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Paunang Salita 

Para sa tagapagdaloy: 

Malugod na pagtanggap sa asignaturang Filipino 9 Panitikang Asyano ng Self- 

Learning Module (SLM) para sa araling 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 9 Panitikang Asyano 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. 

 
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. 
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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 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!

Sanggunian 
Ito ang talaan ng lahat ng pinagkuhanan sa 

paglikha o paglinang ng modyul na ito.  



 

 

 

Alamin 

 

Binabati kita sa matiyaga mong pagsama sa pagtalakay sa unang bahagi ng 

ating aralin. Alam ko na nakapapagod maglakbay at magbasa ngunit sulit naman 
dahil matagumpay mong natutuhan ang mga mahahalagang konsepto tungkol sa 

maikling kuwento. Ngayon ay handa ka na sa bagong kuwento at sa pagsasanib ng 
gramatika o retorika. 

Gabayan ka ng modyul na ito sa iyong paglalakbay sa pamamagitan ng mga 
sumusunod na layunin: 

 

Nabibigyang-kahulugan ang mahihirap na salitang ginamit sa akda batay sa 
denotatibo o konotatibong kahulugan. (ELC-Paglinang ng Talasalitaan-F9PT-Ia-

b-39 DOMAIN) Nabibigyan nang angkop na kahulugan ang mahihirap na salitang 
ginamit sa akda batay sa denotatibo o konotatibong kahulugan sa pamamagitan ng 

iba’t ibang gawain. (SPECIFIC OBEJECTIVE) 
 

Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari. (ELC-Pagsulat-F9PU-Ia-b-41DOMAIN) 

Napagsusunud-sunod nang tama ang mga pangyayari gamit ang isang grapikong 

pantulong. (SPECIFIC OBJECTIVE) 

Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari gamit ang angkop na mga pang-

ugnay. (ELC- Wika at Gramatika DOMAIN) Napasusunod-sunod nang mabuti ang 
mga pangyayari sa iyong buhay gamit ang mga pangatnig sa pamamagitan ng 

paggawa ng collage.  

Nabubuo ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa 

akda. (ELC- Pag-unawa sa Binasa- F9PB-Ia-b-39 DOMAIN) Nabubuo nang maayos 

ang sariling paghatol o pagmamatuwid sa mga ideyang nakapaloob sa akda sa 

pamamagitan ng pagsagot sa gabay na mga tanong. (SPECIFIC OBJECTIVE) 

  



 

 

 

Subukin 

Basahin at unawain ang bawat tanong na ibinigay upang masukat natin ang iyong 

nakaimbak na kaalaman. Isulat ang titik ng iyong sagot sa sagutang papel.  

1. Ang mga pangatnig at transitional devices ay nakatutulong sa 

A. pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento. 

B. pagbibigay-kahulugan sa konotasyon at denotasyon ng mga salita. 

C. pagtukoy sa mga panunahing tauhan sa maikling kuwento o alamat. 

D. pagkilala kung kalian naganap, nagaganap, o gaganapin ang kilos o 

pangyayari 

2. Ang pangatnig na samantala ay ginagamit na ___________. 

A. panlinaw 

B. pananhi 

C. pantuwang 

D. panapos 

3. Ang pang-ugnay ay bahagi ng salitang ___________. 

A. pangkayarian 

B. pananda 

C. pantukoy  

D. pangawing 

4. ___________ araw ng Linggo, nagsisimba ang buong mag-anak. Ang salitang 

nawawala sa pangungusap ay ____________. 

A. Kung 

B. Kapag 

C. Sa 

D. Simula 

5. Sa mga pangungusap na, Nagugutom si Egay at Nagluto si Mulong ng pansit, 

ano ang angkop na gamiting pang-ugnay upang maging iisang pangungusap 

ang mga nabanggit? 

A. Kaya 

B. Palibhasa 

C. Subalit 

D. Datapwat 

6. Sa maikling kuwentong “Anim na Sabado ng Beybalde”, ano ang hiling ng 

batang si Rebo? 

A. Hiling na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. 

B. Nais ni Rebo na magkaroon ng mraming laruan at mga regalo. 

C. Mangumbida ng mga kaibigan at bisita. 

D. Maging maayos ang kaniyang kalagayan. 

7. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento, gumagamit tayo 

ng mga ______________. 

