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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 sinomang 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 naming 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 kaming matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan.



 

1      CO_Q1_ESP10_Module8 

 

Alamin 

 

Mulat na ba ang inyong mga mata sa mga nangyayari sa iyong paligid? 

Bubulaga sa iyo ang mga iba’t ibang mga tao na iyong makikita at makakasalamuha 

sa bawat araw. Sila ay may iba’t ibang katayuan sa buhay, may mayaman, may 

mahirap, may magaling, may kulang sa kaalaman. Marahil, katulad ng ibang tao, 

may nabubuong tanong ka rin sa iyong isip. Kung talagang may dignidad ang tao 

bakit hindi pantay-pantay ang mga tao sa mundo? Bakit may naaapi? Sadya nga 

bang walang kasagutan ang mga tanong na ito? May magagawa ka kaya upang 

mabigyang kasagutan ang mga tanong na ito. Makakatulong ang modyul na ito 

upang masagot ang ilan sa mga tanong. Nakahanda ka na ba? 

Sa modyul na ito, inaasahang malilinang sa iyo ang mga sumusunod na 

kaalaman, kakayahan at pag-unawa: 

1. Nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng dignidad ng tao. (EsP10MP-If-4.1) 
2. Nakapagsusuri kung bakit ang kahirapan ay paglabag sa dignidad ng mga 

mahihirap at indigenous groups. (EsP10MP-1f-4.2) 
 

 

 

Subukin 

 Bago mo simulan ang mga gawain sa modyul, sagutin mo muna ang mga 

katanungan sa ibaba.  

Panuto: Isulat ang Tama kapag wasto ang diwa ng pangungusap, isulat naman ang 

Mali kapag ang diwa nito ay hindi totoo. Isulat ang sagot sa inyong papel. 

1. Ang “dignidad” ay galing sa Latin na salita na ibig sabihin ay karapat-

dapat.  

2. Gawin mo sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. 

3. Kailangan mangibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran dahil sa 

mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay. 

4. Lagi mong isa-isip na ang iyong kapwa ay dapat gamitin para sa sariling 

kapakinabangan. 

Aralin 

1 
ANG KAHULUGAN NG 
DIGNIDAD NG TAO 
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5. Pilihin mo ang taong dapat irespeto. 

6. Ang kahirapan ay hindi paglabag sa dignidad ng mga mahihirap. 

7. Nagsisimula sa pagrespeto ang pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao. 

8. Ang pagpintas sa kulay ng balat ng isang tao ay hindi isang 

diskriminasyon. 

9. Ang lipunan ay isang moral na institusyong binuo ng Diyos upang 

pangalagaan ang karangalan at dignidad ng tao. 

10. Patuloy ang pagkaranas ng di makatarungang pang-aabuso kung hindi 

marunong rumespeto ang mga tao. 

Panuto: Sa bilang na 11-15, basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na 

pahayag. Piliin at isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. 

 

11. Para maiangat ang dignidad ng lahat ng tao, dapat tumulong   ang 

lipunan dahil dito nagsisimula. Ang pangungusap ay: 

a. Tama, dahil itinatadhana ng saligang batas ang paggalang sa 

pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. 

b. Tama, dahil ang tunay na diwa ng pagiging isang bansa ay nasa 

pagkikilala sa karapatan at dignidad ng lahat ng tao. 

c. Mali, dahil sa Diyos nagmumula ang dignidad ng tao. 

d. Mali, dahil kailangang igalang ng mamamayan ang katayuan ng 

mga tao na mas mataas ang katungkulan sa pamahalaan. 

 

12. Kailan maaaring mawala ang dignidad ng isang tao? 

a. Kapag siya ay naging masamang tao. 

b. Sa sandaling nalabag ang kanyang karapatang pantao. 

c. Sa oras na niyapakan ng  kapwa ang kanyang pagkatao 

d. Wala sa nabanggit 

 

13. Paano mapananatili ang mataas na antas ng dignidad ng tao? 

a. Kumilos bilang kagalang-galang na indibidwal. 

b. Panatilihin ang kabutihan sa sarili at sa kapwa upang laging 

makuha ang paggalang ng kapwa. 

c. Palaging iangkop ang sarili sa pangkat na kinabibilangan upang 

maging karapat-dapat sa kanilang pagkilala 

d. Isabuhay ang pagpapahalaga hindi sa kung anong ari-arian 

maayroon kundi sa karangalan bilang tao. 

