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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang     Filipino 10 Panitikang Pandaigdig    ng 

Self-Learning Module (SLM) para sa araling 1 Maikling Kuwento    ! 

Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga 

edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang 

gurong tagapagdaloy upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang 

itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinanagumpayan ang pansarili, 

panlipunan at pang-ekonomikong hamon sa pag-aaral. 

Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay at 

malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras. 

Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga 

kasanayang pan-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga 

pangangailangan at kalagayan. 

Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang kahong 

ito sa pinakakatawan ng modyul: 

 

 

 

 

 

 

 

Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang mag-

aaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at 

itala ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang 

sariling pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at 

gabayan ang mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa 

modyul.    

 

 

 

 

 

 

 

Mga Tala para sa Guro 

Ito'y naglalaman ng mga paalala, 

panulong o estratehiyang magagamit sa 

paggabay sa mag-aaral. 
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Para sa mag-aaral: 

Malugod na pagtanggap sa   Filipino 10 Panitikang Pandaigdig    ng Self-Learning 

Module (SLM) ukol sa Maikling Kuwento! 

Ang kamay ay madalas gamiting simbolo ng kakayahan, aksyon at layunin. Sa 

pamamagitan ng ating mga kamay tayo ay maaaring matuto, lumikha, at 

magsakatuparan ng gawain. Ang kamay sa tulong-aral na ito ay sumisimbolo na 

ikaw, bilang isang mag-aaral, ay may angking kakayahang matutuhan ang mga 

kaugnay na kompetensi at kasanayan. Ang iyong pang-akademikong tagumpay ay 

nakasalalay sa iyong sarili o sa iyong mga kamay. 

Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin 

nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan. 

Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa 

pagkatuto. 

Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan. 

 
Alamin  

 

Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga 

dapat mong matutuhan sa modyul. 

 
Subukin  

 

Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung 

ano na ang kaalaman mo sa aralin ng 

modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng 

tamang sagot (100%), maaari mong 

laktawan ang bahaging ito ng modyul. 

 
Balikan 

 

Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral 

upang matulungan kang maiugnay ang 

kasalukuyang aralin sa naunang leksyon. 

 
Tuklasin 

 

Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay 

ipakikilala sa iyo sa maraming paraan tulad 

ng isang kuwento, awitin, tula, pambukas 

na suliranin, gawain o isang sitwasyon. 

 
Suriin 

 

Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling 

pagtalakay sa aralin. Layunin nitong 

matulungan kang maunawaan ang bagong 

konsepto at mga kasanayan. 
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Pagyamanin 

 

Binubuo ito ng mga gawaing para sa 

malayang pagsasanay upang mapagtibay 

ang iyong pang-unawa at mga kasanayan sa 

paksa. Maaari mong iwasto ang mga sagot 

mo sa pagsasanay gamit ang susi sa 

pagwawasto sa huling bahagi ng modyul. 

 
Isaisip 

 

Naglalaman ito ng mga katanungan o 

pupunan ang patlang ng pangungusap o 

talata upang maproseso kung anong 

natutuhan mo mula sa aralin. 

 
Isagawa 

 

Ito ay naglalaman ng  gawaing 

makatutulong sa iyo upang maisalin ang 

bagong kaalaman o kasanayan sa tunay na 

sitwasyon o realidad ng buhay. 

 
Tayahin 

 

Ito ay gawain  na naglalayong matasa o 

masukat ang antas ng pagkatuto sa 

pagkamit ng natutuhang kompetensi. 

 
Karagdagang 
Gawain 

 

Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong 

panibagong gawain upang pagyamanin ang 

iyong kaalaman o kasanayan sa natutuhang 

aralin. 

 
Susi sa Pagwawasto 

 

Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa 

lahat ng mga gawain sa modyul. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang: 

  
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito: 

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang 

marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na 

papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing 

napapaloob sa modyul. 

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay. 

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at 

sa pagwawasto ng mga kasagutan.  

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay. 

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang 

sagutin lahat ng pagsasanay.  

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, 

huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka 

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  
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rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, sa nakatatanda mong kapatid o 

sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging 

itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.  

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng 

makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa 

kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!
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Magandang araw sa iyo! Masaya ako at ikaw ay nasa ikasampung   

baitang na. Alam ko na maging masaya at kawili-wili ang ating talakayan sa 

modyul na ito. 

             Naghanda ako ng mga gawain at inaasahan ko na magagawa mo ito lahat. 

Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang mapadali ang iyong pagkatuto. 

   

 Alamin 

 Isang magandang araw masigasig na mag-aaral na Pilipino. Sa muli isang 

makabuluhang araw na naman ng bagong kaalaman ang ating mararanasan sa 

araw na ito. 

Ang araling ito ay naglalaman ng isang maikling kuwento na pinamagatang 

“Ang Kuwintas.” Uunawain mo upang masalamin sa katauhan ng mga tauhan ang 

pag-uugali ng mga taong pinanggalingan nito. Huhubugin din ang iyong 

kasanayan sa paggamit ng panghalip upang ikaw ay makapagsalaysay ng sariling 

karanasan batay sa panahon ng pandemic. 

 

Layunin: Sa araling ito, inaasahan na ang mga mag-aaral ay;  

1. Nabibigyang-kahulugan ang mga mahihirap na salitang ginamit sa akda.  

2. Naibabahagi ang sariling reaksiyon sa ilang mahahalagang ideyang 

nakapaloob sa binasang akda. 