A. Pantukoy 

B. Pangatnig 

C. Pandiwa 

D. Pang-abay 

 



 

 

8. Ang mga sumusunod ay mga pangatnig maliban sa ____________. 

A. at 

B. –ng 

C. ngunit 

D. o 

9. Ang pang-ugnay ay mga salitang ____________. 

A. naglalarawan sa pangngalan 

B. panghalili 
C. nag-uugnay sa mga salita sa loob ng pangungusap 

D. pangawing 
10. Ano ang nangyari kay Rebo sa ika-anim na Sabado? 

A. Si Rebo ay nagdiwang ng kaniyang kaarawan kahit hindi pa araw. 
B. Lumabas na sa bahay-pagamutan ang batang si Rebo. 

C. Nilisan nan g bata ang mundo. 

D. Nagpahinga lamang ang bata ng kaunting panahon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aralin 

2 
Paghahambing ng Maikling Kuwentong 
Singaporean sa Textong Pilipino 

 

Isa na namang paglalakbay ang iyong matutunghayan sa bahagi ng aralin na 

ito. Ngunit, sa pagkakatapng ito ay lalapatan na natin ng gramatika. Mahalaga na 

mayroon kang kaalaman tungkol sa wastong paggamit ng mga salita sa pagsulat 

man o pagsasalita. 

Inaasahang ikaw ay makapagbabahagi ng iyong kaalaman, karanasan, 

opinyon o reaksiyon sa bawat gawainng nakapaloob sa modyul na ito. 

 

Balikan 

 

Sa pagkakataong ito, nais kong humingi ng iba’t ibang katangian ng dalawang 

magkaibang ama, ang Singaporeang ama at Pilipinong ama, base sa iyong kaalaman 

at sarling karanasan. Isulat ang iyong sagot sa kahon. 

Singaporeang ama 

 

Pilipinong ama 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 Napakasaya ng iyong karanasan bilang isang bata. Ang mga susunod na 

gawain ay makatutulong sa iyo upang makamit ang pagkatuto. 

 

 

Tuklasin 

 

Tulad mo, may mga laruan din ang bata sa textong iyong babasahin. Halina’t 

tuklasin kung ano-ano ang mga laruan na mababasa mo sa texto. Ano nga ba ang 

beybalde? At ano ang kinalaman nito sa kuwento? Ngayon ay tutuklasin ang mo ang 

isa na namang halimbawa ng textong naratibo, Ang Anim na Sabado ng Beyblade ni 

Ferdinand Pisigan Jarin. 

 

Anim na Sabado ng Beyblade 

(ni Ferdinand Pisigan Jarin) 

 

Unang sabado ng paglabas niya nang hilingin na niyang 

magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw.  Nangumbida 

ako ng maraming tao kasabay ng biling ‘wag kalimutan ang 

regalo at pagbati ng “Happy Bithday Rebo!” Kailangang di niya 

malimutan ang araw na ito. Dapat 

pinakamasaya ang Sabadong ito sa lahat ng 

Sabado. Maraming-maraming laruan. Stuffed toys, minihelicopter, 

walkie-talkie, crush gear, remote controlled cars, at higit sa lahat, ang 

beyblade. Ang paborito niyang beybalde. Maraming-maraming 

beyblade. Tinanggap niya ang lahat ng ito at marami pang iba sa 

kaniyang kaarawan. Sa kaniyang pagtuntong sa limang taon. Kahit di totoo. Kahit 

hindi pa araw.  

Ikalawang Sabdo, naki-bertdey naman siya. Pagkatapos ay 

muling naglaro ng beyblade kasama ang mga pinsan. Tatlong araw 

bago dumating ang ikatlong Sabado, sorpresa ko siyang dinalaw. 

Unti-unti na siyang nanghihina. Bihira na siyang ngumiti. Hindi na 

niyang makuhang laruin ang beyblade bagamat ayaw niya itong 

bitiwan sa loob ng kaniyang kamay o di kaya’y bulsa. Ang 

nakapanggagalit, unti-unti na namang nalalagas ang kaniyang 

buhok. Subalit pinipilit pa rin niyang maging malakas bagamat 

talagang di na kaya ng kaniyang paang tumayo ng kahit ilang sandali man lang. 

nakadudukot na rin siya ng mga matitigas na butil ng dugo sa loob ng kaniyang 

gilagid. 

