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Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na 

inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa 

tahanan. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila 

upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga  

kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na naglalaman ng mga paalala, pantulong 

o estratehiyang magagamit ng mga magulang o kung sinumang  

gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa kani-

kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na  paunang pagsusulit upang masukat 

ang nalalaman ng mag-aaral  na may kinalaman sa inihandang 

aralin. Ito ang magsasabi kung kailangan niya ng  ibayong  

tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit 

sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang 

natutuhan.  May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o 

mali ang mga sagot sa bawat gawain at pagsusulit. Inaasahan 

namin na magiging matapat ang bawat isa sa  paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang 

SLM na ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. 

Huwag susulatan o mamarkahan ang anumang bahagi ng 

modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad 

sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-

unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating 

mga tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-

aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

Ang modyul na ito ay ginawa at isinulat para sa 

iyong kapakinabangan. Ito ay upang matulungan kang 

unawain ang mga araling tinatalakay sa Mathematics 

Baitang 2. 

 

Sa katapusan ng modyul na ito, ikaw ay inaasahan 

na: 

 

1. makababasa ng mga bilang hanggang 1 000 sa 

simbolo at sa salita (M2NS-Ic-9.2) 

2. makasusulat ng mga bilang hanggang 1 000 sa 

simbolo at sa salita  
 

 

Subukin 

 

Isulat sa iyong sagutang papel ang katumbas na 

simbolo ng bawat salita na bilang. 

1. Labinlima       =    

2. Isang daan at dalawampu’t lima  =    

3. Dalawang daan at animnapu  =     

4. Tatlong daan at apatnapu’t anim  =     

5. Walong daan at pitumpu’t siyam  =     
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Balikan 

 

 Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong 

sagot sa sagutang papel. 

 

1. Isang libo 

A. 10   B. 100   C. 1 000 

2. Pitong daan at labintatlo 

A. 713   B. 731   C. 730 

3. Tatlong daan at labing-isa 

A. 301   B. 310   C. 311 

4. Walong daan at dalawampu’t lima 

A. 820   B. 825   C. 852 

5. Limandaan at apatnapu 

A. 501   B. 504   C. 540 

 

 

 

 

Aralin 

1 

Reading and Writing 

Numbers Up to 1 000 in 

Symbols and in Words 
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Tuklasin 

 

  

 

 

 

 

Ang magkapatid na sina Erica at Ben ay nag-iipon 

ng pera mula sa kanilang baon araw-araw. Ngayong 

nalalapit na ang kaarawan ng kanilang ina, naisipan 

nilang buksan ang kanilang mga alkansya upang 

makabili ng regalo. Si Erica ay nakaipon ng limandaan at 

labinlimang piso, samantalang si Ben naman ay nakaipon 

ng apat na raan at tatlumpu’t pitong piso. Masayang-

masaya ang magkapatid dahil makabibili na sila ng 

regalo para sa kanilang ina mula sa halagang kanilang 

naipon.  
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Anu-ano ang mga bilang na nabanggit sa kwento? 

Isa-isahin natin at ating pag-aralan ang mga 

nabanggit na bilang. 

Limandaan at labinlimang piso 

Apat na raan at tatlumpu’t pitong piso 

 

 Upang maisulat ang mga bilang sa salita, isulat mula 

sa kaliwa ang baybay ng bawat numero kung paano ito 

binabasa. Lagyan ng “at” sa pagitan ng daanan at 

sampuan o isahan. 

Halimbawa: 

345 = Tatlong daan at apatnapu’t lima 

107 = Isang daan at pito 

 Upang maisulat naman ang bilang mula sa salita, 

basahin muna ang salita at isulat ito ayon sa place value 

ng bilang. 

Halimbawa: 

Animnapu’t walo = 60 + 8 = 68 

Dalawang daan at limampu’t pito = 200 + 50 + 7 =25    

 

 

Suriin 

Salita Simbolo 

Limandaan at labing limang piso Php 515 

Apat na raan at tatlumpu’t pitong piso Php 437 
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   Pagyamanin 

Pinatnubayang Pagsasanay 1 

 Halina at magbilang tayo! 

 Basahin at isulat sa sagutang papel ang katumbas 

na bilang ng mga sumusunod. 

1.  

 

  

 
 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

 isang daan at dalawampu’t lima 

Sagot: ________ 

Sagot: ________ 

tatlong daan at tatlumpu’t isa 

Sagot: ________ 

Sagot: ________ 

100 
10 

10 

100 100 100 

10 
10 

10 

 dalawang daan at labindalawa 

100 100 
10 

dalawang daan at pito 

100 100 
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5.  