3. Nagagamit ang mga angkop na panghalip bilang panuring sa mga tauhan. 

 

Kasanayang Pampagkatuto:  

1. Nabibigyang-kahulugan ang mahirap na salita o ekspresyong ginamit sa 

akda batay sa konteksto ng pangungusap. 

2. Nakapagbibigay ng mga halimbawang pangyayari sa tunay na buhay 

kaugnay ng binasa 

3. Naisusulat ang paliwanag tungkol sa isyung pandaigdig na iniuugnay sa 

buhay ng mga Pilipino 

4. Nagagamit ang angkop na mga panghalip bilang panuring sa mga tauhan. 
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Subukin 

Sa pagsusulit na ito ay susukatin natin ang inyong paunang kaalaman sa 

darating na talakayan. Sagutan ang sumusunod na bilang. Isulat ang titik ng 

tamang sagot sa patlang na nakalaan bago ang bilang. 

Panimulang Pagtataya 

 

_______1. Isang uri ng kuwento na ang higit na binibigyang-halaga o diin ay kilos o 

 galaw, ang pagsasalita at pangungusap ng isang tauhan. 

 

a. kuwentong makabanghay  c. kuwento ng tauhan 

b. kuwento ng katutubong kulay d. kuwento ng kababalaghan 
 

_______2. Lubhang nalibang si Marko sa pakikipagsayaw kaya’t mag-iikaapat na ng 

 madaling-araw nang silang mag-asawa’y umuwi. Tanging isang lumang 

dokar  na lamang ang kanilang nasakyan. Ang dokar ay isang ________.  

 

a. maliit na bangka   c.   pampasaherong dyip 

b. lumang kotse       d.   kalesa 

  

_______3. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa kasalukuyan niyang 

 kalagayan kaya’t ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng kaniyang lumang 

 tahanan. Ang salitang may salungguhit ay nangangahulugang ______. 

 

a. kayamanan    c.   pinag-aralan 

b. kakinisan     d.  kagandahan 
 

_______4. Kung ikaw si Mathilde, ano ang dapat mong gawin upang matupad ang 

 iyong mga pangarap sa buhay? 

 

a. Hihiwalayan ko ang aking asawa at maghahanap ng lalaking maaaring 

makapagbigay sa akin ng masaganang buhay. 

b. Titiisin ko na lamang ang kahirapang ito at makontento na sa kung ano 

ang kayang ibigay sa akin ng aking asawa. 

c. Maghahanap ako ng trabaho upang matulungan ang aking asawa na 

gumaan ang aming buhay.  

d. Ipamumukha ko sa aking asawa na hindi ako masaya sa uri ng buhay 

na kaya niyang ibigay upang lalo siyang magsumikap. 
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_______5. Anong panghalip ang angkop sa patlang ng pangungusap na kasunod? 

 _________ isa sa magaganda’t mapanghalinang babae na sa pagkakamali ng 

 tadhana ay isinilang sa angkan ng mga tagasulat. 

 

a. Siya’y                  c.   Ako’y 

b. Ika’y      d.   Kami’y 

 

_______6. Malimit na sa pagmamasid ___ sa babaeng katulong na gumaganap ng 

 ilang pangangailangan niya sa buhay ay nakadarama si Marissa ng 

 panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kaniyang puso. Anong 

 panghalip ang angkop sa patlang ng pangungusap? 

 

a. niya      c.   nito 

b. nila      d.   sila 

 

_______7. Mga reperensiya na bumabanggit at tumutukoy sa mga bagay na nasa 

 hulihan pa ng teksto o pangungusap. 

 

a. anapora     c. panghalip 

b. katapora     d. pana 

 

_______8. Mga reperensiya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy sa mga 

 nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap. 

 

a. Pang-abay    c. panghalip-panao 

b. Katapora     d. anaphora 

 

_______9. Kahirapan ang pangunahing suliraning nararanasan ng karamihang 

 pamilya sa bansa, bilang mag-aaral paano ka makakatulong sa iyong 

 pamilya upang maibsan ang kahirapan? 

 

a. Sisihin ang mga magulang dahil sa kahirapang naranasan. 

b. Mag-aral nang mabuti para makapagtapos ng pag-aaral at makahanap 

ng trabaho at maiahon sa hirap ang pamilya. 

c. Aasa nalang sa tulong ng gobyerno at kamag-anak. 

d. Maghahanapbuhay para makatulong sa mga magulang. 

 

_______10. Sa panahon na may matinding suliranin, paano mo ito haharapin? 

 

a. Aasa sa tulong ng iba. 

b. Hahanap ng paraan upang suliranin ay malampasan. 

c. Hihingi ng tulong sa mga kaibigan. 

d. Magdasal upang malutas ang suliranin. 
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Aralin 

5 
Ang Kuwintas 
Ni Guy Maupassant 

  
 Ang modyul na ito ay nagtatalakay sa isang akdang pampanitikang Maikling 

Kuwento na isinulat ni Guy Maupassant. Naglalarawan sa buhay ng pangunahing 

tauhan, na sumasalamin sa mga kababaihan sa lipunan na mas pinapahalagahan 

ang materyal na bagay.  

 

Balikan 

Sa ating nakalipas na aralin, tinalakay natin ang Maikling Kuwento at mga 

uri nito. Sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan, malalaman natin kung 

nauunawaan na ang nakaraang aralin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anong uri ng akda ang 

naglalayong magsalaysay ng 

pangyayari sa buhay ng 

pangunahing tauhan. Nag-

iiwan ng isang kakintalan sa 

isipan ng mga mambabasa? 