Sa labas ng bahay na kanilang tinitirhan, lubos kong ikinagulat nang 

tanungin niya ako ng: “Tay may peya a?” (Tay, may pera ka?) Dali-dali kong hinugot 



 

 

at binuksan ang aking pitaka at ipinakitang mayroon itong laman. Agad akong 

nagtanong kung ano ang nais niya na sinagot naman niya ng agarang pagturo sa 

isang kalapit na tindahan. Kung mabilis man akong makabili ng mga kending 

kaniyang ipinabili, mas mabilis siyang umalis agad sa tindahan at nakangiting 

bumalik sa aming kinauupuan. Naglalambing ang aking anak. Nang kami’y 

pumasok na sa loob ng bahay, naiwang nilalanggam na ang nakabukas ngunit di 

nagalaw na mga kendi sa aming kinauupuan. Tuluyan na siyang nakalbo, pagsapit 

ng ikatlong Sabado. Subalit di na kusang nalagas ang mga buhok. Sa kaniyang 

muling pagkairita, sinabunutan niya ang kaniyang sarili upang tuluyang matanggal 

ang mga buhok. Nang araw na iyon, kinumbida ng isa kong kasama sa trabaho ang 

isang mascot upang bigyan ng pribadong pagtatanghal si Rebo nang walang bayad. 

Matapos ang pagtatanghal, bagaman di man lang siya makangiti at makatawa, 

kitang-kita sa kaniyang mata ang kasiyahan. Isang kasiyahang unti-unting humina 

at nawala. 

Di na maikakaila ang mabilis na pagkapawi ng lakas ng aking anak pagsapit 

ng ikaapat na Sabado. Di na niya makuha pang ipasok ang pisi ng beyblade upang 

maipaikot ito. Ramdam na ang pagod at hingal sa kaniyang pagsasalita. Kaya kahit 

nang dalhin ko siya sa isang karnabal, isa lamang ang ninanais 

niyang sakyan. Ang mga maliliit na helicopter na tumataas at 

bumababa ang tila oktupos na galamay na bakal. At sa tuwing 

tataas, mabilis na siyang nagyayang umuwi. At pagkauwi’y 

humiga nang humiga at paulit-ulit na tumingin sa kawalan. 

Huling Sabado ng Pebrero ang ikalimang Sabado. Eksaktong katapusan. 

Kasabay ng pagtatapos ng Pebrero ay pumanaw ang aking anak. Ilang sandali 

matapos ang sabay na paglaglag ng luha sa kaniyang mga mata at pagtirik ng mata, 

ibinuga niya ang kaniyang huling hininga. Namatay siya habang tangan ko sa aking 

bisig. Hinintay lamang niya ang aking pagdating. Di na kami nakapag-usap pa dahil 

pagpasok ko pa lang ng pintua’y pinakawalan na niya ang sunod-sunod na palahaw 

ng matinding sakit na di nais danasin ng kahit sino. 

“Sige na Bo. Salamat sa apat na taon. Mahal na mahal ka namin. Paalam.” 

Ikaanim na Sabado nang paglabas ni Rebo sa ospital. Huling Sabado na 

masisilayan siya ng mga nagmamahal. Wala na ang beyblade at ang may-ari nito. 

Payapa na silang nakahimlay sa loob ng kabaong. Magkasamang tutungo sa lugar 

na walang sakit, walang gutom, walang hirap. Habang kaming mga naiwan ay 

paglalabanan at pag-aaralang tanggapin ang kirot ng pagkalungkot. 

 

Binabati kita dahil natapos mo ang pagbasa ng maikling kuwento! Ngayon ay 

dadako na tayo sa iba’t ibang gawain. 

 

 



 

 

 

Suriin 

Sa puntong ito, bibigyan kita ng isang gawain na makatutulong sa iyo upang 

malinang ang iyong pagpapakahulugan sa mga salita. Ang mga salitang ito ay 
nagmula sa maikling kuwentong iyong binasa, kaya ang iyong sagot ay maaaring 

nakabase sa iyong natutuhan at kung paano mo naunawaan ang kuwento. Isulat ito 
sa palibot ng bawat kahon. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Ngayon naman ay iisa-isahin mo ang mga salita at ang kahulugan nito batay sa 

diksyunaryo. Piliin at bilugan ang salita na hindi kahulugan ng salitang ibinigay. 