 

14. Ano ang pinakamahalagang maitutulong ng pagkakaroon ng dignidad ng 

tao? 

a. Magiging malaya ang tao na ipakita ang kanyang totoong sarili. 

b. Mapananatili ang damdamin ng pagmamalaki sa lahat ng tao. 

c. Masisiguro na magagawa ng tao ang lahat ng kanyang nais nang 

walang pag-aalinlangan. 

d. Ang lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang 

hindi makasasakit o makakasama sa ibang tao. 
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15. Paano mo matutulungan ang isang pulubi na maiangat ang kanyang 

dignidad bilang tao? 

a. Palagi siyang bigyan ng pagkain at pera sa araw-araw. 

b. Tulungan siyang hanapin ang kanyang pamilya upang may mag-

aruga sa kanya. 

c. Humanap ng isang instituyon na maaaring kumalinga sa kanya at 

mabigyan siya ng disenteng buhay. 

d. Lapitan siya at kausapin sa araw-araw upang maitaas ang 

kanyang konsepto sa kanyang sarili. 

 

Balikan 

 

Sa nakaraang aralin, napag-aralan natin na ang tunay na diwa ng kalayaan 

ay ang pagtugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod. Sa ating pang-araw araw 

na pamumuhay, hindi maiiwasan na may mga pangyayari na ating nakikita o 

naoobserbahan na siyang nagbibigay ng katanungan sa ating mga kaisipan.  

Basahin at unawain ang mga pambansang pangyayari sa ibaba 

1. Mula sa mga isyung nabanggit, 
ano ang iyong magagawa upang 
patibayin ang iyong loob sa mga 
nakalulungkot na pangyayaring 
ito? 
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_________________  
 
 
 

 
 

2. Papaano ka tutugon sa mga 
taong nasasadlak sa ganitong 
suliraning panlipunan? 

_____________________________

_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________ 

 

 

 

 

Ang insidente ng kahirapan at 

pagdarahop ay nararamdaman 

na ng halos mahigit na 70% ng 

mga Pilipino. Ito ay pinalalala pa 

ng sunod-sunod na kalamidad 

na sumira ng libu-libong 

kabuhayan. 

Ang pagtaas ng krimen ng tao 

at diskriminasyon sa mga 

katutubong Pilipino ay patuloy 

pa ring nangyayari. Ito ay 

nakapagpapababa sa dignidad 

ng maraming tao. 
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Tuklasin 

 

Natunghayan mo sa katatapos na gawain, na may iba’t ibang pangyayari na 

siyang nagpapababa sa dignidad ng isang tao. 

Gawain 1. Maskara ng Dignidad 

Panuto: Sa gawain na ito, gumawa ng dalawang maskara na siyang sumasalamin 

sa mukha ng dignidad. Sa kaliwang maskara, iguhit ang mukha ng walang dignidad, 

at gumawa naman ng mukha ng may dignidad sa kanang maskara.  

 Gawing gabay ang sumusunod na kriterya: 

 Kasiningan ng presentasyon:    5 pts 

 Kalinawan ng konseptong nais ipahiwatig:  5 pts  

         10 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumusta? Matagumpay mo bang nagawa ang inyong markara? Ngayon naman 

ay sagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang iyong sagot sa iyong 

papel. 

1. Ano ang naramdaman mo habang isinasagawa ang gawain? Ipaliwanag. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Ano ang uri ng dignidad na inyong nailarawan?  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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3. Paano naitataguyod ang dignidad ng isang tao? 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Suriin 

 

I.Ang Dignidad ayon sa Ibat-ibang Paniniwala 

  

Ancient Stoic Tradition 

 Taglay ng tao ang katuwiran at kakayahang maunawaan ang santinakpan at 

ayusin ang sarili. Ito ang nagbigay sa tao ng dignidad na katulad ng hindi nasusukat 

na pagpapahalaga. 

 Sa kasalukuyang panahon, ang dignidad ang nagbibigay pakahulugan na ang 

tao ang pinakamahalagang nilalang. 