 

2. Bakit mahalagang 

maunawaan ng 

mambabasa ang tema 

ng may akda ng isang 

kuwento? 

 

3. Paano nakakatulong sa 

mambabasa ang mga ideya 

o kaisipang taglay ng isang 

akda? 
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Tuklasin 

 

Aktibiti 1: ILARAWAN MO 

 Para sa iyo, ano-ano ang katangian ng isang huwarang babae o lalaki? 

Magbigay ng tatlong katangian at isulat sa loob ng hugis puso. Ipaliwanag kung 

bakit ito ang iyong napili. 

 

                                         

 

 

 

Sagot:____________________________________________________________________ 

 

Aktibiti 2: Pansinin ang larawan. Magtala ng 1-3 salita na maglalarawan batay sa 

inyong nakikita sa larawan. 

 Isyung Panlipunan: 

       1._______________________ 

       2._______________________ 

       3._______________________ 

 

 

 
 
 
 
https://images.app.goo.gl/Tt7M3jPc2pr3oNdD7 
 
  

 Ang Aktibiti 1 at 2 ay tutulong sa iyo upang maunawaan ang babasahing 

teksto na pinamagatang, Ang Kuwintas ni Guy Maupassant. Bago mo basahin ang 
teksto kailangan mo munang sagutin ang susunod na aktibiti upang mas lalo 

mong maunawaan ang kabuuan ng kuwento. 

 

 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/Tt7M3jPc2pr3oNdD7


 

6 
 

Aktibiti 3. PAGLINANG NG TALASALITAAN 

 Basahin at unawain ang pangungusap sa bawat bilang at ibigay ang 

kahulugan ng mga salitang may salungguhit batay sa pagkakagamit nito sa 

pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot at isulat ang iyong sagot 

sa patlang. 

     nalilito                                   lungkot                                  pagsalo 

     nag-aatubili                           kaawa-awa                             kainggitan 

     kagandahan                           paningin                                maninipsip 

     nababahala 

 

____________________1. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing 

katayuan, nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung 

matutupad o hindi ang nilagdaan at ngayo’y nangangamba siya dahil sa mga hirap 

na maaari pa niyang sapitin. 

 

____________________2. Sinubok niyang isuot ang hiyas sa harap ng salamin, 

nagbabantulot siya at hindi mapagpasyahan kung ang mga iyon ay isasauli o 

hindi. 

 

____________________3. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa 

kasalukuyan niyang kalagayan kaya’t ipinaghihinagpis niya ang karukhaan ng 

kaniyang lumang tahanan. 

 

____________________4. Malimit na sa pagmamasid niya sa babaeng Briton na siyang 

gumaganap ng ilang abang pangagailangan niya sa buhay ay nakadarama siya ng 

panghihinayang at napupuyos ng lumbay ang kaniyang puso kapag naiisip ang 

mga pangarap niya sa buhay na hindi yata magkakaroon ng katuparan. 

 

____________________5. O, kahabag-habag kong Matilde! Ang ipinahiram kong 

kuwintas sa iyo ay imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. 

 

____________________6. Naglalaro sa kaniyang balintataw ang anyo ng tahimik na 

tanggapang nasasabitan ng mamahaling kurtina, pinaliliwanag ng matatangkad na 

kandilerong bronse at may nagtatanod na dalawang naglalakihang bantay na dahil 

sa init ng pugon ay nakatulog na sa dalawang malaking silyon. 

 

____________________7. Kung kani-kanino siya nanghiram, lumagda sa mga 

kasulatan, pinasok kahit na ang mga gipit na kasunduan, kumuha ng mga 

patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng manghuhuthot. 

 

____________________8. Sa harap ng gayong nakagigimbal na pangyayari, si Matilde 

ay maghapong naghihintay na sapupo ng di-matingkalang pangamba. 
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____________________9. Labis ang pagmimithi niyang masiyahan siya, maging 

kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan ng ibang 

babae. 

 

____________________10.Nagulumihanang napahinto ang lalaki nang makita niyang 

umiiyak ang asawa. 

 

Sa lubusang pagkaunawa sa tekstong babasahin, ito ang mga gabay na tanong: 

1. Kilalanin ang mga tauhan: 
a. Mathilde 

b. G. Loisel 

c. Madame Forestier 

2. Bakit hindi masaya si Mathilde sa piling ng kanyang asawa? 

3. Ano ang ginawa ni G. Loisel upang mapapayag ang asawa na dumalo sa        

kasayahang idaraos ng kagawaran?   

4. Ano-ano ang nais mangyari ni Mathilde sa kaniyang buhay? Natupad ba ang 

mga ito? 

5. Kung ikaw si Mathilde, ano ang gagawin mo upang matupad ang mga    

pangarap mo sa buhay? 

6. Sa inyong pamayanan, anong katangian ni Mathilde ang inyong nakikita? 

    
 Babasahin mo ngayon at pag-aaralan ang maikling kuwento ng France 

upang sa gayo’y maunawaan mo kung masasalamin sa katauhan ng mga tauhan 

ang pag-uugali ng mga taong pinanggalingan ng akda. 

 

Ang Kuwintas 

Ni Guy de Maupassant 

MGA TAUHAN: 

 

Mathilde  - babaeng nangarap na magkaroon ng marangya at magandang 

     buhay. 

G. Loisel  - mabait at masipag na asawa ni Mathilde; 

   - ginagawa ang lahat na maibigay ang buhay na gusto ng 

asawa. 