1. Pagkapawi  Pagkawala  Pag-iisa  Paglaho  

 

2. Pumanaw   Bakasyon  Pagkamatay  Paglisan 

 
 

3. Nangumbida Nagdasal  Nag-imbita  Nagtawag 

 
4. Sorpresa  Pagkagulat  Natakot  Nabigla 

 
 

5. Masilayan   Mainis  Masulyapan  Makita 

   

 

 

 

Kaarawan Beyblade 

 

Rebo  

 



 

 

Susuriin naman natin kung may natutuhan ka mula sa kuwento. Basahin at 

unawain ang mga tanong, pagkatapos ay isulat ang iyong sagot sa mga patlang. 

 

1. Sa kuwentong iyong nabasa, sino ang pangunahing tauhan? 

____________________________________________________________ 
2. Ano ang sakit na dinaramdam ng bata sa kuwento? 

____________________________________________________________ 
3. Ano ang naging hiling ng bata nang nakalabas na sila sa ospital? 

____________________________________________________________ 

4. Ilarawan ang carnibal na pinasyalan ni Rebo at ng kaniyang ama. 

____________________________________________________________ 

5. Paano namatay si Rebo sa ika-anim na Sabado? 

_____________________________________________________________ 
 

Magaling! Natapos mo ang pagbasa ng maikling kuwento at nasagutan mo 

ang mga inihandang gawain. Siguradong handa ka na upang malaman ang tungkol 

sa pangatnig. Narito ang kahulugan at ang mga halimbawa. 

Ang pangatnig ay ang mga salita o lipon ng mga salita na ginagamit sa pag-

uugnay ng isang salita sa kapuwa salita, ng isang parirala sa kapuwa parirala o ng 

pangungusap sa kapuwa pangungusap. Sa pamamagitan nito, napagsusunod-

sunod natin nang tama ang mga pangyayari sa isang kuwento ayon sa tamang gamit 

nito. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: at o, ngunit, subalit, kaya, 

kung at marami pang iba. Tandaan na maaari itong magpakita ng pamukod, 

pagdagdag, pananhi, panubali at panlinaw. 

Pamukod- Ang uri nito ay mayroong pamimili, pagtatangi, pag-aalinlangan at 
karaniwag nilalagyan ng mga katagang ni, o, at maging. 

 
Pandagdag- Nagsasaad ito ng pagpupuno o pagdaragdag at ginagamitan ng 

mga katagang at, saka, at pati. 

 
Pananhi- Ginagamit ito upang magbigay ng dahilan, kung nangangatwiran at 

kung sumasagot sa tanong na bakit. Ang mga katagang ito 
ay sapagkat, palibhasa, pagkat, kasi. 

 
Panubali- Nagpapakita ng uri nito ng pagbabakasali o pag-aalinlangan. Ang 

mga katagang ginagamit ay kung, di, kundi, kapag, sana at sakali. 
 

Panlinaw- Ginagamit ito upang linawin o magbigay-linaw sa isang sitwasiyon 

o paliwanag. Ang mga katagang ginagamit ay: anupa, kaya, samakatuwid, sa 
madaling salita, samantala at kung gayon. 

 

 

 

 



 

 

 

Pagyamanin   

 

             Mahalaga ang pagbasa sa pagkatuto ng mag-aaral tulad mo, ngunit mas 
mahalagang naunawaan mo ang nilalaman nito at ang mga nakapaloob na mga 

pangyayari. Sa gawaing ito ay masusukat natin ang iyong pag-unawa. 
 

             Isulat sa bawat kahon ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng 
batang si Rebo, sa bawat Sabadong binanggit sa kuwentong binasa. Gamitin ang 

mga pangatnig na iyong natutuhan upang maipakita ang wastong 

pagkakaugnay-ugnay ng mga salita at pangyayari. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
              

 
 

 
 
 
 

         Ibigay ang iyong opinyon o paghatol sa mga sumusunod na mga tanong. 
Isulat ang iyong sagot sa mga linya. 

 
1. Ano ang masasabi mo sa tapang at sakripisyo ng ama, hindi lamang sa 

kuwentong iyong binasa kundi sa lahat ng pagmamahal at sakripisyong 

ginawa niya? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Kung ikaw ang may-akda, ganito rin ba ang gagawin mong wakas? 