 

Ang Dignidad ng Tao ayon sa Western Philosophy 

 Ang dignidad ay tumutukoy sa obhektibong pagpapahalaga na ang indibidwal 

ay nagtataglay ng ilang mga katangian ng pagkilos na may kaugnayan sa kaniyang 

dignidad tulad ng kahinahunan, katahimikan, marangal na pamamaraan at 

pagkilos. 

 Ang dignidad ng tao ay nababatay sa kaniyang nagawa sa buhay. Ang 

dignidad ngtao bilang pansariling pagpapahalaga na naaayon sa damdamin. 

 

Ang Human Dignity Ayon sa Relihiyon 

 Nag-uugat ang dignidad ng tao ayon sa pagkakalikha sa kaniya na kalarawan 

at kawangis ng Diyos.Ang banal na imahe ng Diyos ay nasasalamin sa bawat tao. 

 Hindi tayo simpleng bagay, kundi isang tao ay may kakayahang umalam at 

ibigay ang sarili sa pakikipag-ugnayan sa Diyos at sa kapwa-tao. 

 Tayo ay nilikha ng Diyos dahil sa pagmamahal, kung kaya’t may kakayahan 

din tayong umibig at magmahal na makapagpapanatili ng dignidad ng tao. 

Source: Mirasol Madrid. “Dignidad ng Tao: Pangalagaan Ko,” slideshare.net, August 

11,2014,slideshare.net/zholliimadrid/dignidad-ng-tao-pangalagaan-ko. 
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II. Ang Kahulugan ng Dignidad ng Tao 

 

 Ito ay galing sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignus na ibig sabihin 

“karapat- dapat”. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging karapat-dapat ng tao 

sa pagpapahalaga at paggalang mula sa kaniyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang 

kanyang gulang, anyo, antas ng kakayahan, ay may dignidad. 

 Ito ang nagpapatotoo na ang tao ay naiiba at natatanging nilikha ng Diyos. 

 Ito ay isang bagay na nagdudulot ng karapatan sa lahat. 

Dahil sa dignidad, lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang hindi 
nakakasakit o nakasasama sa ibang tao. Nangingibabaw ang paggalang at 
pakikipagkapatiran, dahil sa mata ng Diyos, pantay-pantay ang lahat. 

III. Pantay na Pagkilala sa Dignidad, Sa Kapwa ay Ibigay 

Sa bahaging ito, higit na mauunawaan mo ang kahulugan ng salitang dignidad. 

Basahin mong mabuti ang babasahin upang mabigyan ka na malalim na kahulugan 

at kabuluhan nito.  

1. “Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili.”  

Utos ng Diyos. Ito ay nangangahulugan ng pagkilala sa dignidad na taglay ng 

lahat ng tao 

2. “Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo”. Golden Rule. 

Kung ano ang makakasama sa iyo, makakasama rin sa iyo. Kung ano ang 

makabubuti sa iyo, makabubuti rin ito sa kanya. 

Sa tagubilin ng mga taga-Roma sa Banal na Kasulatan, malinaw na ipinahihiwatig 

ang ganito: 

“Huwag kayong umaayon sa takbo ng mundong ito. Maging iba at tangi kayo 

sa lahat ng gawain  at pag-iisip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos- 

kung ano ang Mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap.” (Roma 12:2) 

“Huwag magkunwari na mahal ninyo ang inyong kapwa. Mahalin sila ng 

tapat. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang Mabuti. Pahalagahan 

ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo.”(Roma 12:9-10) 

“Sikapin inyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hangga’t 

maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao.” (Roma 12:17-18) 

“Huwag kayong padaig sa masama bagkus daigin mo ang masama sa 

pamamagitan ng kabutihan.”(Roma 12) 

“Layuan na natin ang lahat ng gawaing masama at italaga ang sarili sa 

paggawa ng Mabuti.” (Roma13:12) 

Ito ay mga ginintuang butil ng pagpapabuti at pagpapanatili ng dignidad at 

karangalan ng tao na siyang nagpapatatag ng moral ng isang tao. 
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Pagyamanin 

 

Gawain 2: Dignidad ng Tao: Kilalanin Mo! 