Madame Forestier - matalik na kaibigan ni Mathilde;  

   - may-ari ng kuwintas na hiniram ni Mathilde. 

 

Si Mathilde ay isa sa magaganda’t mapanghalinang babae na isinilang sa 

angkan ng mga tagasulat. Pumayag siyang pakasal kay G. Loisel na isang 

tagasulat sa kagawaran ng Instruksiyon Publiko sapagkat walang paraan upang 

siya’y makilala, panuyuan, bigyan ng dote at pakasalan ng isang mayaman at 

tanyag na lalaki.  

Hindi siya masaya sa kanyang buhay may asawa dahil para sa kanya ang 

angkin niyang ganda’t alindog ay hindi nababagay sa simpleng buhay na mayroon 

siya. Labis ang kanyang pagdurusa at paghihinagpis dahil may paniniwala siyang 
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isinilang siya sa daigdig upang magtamasa ng lubos na kaligayahan sa buhay na 

maidudulot ng salapi. May taglay siyang alindog na hindi nababagay sa 

kasalukuyan niyang kalagayan. Ipinaghihinagpis niya ang karukhaan at 

nakadarama siya ng panghihinayang at napuputos ng lumbay ang kanyang puso 

kapag naiisip niya ang mga pangarap niya sa buhay na hindi na yata magkaroon 

ng katuparan. Naglalaro sa kanyang balintataw ang anyo ng magandang tahanan 

at marangyang buhay na pinapangarap niya. 

Sa pakiwari niya’y iniukol siya ng tadhana na magkaroon ng mga bagay na 

lubhang malapit sa kaniyang puso katulad ng magagarang damit at mga hiyas 

ngunit wala siya ng mga iyon. Labis ang pagmimithi niyang masiyahan siya, 

maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tampulan ng papuri at pangimbuluhan 

ng ibang babae.  

 May isang naging kaklase siya sa kumbento na naging kaibigan niya. 

Mayaman iyon. Dati’y malimit niyang dalawin ang kaibigan ngunit nitong mga 

huling araw ay iniwasan na niyang dumalaw roon sapagkat lalo lamang tumitindi 

ang kapighatiang kaniyang nadarama sa kaniyang pag-uwi pagkatapos ng 

pagdalaw.  

Isang gabi’y masayang dumating ang kaniyang asawa. Buong 

pagmamalaking iniabot sa kaniya ang hawak na malaking sobre. “Para sa iyo ito,” 

ang sabi sa kaniya. Kaagad niyang inabot ang sobre at nagmamadaling pinunit ang 

dulo nito. Nabasa niya ang nakalimbag na mga salitang: “Malugod na 

inaanyayahan ng Ministro ng Instruksyon Publiko at ni Gng. George Ramponneau 

sina G. at Gng. Loisel sa isang kasayahang idaraos sa palasyo ng Ministeryo sa 

Lunes ng gabi, Enero 18.”  

 Sa halip na matuwa na siyang inaasahan ng lalaki ay padabog na inihagis ni 

Mathilde ang paanyaya. Naisip niya na wala siyang maisusuot na magagarang 

damit at alahas sa nasabing piging. Naalala ng lalaki ang kaibigan ng kanyang 

asawa na si Madame Forestier, sinabihan niya itong humiram na lamang ng alahas 

na maisusuot. 

 Pumunta si Mathilde sa kaibigan at hindi siya nabigo, pinahiram ito ng 

isang kuwintas na diyamante na lubhang kahanga-hanga. Sumasal ang tibok ng 

kaniyang puso at nanginginig ang mga kamay na dinampot ang kuwintas. Isinuot 

niya ang kuwintas sa ibabaw ng kaniyang damit na may kataasan ang pinakaleeg. 

Mahabang sandaling nalunod siya sa kaligayahan sa pagmamalas sa sariling 

alindog sa salamin. Pagkaraan ay nag-uulik-ulik siyang nagtanong, “Ipahihiram 

mo ba ito, ito lamang?” “Oo, mangyari pa?” Mahigpit na niyakap ni Mathilde ang 

kaibigan, pinupog ng halik at maligayang nagpaalam dito. 

 Sumapit ang inaasam niyang araw ng sayawan. Nagtamo ng malaking 

tagumpay si Madame Loisel. Nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, sa 

rangya, at sa pagiging kahali-halina kaya palagi siyang nakangiti dahil sa nag-

uumapaw sa puso ang kaligayahan. Napako sa kaniya ang paningin ng 

kalalakihan at gumawa sila ng paraan upang makilala si Mathilde. Ninais siyang 

makasayaw ng lahat ng kagawad ng gabinete. Nag-ukol sa kaniya ng pansin pati 

ang ministro. Buong pagkahaling siyang nakipagsayaw, lasing na lasing sa 

kaluwalhatian ng tagumpay na tinamo sa pamumukod ng kaniyang kagandahan. 
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Tila siya lumulutang sa ulap dahil sa paghanga ng lahat sa kaniya na napakatamis 

at walang katumbas sa puso ng isang babaing katulad niya. 

 Mag-iikaapat na ng madaling araw nang silang mag-asawa ay umuwi. 

Matiyagang naghintay si G. Loisel sa asawang nakita niyang naging masaya sa 

sandaling iyon. Naghanap sila ng masasakyan pauwi, patagong naglakad ang mag-

asawa sa takot ni Mathilde na may makakita sa kanila. Sa wakas ay nakatagpo sila 

sa daungan ng isa sa matatandang dokar na dahil sa ikinahihiya ang karalitaan sa 

liwanag ng araw ay sa pagkagat ng dilim lamang nakikita sa mga lansangan ng 

Paris. 