Ipaliwanag.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Anim na Sabado ng Beybalde 



 

 

 

 

Isaisip 

 

Sa kabuuan, importante ang iyong kaalaman hindi lamang sa mga kuwento 

mula sa ibang bansa kundi pati na rin ang mga aral na iyong nakukuha sa 

pamamagitan ng iyong pagbabasa at pagmumuni-muni. Hindi naman mawawala 

ang iyong pag-aaral sa wika at gramatika dahil ito ang gagabay at tutulong upang 

higit na maging tama at kaaaya-aya ang kuwento at ang pagkasunod-sunod nito.  

Ngayon ay simusukatin natin ang iyong natutuhan tungkol sa pang-ugnay. 

Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Ibibigay ko ang pangungusap at 

tutukuyin mo kung ito ba ay pamukod, pandagdag, pananhi, panubali o palinaw. 

Isulat sa patlang ang iyong sagot. 

1. Ano ba ang mas mainam na ipakain sa mga bata para sa 
meryenda, tinapay o biskwit? ______________________ 

 
2. Mababa ang grado ko kasi hindi ako nakapag-aral ng maayos. 

__________________ 
 

3. Wala na akong magagawa sa buhay mo pati na sa mangyayari sa iyo sa 

hinaharap. ____________________ 
 

4. Kapag wala kayo sa pagdalo, hindi ito matutuloy. ___________________ 
 

5. Malakas ang ulan kaya sinuspende muna ang mga klase sa elementary at 

sekondarya. _____________________ 
 

Gagawa ka ngayon ng mga pangungusap gamit ang mga pangatnig na ito. 

Isulat ang iyong mga pangungusap sa espasyo.  

 

maging   kaya    sapagkat  

saka     sa madaling salita 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Isagawa 

 

Binabati kita dahil malapit mo ng matapos ang iyong mga gawain. Ngayon 

naman ay gagawa ka ng isang collage na nagpapakita ng iyong kuwento mula bata 

hanggang ngayon sa kasalukuyan. Ididikit mo ang mga larawan sa espasyo. 

Pagkatapos nito, bigyan ng pagpapaliwanag o istorya ang iyong collage gamit ang 

mga pangatnig na iyong napag-aralan. Mahalaga ang mga pangatnig upang masabi 

at maikuwento mo ng maayos ang iyong buhay. 

Inaasahang maganda, malinis at kapupulutan ng aral ang iyong gawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

Tayahin 

 

         Basahin at unawain ang bawat tanong na ibinigay upang masukat natin ang 

antas ng iyong kaalaman. Bilugan ang titik na iyong sagot.  

1. Ang mga pangatnig at transitional devices ay nakatutulong sa 
A. pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento. 

B. pagbibigay-kahulugan sa konotasyon at denotasyon ng mga salita. 

C. pagtukoy sa mga panunahing tauhan sa maikling kuwento o alamat. 
D. pagkilala kung kalian naganap, nagaganap, o gaganapin ang kilos o 

pangyayari 
2. Ang pangatnig sa samantala ay ginagamit na ___________. 

A. panlinaw 
B. pananhi 

C. pantuwang 
D. panapos 

3. Ang pang-ugnay ay bahagi ng salitang ___________. 

A. pangkayarian 
B. pananda 

C. pantukoy  
D. pangawing 

4. ___________ araw ng Linggo, nagsisimba ang buong mag-anak. Ang salitang 
nawawala sa pangungusap ay ____________. 

A. Kung 

B. Kapag 
C. Sa 

D. Simula 
5. Sa mga pangungusap na, Nagugutom si Egay at Nagluto si Mulong ng pansit, 

ano ang angkop na gamiting pang-ugnay upang maging iisang pangungusap 
ang mga nabanggit? 

A. Kaya 
B. Palibhasa 

C. Subalit 

D. Datapwat 
6. Sa maikling kuwentong “Anim na Sabado ng Beybalde”, ano ang hiling ng 

batang si Rebo? 
A. Hiling na niyang magdiwang ng kaarawan kahit hindi pa araw. 

B. Nais ni Rebo na magkaroon ng mraming laruan at mga regalo. 
C. Mangumbida ng mga kaibigan at bisita. 

D. Maging maayos ang kaniyang kalagayan. 
7. Sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari sa isang kuwento, gumagamit tayo 

ng mga ______________. 