 

 

Pinatnubayang Pagtatasa 1 

A. Isulat sa iyong sagutang papel ang katumbas na 

bilang ng bawat salita. 
 

1. Apatnapu’t siyam     = __________ 

2. Apat na raan at animnapu’t pito   = __________ 

3. Siyam na raan at limampu’t walo  = __________ 
 

B. Isulat sa patlang ang katumbas na salita ng bawat 

bilang. 
 

    4. 283 =_______________________________________ 

    5. 827 =          

Pinatnubayang Pagsasanay 2 

 Basahin at piliin mula sa kahon ang katumbas na 

bilang ng bawat salita. Isulat ang sagot sa sagutang  

papel.  

 

___1. Limang daan at tatlo 

___2. Limang daan at labindalawa 

___3. Limang daan at dalawampu 

___4. Limang daan at apatnapu’t tatlo  

___5. Limang daan at siyamnapu’t dalawa 

Limang daan at labindalawa 

Sagot: ________ 

543  503  592  512  520 

100 

100 100 

10 
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Pinatnubayang Pagtatasa 2 

Pagtambalin ang Hanay A at Hanay B. Isulat ang 

letra ng tamang sagot sa sagutang papel. 
 

Hanay A                  Hanay B 
 

___1. Dalawang daan at labing-isa      A. 287 

___2. Dalawang daan at tatlumpu      B. 211 

___3. Dalawang daan at apatnapu’t anim    C. 273 

___4. Dalawang daan at pitumpu’t tatlo    D. 230 

___5. Dalawang daan at walumpu’t pito    E. 246 

Malayang Pagsasanay 1 

 Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong sa 

ibaba. 

Ang Pamilya Santos ay maagang gumising upang 

magsimba. Nakaugalian na ng Pamilya Santos ang sabay 

sabay na pagsisimba. Pagkatapos magsimba, sila ay 

nanindahan ng kanilang kakainin at ilang mga gamit. 

  

 

 

 

 

Nakapamili si nanay ng gulay at isda. Samantalang si 

ate, mga prutas at tinapay naman ang kaniyang binili. 
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Bumili rin si tatay ng ilang gamit para sa talyer. Laruan 

naman ang binili ni Toto.  

 Narito ang listahan ng kanilang napamili. 

Napamili halaga 

isda Php 340 

gulay Php 235 

tinapay Php 115 

prutas Php 240 

Gamit sa talyer Php 512 

laruan Php 150 

 

Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa 

sagutang papel ang iyong sagot. 

 

1. Sino ang bida sa kuwento? 

Ang bida sa kuwento ay ang ________________. 

2. Saan sila pupunta noong araw na iyon? 

Sila ay pupunta sa __________ upang _________. 

3. Anu-ano ang kanilang pinamili? 

Namili sila ng ____________________. 
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Malayang Pagtatasa 1 

 Mula sa binasang kuwento, isulat sa sagutang papel 

ang katumbas na salita ng bilang. 

 
 

 Napamili halaga Katumbas na salita 

1. isda Php 340  

2. gulay Php 235  

3. tinapay Php 115  

4. prutas Php 240  

5. Gamit sa talyer Php 512  

6. laruan Php 150  

 

Malayang Pagsasanay 2 

 Piliin ang tamang sagot. Isulat sa sasgutang papel 

ang iyong napiling sagot. 

 

1. Walong daan at animnapu’t siyam 

869    896    899 

    2. Dalawang daan at isa 

  201    210    211 

    3. Tatlong daan at animnapu 

  306    360    366 

    4. Apat na raan at walumpu’t walo 

  408    480    488 

    5. Anim na raan at tatlumpu’t anim 

  336    346    663   

 



 

10  CO_Q1_Mathematics 2_ Module 4 

Malayang Pagtatasa 2 

 Isulat sa sagutang papel ang katumbas na salita ng 

mga sumusunod na bilang. 

1. 203 = ___________________________________________ 

2. 312 = ___________________________________________ 

3. 420 = __________________________________________ 

4. 521 = __________________________________________ 

5. 639 = __________________________________________ 

 Gamit ang mga salita sa loob ng kahon, kumpletuhin 

ang pangungusap upang masagot ang mga 

katanungan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 

 

 

1. Paano isinusulat ang bilang sa salita? 

Ang bilang ay isinusulat sa salita sa pamamagitan ng 

pagsulat mula sa _________ ng baybay ng bawat bilang 

kung paano ito __________. Lagyan ng ________ sa 

pagitan ng daanan at _________ o isahan. 