Pagkahatid sa kanila ng matandang dokar sa kanilang tinitirhan ay 

malungkot silang umakyat sa hagdanan. Tapos na ang maliligayang sandali kay 

Mathilde. Sa lalaki naman ay wala siyang iniisip kundi kailangan niyang 

makasapit sa Kagawaran sa ganap na ika-10:00 ng umaga. 

  Hinubad ng babae sa harap ng salamin ang kaniyang balabal upang minsan 

pang malasin ang kaniyang kagandahan. Napasigaw siya nang malakas. Wala sa 

kaniyang leeg ang kuwintas! Nag-usisa ang asawang noon ay nangangalahati na sa 

pagbibihis. “Anong nangyari sa iyo? Bakit?” Parang baliw niyang binalingan ang 

asawa. “Wala ang kuwintas ni Madame Forestier.” Ang nabiglang lalaki’y 

napalundag halos sa pagtayo. “Ano! Paanong nangyari? Imposible!” 

 Hinanap ng mag-asawa ang kuwintas kahit saan, binalikan ng lalaki ang 

lahat ng kanilang dinaanan pero bigo itong makita. 

Pagkalipas ng isang linggo ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa 

maikling panahong iyon tumanda si M. Loisel nang limang taon. 

Nag-isip ng paraan ang mag-asawa para mapalitan ang alahas na hiniram. 

Pumunta sila sa alahero at naghanap ng kapareho sa nawalang kuwintas. 

Nagkakahalaga ito ng apatnapung libong prangko, ngunit ibibigay na sa kanila sa 

halagang tatlumpu’t anim na libo. Pinakiusapan ng mag-asawa ang may-ari ng 

tindahan na huwag munang ipagbili ang kuwintas sa loob ng tatlong araw. 

Pinakiusapan din nila ang may-ari ng tindahan na kung sakaling bago magtapos 

ng buwan ng Pebrero ay makita nila ang nawawalang kuwintas, matapos nilang 

bayaran ang bagong kuwintas ay bibilhin itong muli ng may-ari ng tindahan sa 

halagang tatlumpu’t apat na libong prangko. 

 May namanang labingwalong libong prangko si M. Loisel sa namatay na 

ama. Hiniram niya ang kapupunan nito. Gayon din ang ginawa ng lalaki. Kung 

kanikanino siya nanghiram, lumagda sa mga kasulatan, pinasok kahit na ang mga 

gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumatol sa lahat ng uri ng 

manghuhuthot. Inilagay niya ang buong buhay niya sa alanganing katayuan, 

nakipagsapalaran sa paglagda sa gayong hindi niya natitiyak kung matutupad o 

hindi ang nilagdaan at ngayo’y nangangamba siya dahil sa mga hirap na maaari pa 

niyang sapitin, ng nakaambang pagdurusa ng pangitain ng bukas na puspos ng 

pagsasalat at paghihirap ng kalooban. Nang matipon nang lahat ang halagang 

kinakailangan ay tinungo ni M. Loisel ang tindahan ng kuwintas at ibinagsak sa 

mesang bilangan ng may-ari ng tindahan ng mga hiyas ang tatlumpu’t anim na 

libong prangko. 
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Ibinalik ni Mathilde ang kuwintas sa kaibigan na hindi nahalatang napalitan 

ito. 

Ngayo’y lubos na naunawaan ni Mathilde ang mamuhay sa gitna ng tunay 

na karalitaan. Naranasan niya ang mabibigat na gawain, suot ang pananamit ng 

pangkaraniwang babae. 

Tumagal ng sampung taon ang ganito nilang pamumuhay na mag-asawa. Sa 

wakas ay nabayaran din nila ang buong pagkakautan, kasama na ang mga tubo at 

nagkapatong-patong na tubo ng mga tubo.  

Mukhang matanda na ngayon si Mathilde. Isa na siyang tunay babae ng 

maralitang tahanan. 

Ano ang maaaring nangyari kung hindi nawala ang kuwintas? Sino ang 

nakaaalam? Tunay na ang buhay ay kakatwa at mahiwaga! Sukat ang isang maliit 

na bagay upang tayo’y mapahamak at mapabuti! 

Isang araw nagkasalubong sila ng kaibigang si Madame Forestier, halos 

hindi siya nito nakilala sa laki ng itinanda ni Mathilde. Ipinagtapat niya sa 

kaibigan ang tunay na nangyari sa hiniram na kuwintas. 

 Natigilan si Madame Forestier. 

 “O, kahabag-habag kong Mathilde! Ang ipinahiram kong kuwintas sa iyo ay 

imitasyon lamang, puwit lamang ng baso. Ang pinakamataas na maihahalaga roon 

marahil ay limang daang prangko. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ang pamagat ng akda na ating binasa ay Ang Kuwintas na isinulat ni 

Guy Maupassant. Ang kuwentong ito ay isang halimbawa ng kuwento ng 

tauhan, isa sa mga uri ng kuwentong ang higit na binibigyang-halaga o diin ay 

kilos o galaw, ang pagsasalita at pangungusap at kaisipan ng isang tauhan. 

Naglalarawan ito ng iisang kakintalan sa taong inilalarawan o pinapaksa. 

Kumakatawan siya sa kabuuan ng kuwento sa pamamagitan ng ano mang 

nangingibabaw na ideya o ng mga kabuluhan sa kuwento. Nangingibabaw rito 

ang isang masusing pag-aaral at paglalarawan sa tunay na pagkatao ng 

tauhan sa katha. 