A. Pantukoy 
B. Pangatnig 

C. Pandiwa 
D. Pang-abay 

 
 

 



 

 

8. Ang mga sumusunod ay mga pangatnig maliban sa ____________. 

A. at 
B. –ng 

C. ngunit 
D. o 

9. Ang pang-ugnay ay mga salitang ____________. 
A. naglalarawan sa pangngalan 

B. panghalili 
C. nag-uugnay sa mga salita sa loob ng pangungusap 

D. pangawing 

10. Ano ang nangyari kay Rebo sa ika-anim na Sabado? 
A. Si Rebo ay nagdiwang ng kaniyang kaarawan kahit hindi pa araw. 

B. Lumabas na sa bahay-pagamutan ang batang si Rebo. 
C. Nilisan nan g bata ang mundo. 

D. Nagpahinga lamang ang bata ng kaunting panahon. 
 

 

 
 

 

             Karagdagang Gawain 

 
 

Sa puntong ito, hahayaan kitang pumili ng iyong gawain, na naayon sa iyong 

kalakasan o kakayahan.  

Una, hinahamon kita na bumuo ng himig at gumawa ng mga liriko para sa 

iyong ama o kahit sino mang nagsisilbing ama sa buhay mo. Ikaw ay malayang 

pumili ng tono at mga salita. Inaasahan na ito ay punong-puno ng pagmamahal at 

pasasalamat. Maaaring i-record ang buong kanta sa cellphone at i-post sa facebook. 

Kung hindi naman ay isulat sa papel ang nabuong kanta at huwag kalimutang ilapat 

ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 

Ikalawa, gumawa ka ng bagong kuwento, ang kuwento mo ang ng tatay mo. 

Ipabasa mo sa tatay mo at sa buong mundo ang istorya ninyo. Inaasahan na 

kapupulutan ito ng magandang-asal, pasasalamat at kung ano man ang mga 

problemang dumating sa inyo ngunit nalampasan. Isulat ang kuwento sa papel at 

huwag kalimutang ilapat ang iyong natutuhan sa aralin na ito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 
 s 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Subukin 1-10: 

1.A                      6. A 

2.A                      7. B 

3.D                      8. B 

4.B                      9. B 

5.A                      10.C 
 

Suriin: (Pagbibigay 

pananaw/opinyon ayon sa pag-

unawa ng mag-aaral): 

Beyblade, Kaarawan, Rebo 

 

Suriin 1-5: (Pagpili ng hindi 

kahulugan ng ibinigay na salita): 

1.Pag-iisa 

2.Bakasyon  

3.Nagdasal  
4.Natakot  

5.Nainis  
 

Suriin 1-5: (Pag-unawa sa binasa):  

1.Rebo  
2.Kanser  

3.Magdiwang ng kaarawan 
kahit hindi pa araw. 

4.Karnabal  
5.Namatay  

 

Pagyamanin (Pagsusunod-sunod ng 

mga pangyayari/ basahin ang 

kuwento):  

Sabado 1- Nais na ni Rebo na 

magdiwang siya ng kaniyang kaarawan 

kahit hindi pa araw kaya nangumbida 

ang kaniyang ama. Sabado 2- Naki-

bertdey si Rebo at muling naglaro ng 

beyblade. Sabado 3- Tuluyan na siyang 

nakalbo subalit kusang nalalagas na 

ang kaniyang buhok. Sabado 4- 

Mabilis na napawi ang lakas, 

napapagod at hinihingal na siya. 

Sabado 5- Pumanaw na si Rebo 

sapagkat hindi na makayanan ng 

kaniyang katawan. Sabado 6- Wala na 

ang beyblade at ang may-ari nito. 

 

Isaisip:                         Tayahin:  

1.Pamukod         1.A         6.A 

   
2.Pananhi           2.A         7.B 

  
3.Pandagdag       3.D 8.B

   
4.Panubali          4.B 9.C

   
5.Panlinaw          5.A 10.C
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 Romulo N. Peralta et al., Panitikang Asyano 9 Modyul ng Mag-aaral sa 
Filipino. (Pasig City: Vibal Group, Inc., 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

For inquiries or feedback, please write or call: 
 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 
 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 
 

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893 
 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman 

ng modyul na ito ay batay sa Most Essential Learning Competencies (MELC) 

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 sinunod sa 

paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming hinihimok 

ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