2. Paano isinusulat ang bilang mula sa salita? 

 Upang maisulat naman ang bilang mula sa salita, 

__________ muna ang salita at isulat ito ayon sa __________ 

ng bilang. 

 

 

 

 

Isaisip  
 
 

sampuan   kaliwa  at 

binabasa   basahin  place value 
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Isagawa 
  

 

Isulat sa iyong sagutang papel ang katumbas na 

bilang ng bawat salita o katumbas na salita ng bawat 

bilang. 

 

 

Tayahin 
  

 

Basahing mabuti ang mga sitwasyon sa ibaba. Isulat 

sa iyong papel ang katumbas na salita ng bawat bilang o 

katumbas na bilang ng bawat salita na mababanggit sa 

pangungusap. 

1. Nagtuturo si Ma’am Weng ng Matematika sa 

tatlumpu’t limang bata sa kanilang barangay. 

 

2. Dumalo ang 150 na tao sa isang pagtitipon na 

ginanap noong Sabado. 

 

3. Nabasa na ni Flor ang isang daan at dalawampu’t 

walong pahina ng paborito niyang aklat.  

 Katumbas na salita bilang 

1  126 

2  308 

3 Apat na raa’t walo  

4  412 

5 Walong daan at limampu’t isa  
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4. Kumita ng Php 890 si Biboy sa paghahakot ng 

lupang pangtambak sa ipinatatayong bahay ni 

Aling Carmen.  

 

5. Magiliw na sumayaw si Cyriez sa harapan ng 

dalawang daan at tatlumpu’t limang manonood sa 

kanilang paaralan.  

 

 

Karagdagang Gawain 

 

 Basahin ang sitwasyon. Isulat sa papel ang iyong 

sagot. 

1. Si Marie Santos ay binayaran ng kaniyang kliyente na si 

Ginoong Mark Villamoran ng tseke na may halagang Php 

950 noong Hunyo 15, 2020. Paano isusulat sa tseke ang 

mga datos? 

 

 

 

 

 

 
illustration from https://www.bdo.com.ph/checking-account-advisory  

https://www.bdo.com.ph/checking-account-advisory
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Susi sa  Pagwawasto 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 1 

1. 125 

2. 207 

3. 212 

4. 331 

5. 512 

 

Balikan 

1. C 

2. A 

3. C 

4. B 

5. C 

 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 1 

1.49 

2. 467 

3. 958 

4. dalawang daan 

at walumpu’t tatlo 

5. walong daan at 

dalawampu’t pito 

Pinatnubayang 

Pagsasanay 2 

 

1. 503 

2. 512 

3. 543 

4. 520 

5. 592 

 

Pinatnubayang 

Pagtatasa 2 

 

1. B 

2. D 

3. E 

4. C 

5. A 

 

Subukin 

1. 15 

2. 125 

3. 260 

4. 346 

5. 879 

 

Malayang Pagtatasa 1 

 

1.tatlong daa’t apatnapung piso 

2. dalawang daan at tatlumpu’t limang piso 

3. isang daa’t labing-limang piso 

4. dalawang daa’t apatnapung piso 

5. limang daa’t labindalawang piso 

6. isang daa’t limampung piso 

Malayang 

Pagsasanay 

 

1.    869 

2.    201 

3.    360 

4.    488 

5.    336 

 

Malayang Pagsasanay 1 

 

1. Pamilya Santos 

2. simbahan, magsimba 

3. isda, gulay, prutas, 

tinapay, gamit sa talyer, 

laruan 

 

Malayang Pagtatasa 2 

1.dalawang daa’t tatlo 

2. tatlong daa’t labingdalawa 

3. apat na raa’t dalawampu 

4. limang daa’t dalawa’pu't isa 

5. anim na raa’t tatlumpu’t siyam 

 

Isaisip 

   kaliwa 

   binabasa 

   at 

   sampuan 

 

   basahin 

   place value 

 

Tayahin 

1.35 

2. isang daan at limampu 

3. 128 

4. walong daan at siyamnapung piso 

5. 235 

 

Isagawa 

 

1. isang daan at dalawampu’t anim 

2. tatlong daan at walo 

3. 408 

4. apat na raa’t labindalawa 

5. 851 
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Karagdagang Gawain 

 

 
June 15, 2020 

950.00 
Marie Santos 

Siyam na raan at limampung piso 

Mark Villamoran 
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