 Maraming paraan ang ginagamit ng may-akda sa paglalarawan ng 

buong pagkatao ng tauhan. Nasasalig ito sa kaniyang panloob na anyo – ang 

isipan, mithiin, damdamin, at gayon din sa kaniyang panlabas na anyo – 

pagkilos at pananalita. Nakatutulong din sa pagpapalitan ng katauhan ang 

mga pag-uusap ng ibang tauhan sa kuwento tungkol sa kaniya. Ngunit sa 

pamamagitan na rin ng tauhan nagkakaroon ng pinakamabisang 

paglalarawan ng katauhan at maipakikita ito sa kaniyang reaksiyon o saloobin 

sa isang tiyak na pangyayari. 
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Natapos mo ng basahin ang kuwento, balikan natin ngayon ang mga gabay 

na tanong. 

  

Aktibiti 4.  

1. Ibigay ang mga katangiang taglay ng pangunahing tauhan sa kuwento. 

 

Tauhan Katangian 

  

  

  

 

2. Bakit hindi masaya si Mathilde sa piling ng kanyang asawa? 

3. Ano ang ginawa ni G. Loisel upang mapapayag ang asawa na dumalo sa 

kasayahang idaraos ng kagawaran?   

4.  Ano-ano ang nais mangyari ni Mathilde sa kaniyang buhay? Natupad ba ang 

mga ito? 

5.  Kung ikaw si Mathilde, ano ang gagawin mo upang matupad ang mga 

pangarap mo sa buhay? 

6. Sa inyong pamayanan, anong katangian ni Mathilde ang inyong nakikta? 

 Batay sa kuwentong binasa, anong pag-uugali ng mga pangunahing tauhan 

ang masasabi mong tatak ng kanilang kultura? May pagkakatulad ba o pagkakaiba 

ito sa ating kultura? Patunayan. 

 

      pagkakaiba                                            pagkakaiba 

                              pagkakatulad   

 

 

 

 

 

 

Patunayan: ______________________________________________________________________ 

Batay sa naunang gawain, napaunlad mo ang iyong pang-unawa sa isang 

paksa sa tulong ng paglalahad ng iyong pananaw. Higit na magiging malinaw ang 

iyong pananaw sa isang paksa o isyu kung makikilala at magagamit mo ang mga 

panghalip bilang panuring sa mga tauhan.  
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Pagsanib ng Gramatika at Retorika 

  Ang isang babasahin o teksto ay binubuo ng magkakahiwalay na mga 

pangungusap o sugnay. Ang mga pangungusap o sugnay na ito bagaman 

magkakahiwalay ay pinagdugtong o pinag-uugnay ng mga gamit pang-ugnay o 

kohesyong gramatikal.  Ginagamit na pang-ugnay na ito ay referents o reperensiya 

na kung tawagin ay anapora at katapora. 

Ang anapora ay mga reperensiya na kalimitan ay panghalip na tumutukoy 

sa mga nabanggit na sa unahan ng teksto o pangungusap. Narito ang mga 

halimbawa ng anapora. 

1. Karamihan sa mga tao ay ikinakabit ang kulturang Pranses sa Paris. Ito ang 

sentro ng moda, pagluluto, sining at arkitektura. 

2. Ang France ay una nang tinawag na Rhineland. Noong panahon ng Iron Age 

at Roman era, ito ay tinawag na Gaul. 

 Pansinin na sa unang halimbawa, ang pangngalang Paris sa unang 

pangungusap ay hinalinhan ng panghalip na ito samantalang sa ikalawang 

pangungusap ang France ay pinalitan din ng panghalip na ito. 

3. Hindi nakapagtataka ang matinding pagnanais ni Matilde na magkaroon ng 

magarang damit para sa kasayahan. Siya ay isang babaing Frances na kilala 

sa pagkakaroon ng pinakamaiinam na moda sa pananamit.  

4. Marami sa mga kilalang artist ng kasaysayan, kabilang na ang Espanyol na 

sina Picasso at Dutch-born Vincent van Gogh ay naghanap ng inspirasyon sa 

Paris, at sila rin ang nagpasimuno ng impressionism movement. 

 Suriin ang mga panghalip na siya sa ikatlong halimbawa at sila sa ikaapat 

na halimbawa.  Ang mga panghalip na ito ay ginamit bilang panuring sa mga 

ngalan ng tao na binanggit sa unahan. Ang mga ito ay mga panghalip na ginamit 

bilang panuring sa tauhan. 

  Ang katapora naman ay mga reperensiya na bumabanggit, at tumutukoy sa 

mga bagay na nasa hulihan pa ng teksto o pangungusap. 

Narito ang mga halimbawa ng katapora: 

1. Sila ay sopistikado kung manamit. Mahilig din sila sa masasarap na 

pagkain at alak. Ang mga taga-France ay masayahin at mahilig dumalo sa 

mga kasayahan. 

2. Labis ang kaniyang pagdurusa at paghihinagpis dahil sa may paniniwala 

siyang isinilang siya sa daigdig upang magtamasa nang lubos na 

kaligayahan sa buhay. Taglay ni Mathilde ang alindog na hindi nababagay 

sa kasalukuyang kalagayan sa buhay.  
 

Sa mga halimbawang binanggit ang panghalip na sila, ay ginamit bilang 

panuring sa pangngalang taga-France samantalang ang panghalip na siyang at 

siya sa ikalawang halimbawa ay ginamit namang panuring sa pangalang 

Mathilde. 
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Suriin 

Tiyak na sapat na ang iyong natutunan para masagot ang mga katanungang ito. 