Panuto: Gamit ang ilustrasyon sa ibaba, punan ang mga kahon ng tamang     

paniniwala hinggil sa dignidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mula sa tatlong pananaw hinggil sa dignidad, ano ang nahinuha mong 

kahulugan ng dignidad?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Paano ka makatutulong upang mapangalagaan ang dignidad ng inyong 

kapwa lalong lalo na ang mga mahihirap at mga katutubo?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Ancient Stoic 

Tradition  

Western 

Philosophy  

Ayon sa 

Relihiyon 
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Gawain 3.  Pantay na Pagkilala sa Dignidad, Sa Kapwa Mo Ibigay 

Panuto: Basahin at suriing mabuti ang mga sitwasyon sa ibaba, lagyan ng tsek na 

marka ang mga sitwasyong nagpapakita ng hindi pagrespeto sa mga katutubo at sa 

mga mahihirap. 

_____1. Pagpintas sa kulay ng balat ng isang kaklase na mula sa tribo ng mga 

Aeta. 

_____2. Pakikisama sa lahat ng taong masasalamuha. 

_____3. Pagtalsik sa trabaho sa isang tao dahil sa away etniko. 

_____4. Pakikisali sa mga selebrasyon ng mga katutubo. 

_____5. Iniiwasang makatabi ang isang kaklaseng pobre. 

 

Sagutin mo: 

1. Isulat ang mga bilang ng pahayag na nagpapakita ng hindi pagrespeto  sa 

mga katutubo at sa mga mahihirap. 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Sa mga nabanggit na mga  pahayag na nagpapakita ng hindi pagrespeto sa 

mga katutubo at sa mga mahihirap, isulat ang munting hakbang na gagawin 

mo kapag ikaw ay maharap sa parehong sitwasyon. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

Isaisip 

Nakalilibang magbasa hindi ba? Higit sa lahat, lumalawak ang iyong 

kaalaman lalong-lalo na tungkol sa buhay. 

 

Gawain 4.  Dugtungan Mo 

Panuto: Ngayon dugtungan mo ang mga parirala upang makabuo ng mga 

makatotohanang pahayag tungkol sa dignidad. 

1.  Ang dignidad ay galing sa salitang Latin na dignitas, mula sa dignus na ibig 

sabihin “___________________”. Ang dignidad ay nangangahulugang pagiging 

karapat-dapat ng tao sa ___________________ at ______________________ mula 

sa kaniyang kapwa. Lahat ng tao, anuman ang kanyang gulang, anyo, antas 

ng kakayahan ay may ____________________________. 
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2. “Huwag ________________ na mahal ninyo ang inyong kapwa. Mahalin sila ng 

______________. Kasuklaman ninyo ang _____________, pakaibigin ang 

________________. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga 

nila sa inyo.”(Roma 12:9-10) 

 

 

 

Isagawa 

 

Gawain 5: Sa Harap ng mga Sitwasyon, Dignidad Aking Isulong 

Panuto: Basahin at unawain ang mga pahayag na nasa ibaba. Ano ang gagawin mo 

sa mga sumusunod na sitwasyon upang maipakitang ikaw ay may dignidad? 

 

1. Nanonood ka ng TV, nang bigla itong ilipat ng tsanel ng nakababata mong 

kapatid. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Sinisingil ka na ng inyong lider para sa iasng proyekto, pero wala kang perang 

maibabayad. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3. Nakipagkalas sa iyo ang iyong kasintahan at ngayon ay nakikita mo siyang 

may kasamang iba. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Tayahin 

Panuto: Sa bilang na 1-5, basahin at suriing mabuti ang mga sumusunod na 

pahayag. Piliin at isulat ang titik ng inyong sagot sa inyong papel. 

1. Para maiangat ang dignidad ng lahat ng tao, dapat tumulong ang lipunan 

dahil dito nagsisimula. Ang pangungusap ay: 

a. Tama, dahil itinatadhana ng saligang batas ang paggalang sa 

pagkakapantay-pantay ng lahat ng tao. 

b. Tama, dahil ang tunay na diwa ng pagiging isang bansa ay nasa 

pagkikilala sa karapatan at dignidad ng lahat ng tao. 

c. Mali, dahil sa Diyos nagmumula ang dignidad ng tao. 

d. Mali, dahil kailangang igalang ng mamamayan ang katayuan ng mga 

tao na mas mataas ang katungkulan sa pamahalaan. 

