ang isang libro ay sinusuri ayon sa laman,
estilo at halaga nito. Ito ay malimit na nakikita sa mga pahayagan, katulad ng trabahong pang-eskwela, o
online. Ang haba nito ay maaaring iba-iba, mula sa isang talata hanggang sa isang buong sanaysay. Gayun
pa man, ang isang suri ay madalas na naglalaman ng ebalwasyon ng libro ayon sa ...
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-Lualhati Bautista- ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat. Kadalasan, ang mga akda niya ay
nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang-pampelikula.Pinanganak
si Lualhati Bautista sa Tondo, Manila noong Disyembre 2, 1945.
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"Sa una kong video gusto kong turuan kayo kung paano gumawa ng suring basa.." Paano Gumawa ng
Suring Basa Please support me Click SUBSCRIBE :D NEW VIDEO EVERY THURSDAY & SUNDAY
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