Aktibiti 5. Sagutin ang sumusunod na mga tanong: 

1. Paano naiiba ang kuwento ng tauhan sa iba pang uri ng kuwento? 

2. Naniniwala ka bang ang kuwento ng tauhan ay mabisang paraan upang 

makilala ng lubusan ang pangunahing tauhan sa kuwento? Patunayan 

3. Balikan ang kuwentong “Ang Kuwintas” ni Guy De Maupassant. Anong 

mahahalagang kaisipan ang taglay nito? 

4. Anong aral ang natutunan mo sa Kuwentong binasa, paano ito 

nakatutulong sa iyo? 

 

Pagyamanin 

Maraming suliranin ang kinakaharap ng buong mundo lalong-lalo na ang 

ating bansa sa kasalukuyan. Ibat-ibang paraan ang ginagawa ng ating pangulo at 

mga pinuno ng bawat departamento ng ating gobyerno para malampasan ang mga 

pagsubok na ito. Gamit ang iyong natutunan sa paksang tinalakay gawin ang 

susunod na aktibiti. 

Aktibiti 6. Gamitin ang mga angkop na panghalip na nagbibigay turing sa 

pangalan ng tao sa paglalahad ng iyong pananaw tungkol sa napapanahong isyung 
pambansa na kinasasangkutan ng sumusunod na pinuno o kilalang tao. 

Halimbawa:   

 Si Angel Locsin ay isa sa mga kilalang tao na gumagawa ng paraan upang 

makatulong sa mga nangangailangan sa panahon ng pandemya. Hindi niya 

alintana ang takot na siya mismo ay mahawa sa naturang sakit maipaabot lamang 

ang kanyang tulong lalong-lalo na sa mga frontliners. 

 

Pananaw: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                           https://images.app.goo.gl/vVrsKJGQUe8QZVk46 
 

Pananaw: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

     

                                                                                https://images.app.goo.gl/fPXBBnUP8hC2yDBP8 



 

14 
 

 

 

Pananaw: 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

       

                                                                             https://images.app.goo.gl/mUEKeST5dGC8tLz96 

 

Isaisip 

PAGNILAYAN AT UNAWAIN 

Bumuo ng mahahalagang konseptong natutuhan sa aralin sa pamamagitan ng 

pagsagot sa mga tanong. 

1. Bakit mahalagang pag-aralan ang kuwento ng tauhan bilang isang 

akdang pampanitikan? 

2. Anong mahahalagang aral ang iyong natutunan sa binasang 

kuwento? 

3. Ibahagi ang iyong karanasan na may kahalintulad sa kuwento sa 

pamamagitan ng pagsagot sa grapiko. 

 

 

Karanasan ko! 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

 

Sampung taong naghirap 

ang mag-asawa sa 

pagbabayad ng kanilang 

mga utang. Dito’y 

naranasan ni Matilde ang 

lahat ng hirap sa pagharap 

sa mga gawaing-bahay. 

Subalit napagtanto niya na 

tunay na ang buhay ay 

kakatwa at mahiwaga! 

Sukat ang isang maliit na 

bagay upang tayo’y 

mapahamak o mapabuti. 
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Isagawa 

  

 Ngayong sapat na ang iyong kaalaman sa pagbuo ng isang salaysay o 

kuwento gamit ang angkop na mga panghalip bilang panuring sa mga tauhan. 

Ipakita ang inyong galing sa pagkukuwento sa pamamagitan ng pagbabahagi ng 

inyong mga karanasan at pananaaw tungkol sa isyu o suliraning kinakaharap ng 

buong mundo lalong lalo na ng ating bansa. Ang pandemic na COVID-19, sa loob 

ng ilang buwang pamamalagi sa inyong mga tahanan anong mahahalagang 

karanasan ang nais ninyong ibahagi na makapagbibigay inspirasyon sa inyong 

kapwa.  

 

Isulat sa loob ng kahon ang inyong maikling katha. 

 

____________________________________________________ 

PAMAGAT 
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Tayahin 

A. Piliin at bilugan ang tamang sagot sa bawat bilang. 

1. Sa anong uri ng maikling kuwento nabibilang ang akdang pinamagatang 

“Ang Kuwintas”? 

 

a. Kuwentong makabanghay  c. kuwento ng kababalaghan 

b. Kuwento ng tauhan   d. kuwento ng katutubong kulay 

 

2. Anong kultura ng taga-France ang ipinakikita sa akdang binanggit? 

 

a. Pagpapahalaga sa kayamanan at karangyaan 

b. Pagpapahalaga sa katagumpayan 

c. Pagpapahalaga sa pagkakapantay-pantay at kapayapaan 

d. Pagyakap sa kultura ng estilo at sopistikasyon 

 

3. “Napakahangal mo! Bakit hindi mo hanapin ang kaibigan mong si Madame 

Foristier. Humiram ka ng ilang hiyas sa kanya. Marahil hindi ka niya 

tatanggihan dahil matalik mo siyang kaibigan.” Ano ang ipinahihiwatig ng 

pahayag na ito? 

 

a. konsintidor    c. mapamaraan 

b. mapagsamantala   d. mapagkunwari 

 

4. “Aba mayroon pa! mamili ka, hindi ko alam kung alin ang ibig mo?”. Anong 

damdamin ang nais ipakita nito? 