 

2. Kailan maaaring mawala ang dignidad ng isang tao? 

a. Kapag siya ay naging masamang tao. 

b. Sa sandaling nalabag ang kanyang karapatang pantao. 

c. Sa oras na niyapakan ng  kapwa ang kanyang pagkatao 

d. Wala sa nabanggit 

 

3. Paano mapananatili ang mataas na antas ng dignidad ng tao? 

a. Kumilos bilang kagalang-galang na indibidwal. 

b. Panatilihin ang kabutihan sa sarili at sa kapwa upang laging makuha 

ang paggalang ng kapwa. 

c. Palaging iangkop ang sarili sa pangkat na kinabibilangan upang 

maging karapat-dapat sa kanilang pagkilala 

d. Isabuhay ang pagpapahalaga hindi sa kung anong ari-arian 

maayroon kundi sa karangalan bilang tao. 

 

 

4. Ano ang pinakamahalagang maitutulong ng pagkakaroon ng dignidad ng 

tao? 

a. Magiging malaya ang tao na ipakita ang kanyang totoong sarili. 

b. Mapananatili ang damdamin ng pagmamalaki sa lahat ng tao. 

c. Masisiguro na magagawa ng tao ang lahat ng kanyang nais nang 

walang pag-aalinlangan. 

d. Ang lahat ay nagkakaroon ng karapatan na umunlad sa paraang 

hindi makasasakit o makakasama sa ibang tao. 
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5. Paano mo matutulungan ang isang pulubi na maiangat ang kanyang 

dignidad bilang tao? 

a. Palagi siyang bigyan  ng pagkain at pera sa araw-araw. 

b. Tulungan siyang hanapin ang kanyang pamilya upang may mag-

aruga sa kanya. 

c. Humanap ng isang instituyon na maaaring kumalinga sa kanya at 

mabigyan siya ng disenteng buhay. 

d. Lapitan siya at kausapin sa araw-araw upang maitaas ang kanyang 

konsepto sa kanyang sarili. 

Panuto: Isulat ang Tama kapag wasto ang diwa ng pangungusap, isulat naman ang 

Mali kapag ang diwa nito ay hindi totoo. Isulat ang sagot sa inyong papel. 

6. Ang dignidad ay galing sa Latin na salita na ibig sabihin ay karapat-dapat.  

7. Gawin mo sa iba ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo. 

8. Kailangan mangibabaw ang paggalang at pakikipagkapatiran dahil sa mata 

ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay. 

9. Lagi mong isa-isip na ang iyong kapwa ay dapat gamitin para sa sariling 

kapakinabangan. 

10. Pilihin mo ang taong dapat irespeto. 

11. Ang kahirapan ay hindi paglabag sa dignidad ng mga mahihirap. 

12. Nagsisimula sa pagrespeto ang pagpapahalaga sa dignidad ng isang tao. 

13. Ang pagpintas sa kulay ng balat ng isang tao ay hindi isang diskriminasyon. 

14. Ang lipunan ay isang moral na institusyong binuo ng Diyos upang 

pangalagaan ang karangalan at dignidad ng tao. 

15. Patuloy ang pagkaranas ng di makatarungang pang-aabuso kung hindi 

marunong rumespeto ang mga tao. 
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 Karagdagang Gawain 

 

 

Nawa’y marami ka nang natutunan hinggil sa dignidad. Para mas 

madagdagan pa ang inyong kaalaman. Gawin ang gawain sa ibaba. 

Panuto: Mag-isip ng isang grupo ng katutubo (ethnic or indigenous group) sa 

Pilipinas. Ilarawan ang mga tradisyon at kultura mayroon sila. Isulat din ang 

mga katangian nila. Kung maaari, lakipan ng larawan. 

Kriterya:  

 Nilalaman   10pts 

 Presentasyon 10 pts 

    20 pts. 
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Susi sa Pagwawasto 

   

  

Subukin 

1. Tama 

2. Mali 

3. Tama 

4. Mali 

5. Mali 

6. Mali 

7. Tama 

8. Mali 

9. Tama 

10. Tama 

11. c 

12. b 

13. d 

14. d  

15. a 

 

Tayahin 

1. c 

2. b 

3. d 

4. d 

5. a 

6. Tama 

7. Mali 

8. Tama 

9. Mali 

10. Mali 

11.Mali 

12.Tama 

13. Mali 

14. Tama 

15. Tama 
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