 

a. mapagbigay    c. mapagbiro 

b. maawain     d. mayabang 

 

5. “Hintayin mo ako rito sandali. Sisipunin ka sa labas.” Ano ang nais 

ipahiwatig ng nagsasalita?  

 

a. Ayaw niyang masaktan ang kausap 

b. Pagsisilbihan niya ang kanyang minamahal 

c. Ayaw niyang magkasakit ang kaniyang minamahal 

d. Gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti o ikasisiya ng kanyang mahal. 
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B. Punan ng angkop na panghalip ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng 

talata. Piliin at bilugan ang tamang sagot sa loob ng panaklong. 

Talagang naghahanda na si Dan sa pag-alis nang sabihin sa 1. ______ (niya, 

kaniya) ng kaibigang editor ng 2. ______ (kaniyang, siyang) (ama sa Honolulu na 

hintayin muna 3. ______ (ito, niya) ang pagtatapos ng klase sa kolehiyo ng Punahu. 

“Ako ang nahirang na magbigay ng pangaral sa mga nagtapos sa taong ito,” ang 

sabi niya kay Merton, “at maibabalita 4. ______ (mo, niya) sa 5. ______ (iyong, mo) 

ama sa Hollywood kung gaano kabuting magsermon sa mga wahini (babae, sa 

wikang Kanaka) ang 6. ______ (iyo, kanya) kaibigan sa Honolulu. Pumayag si Dan 

Merton. Sa nasabing commencement ng Punahu School, doon 7. ______ (mo, niya) 

nakilala si Noemi, isang tunay na Kanaka, subalit halimbawa ng dalagang may 

mataas na pinag-aralan. Hindi 8. ______ (ko, niya) malaman kung bakit ang mga 

matang buhay na buhay ni Noemi ay walang iniwan sa dalawang palasong sabay 

na tumuhog sa kaniyang puso. Si Noemi ang naging patnubay ng mga pangaral, 

palibhasa’y  9.______ (ikaw, siya) ang pangulo ng kapisanan ng mga senior sa 

nasabing kolehiyo. Anong tamis 10. ______(niya, mo) magsalita ng wikang Ingles! 

Anong lambing niyang bumigkas ng pangungusap! “Wala pa 11. ______(ako, akong) 

naririnig na dalagang Amerikana na kasintamis niyang magsalita!” ang sabi pa ni 

Merton pagkatapos. 

  “Ginoong Editor,” ang sabi niya sa kaibigan ng 12. _____(kanya, iyong) 

ama, “hindi ako uuwi na di kasama si Noemi.” 

 “Talaga bang totoo ang sinasabi 13______ (mo, ko?” ang usisa sa 14. ______ 

(iyo, kanya) ng matanda. “Paris ng katotohanang ang umaga’y sumusunod sa 

gabi.” “Dan!” ang may halong pangaral na pahayag ng matanda, “Ang mga Kanaka 

ay mamamayang Amerikano lamang, ngunit hindi laking Amerikano. Kawika 

lamang 15. ______(kita, sila) datapwa’t hindi natin sila kalahi.” 
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 Paglalahad  

 

 

Karagdagang Gawain 

  Ngayon ay napag-aralan mo na nang buong-buo ang aralin natin. Upang lalo 

pang lumalim ang iyong pagkaunawa, gawin ang kasunod na gawain. 

1. Batay sa ugali, pananaw sa buhay at naging reaksiyon ni Mathilde sa 

mga pangyayari sa kuwento, masasalamin ba sa kaniya ang pag-

uugali ng isang babaeng taga-France kung saan nagmula ang 

kuwento? Maaari rin bang hindi siya katulad ng karaniwang babaeng 

taga-France? Patunayan ang sagot. 

 

Sagot: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Ilahad ang mga katangian ng isang babaeng taga-France na makikita 

sa kuwento sa pamamagitan ng kasunod nacharacter mapping. Sa 

ibaba nito ay ilahad sa loob ng dalawang talata ang mga 

pagpapatunay na ang mga katangiang ito ay karaniwang katangian 

ng kababaihan ng France dahil sa ito’y bahagi ng kanilang kultura. 

Alalahanin ang wastong gamit ng mga panghalip bilang panuring sa 

tauhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Binabati kita! Matagumpay mong natapos ang mga gawain sa modyul na ito. 

Kung may mga bahagi ng aralin na hindi pa rin malinaw sa iyo, maaari mo itong 

balikan. Magtanong ka rin sa iyong guro upang lalo mo itong maunawaan. Kung 

ang lahat ay malinaw na sa iyo, maaari ka nang magpatuloy sa susunod na aralin. 
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Susi sa Pagwawasto 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Tayahin 

A 

1.B   

2.D   
3.C   

4.A   

5.D 

 

B   

1.Kanya  

2.Kanyang  

3.Niya   
4.Mo   

5.Iyong   

6.kanya 

7.niya 

8.niya 
9.siya 

10.niya 

11.akong 

12.kanyang 

13.mo 

14.kanya 

15.sila 

Subukin 

1.C 

2.B 

3.D 

4.C 

5.A 

6.A 
7.B 

8.D 

9.B 

10.B 
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PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng Edukasyon, 

Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin na ihanda at tugunan 

ang pangangailanagn sa bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay 

sa Most Essential Learning Competencires(MELCs) ng Kagawaran ng Edukasyon. 

Ito ay pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa pampublikong 

paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong panuruan 2020-2021. Ang proseso ng 

paglinang ay tinutukan sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. 

Mahigit naming hinihimok ang anumang puna, komento, at rekomendasyon. 

 

 

 


