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Paunang Salita 

Ang Self-Learni ng Modul e o SLM na ito ay mai ngat na 

i ni handa para sa ati ng mag-aaral sa kanil ang pag-aaral sa 

tahanan. Bi nubuo ito ng i ba’ t i bang bahagi na gagabay sa kanil a 

upang maunawaan ang bawat arali n at mali nang ang mga 

kasanayang iti nakda ng kuri kul um.   

Ang modyul na ito ay may i nil aang Gabay sa 

Guro/Tagapagdaloy na nagl al aman ng mga paal al a, pant ul ong o 

estratehi yang magaga mi t ng mga magul ang o kung si numang 

gagabay at tut ulong sa pag-aaral  ng mga mag-aaral sa kani -

kanil ang tahanan.  

Ito ay may kal aki p na paunang pagsusulit upang masukat 

ang nal al aman ng mag-aaral na may ki nal aman sa i ni handang 

arali n. Ito ang magsasabi kung kail angan ni ya ng ibayong t ul ong 

mul a sa tagapagdal oy o sa guro. Mayroon di ng pagsusulit sa bawat 

pagtatapos ng arali n upang masukat na man ang natut uhan.  May 

susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mal i ang mga 

sagot sa bawat gawai n at pagsusulit. I naasahan na mi n na 

magi gi ng matapat ang bawat i sa sa pagga mi t nito.  

Pi napaal al ahanan di n ang mga mag-aaral na i ngatan ang 

SL M na ito upang maga mi t pa ng ibang mangangailangan. Huwag 

susul atan o mamar kahan ang anumang bahagi  ng modyul. 

Guma mi t l amang ng hi wal ay na papel sa pagsagot sa mga 

pagsasanay.  

Hi ni hi kayat ang mga mag-aaral na maki pag- ugnayan agad 

sa kanil ang guro kung sil a ay makararanas ng sulirani n sa pag-

unawa sa mga arali n at pagga mi t ng SLM na ito. 

Sa pa ma magitan ng modyul na ito at sa tul ong ng ati ng mga 

tagapagdal oy, umaasa ka mi na mat ut uto ang ati ng mag-aaral 

kahit wal a sil a sa paaral an.  
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Al ami n 

Ang pagkali nga sa mga hayop na l al ang ng Di yos ay 

pagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa Kani yang mga nili kha. 

Dapat al agaan ang mga hayop sapagkat sil a ay nil alang ng Di yos 

at nakakat ul ong sa ati n sa mara mi ng paraan.  

Al am mo ba na bukod sa mga karani wang hayop na 

i naal agaan nati n ay may i ba pang hayop na nangangail angan di n 

ng pagkali nga at pag ma mahal mul a sa tao. Sil a ang mga hayop na 

ligaw at mga hayop na nangangani b nang maubos o endangered 

ani mal s. Kat ul ad ng i bang li kha ng Di yos, ang mga hayop ay dapat 

pahal agahan at kali ngai n.  

Bil ang batang mag-aaral, kaya mo ri n bang mai paki ta ang 

pagpapahal aga sa kanil a? 

Sa modyul na ito i naasahang napahahal agahan ang l ahat 

ng mga li kha na may buhay:  

- pagkali nga sa mga hayop na li gaw at endangered 
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Subuki n 

 

Basahi ng mabuti ang mga pahayag tungkol sa pagturi ng ng 

tao sa mga hayop. Isul at sa sagutang papel ang titi k T kung ito ay 

tamang gawi at M kung mali. 

____1. Pi napali guan ang al agang aso upang mapanatili itong 

       mali ni s. 

 

____2. Hi nuhuli ang mga i bon upang al agaan sa bahay.  

 

____3. Si nasaktan o pi nag ma mal upitan ang mga al agang hayop.  

 

____4. Nagbabasa tungkol sa mga batas upang maproteksyunan 

      ang mga hayop.  

 

____5. I naal agaan ang mga hayop na may sakit. 

 

____6. Pi napanatili ng mali ni s at maayos ang kul ungan para sa 

      al agang hayop sa bahay.  

 

____7. Pi napakain ang mga al agang hayop i sang beses sa l oob 

       ng i sang li nggo.  

 

____8. Si ni sira ang mga punongkahoy na tirahan ng mga i bon.  

 

____9. Hi ndi nililini s ang kul ungan o tirahan ng al agang hayop.  

 

____10. I naal am ang mga tamang paraan ng pag-aalaga ng  

  hayop gami t ang int ernet. 
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Teka muna! Bago mo t ul uyang tukl asi n ang araling ito, 
iyong bali kan ang nat ut unan mo sa nakaraang aralin.  

Arali n 

1 
Mga Hayop na Li gaw at 

Endangered: Kalingai n at 

Al agaan 
 

Ang tao ay may pananagutan at tungkuli n sa i ba pang mga 

nili kha ng Di yos, may buhay man o wal a. Kail angan ng mga hayop 

ang ati ng pag mamahal at pag-aalaga sa kanil a upang hi ndi sil a 

maubos at mawala. Tayo ang natatangi ng nil al ang na maaari ng 

tumul ong upang hi ndi mangyari ito.  

Sa modyul na ito ay mat ut unan mo na ang pagkali nga ay 

hi ndi l amang i pi naki kita sa mga tao. Ito ay i pi napakita ri n sa i ba 

pang nili kha tulad ng mga hayop l al o na sa mga li gaw at 

nangangani b nang maubos o endangered speci es. Mauunawaan 

mo na ang pagma mahal sa Di yos ay pat ul oy na nalili nang o 

napauunl ad kapag i yong pi nahahalagahan ang l ahat ng Kani yang 

nili kha.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Bali kan 

 

Paano mo i pi napakita ang paggal ang sa i yong kapuwa? Il agay 

ang hugi s-puso  sa patl ang kung nagpapakita ito ng paggal ang 

sa kapuwa at mal ungkot na mukha  naman kung hindi. 

______1. Bi nabati ni Pi ni ng ang kaniyang guro sa tuwi ng   

         nakasal ubong ni ya ito sa daan.  
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______2. Sumasagot nang pasi gaw si Ashl ey sa kani yang nanay.  

 

______3. May si nasa mbi t na masasa mang salita si Janet kung 

     naki ki pag- usap sa l abas ng kanilang bahay.  

 

______4. Nag ma mano si Ken Rovi c sa kani yang l ol o pagkarati ng 

          sa bahay gali ng paaral an.  

 

______5. Ti nut ukso ni Zy mon ang kal arong may kapansanan.  
 

 

 

Tukl asi n 

 

Nakarati ng ka na ba sa Manil a Zoo? Sa Wil dlife o Ani mal  Park 

sa i nyong l ugar? Basahi ng mabut i ang kuwento at saguti n ang 

mga tanong pagkatapos.  

 

Fi el dtri p sa Manila Zoo 
ni Josephi ne Brusel as Mi en 
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 Masayang masaya ang kl ase ni Bb.  Bi da nang i balita ni ya na 

magkakaroon sil a ng l akbay-aral sa susunod na araw.  Lahat ay 

nasasabi k sa gaganapi n na pa mamasyal. 

 Dumati ng ang araw ng l akbay-aral, l ahat ay handang- handa 

na l al o na si Zy mon, ang mag-aaral na mapag mahal sa mga hayop. 

Hi ndi ni ya maaari ng pal agpasi n ang pa ma masyal  pat ungo sa 

Manil a Zoo.  

Pagdati ng nil a sa zoo ay gi nabayan sil a ng zookeeper o ang 

tagapangal aga ng mga hayop. Isa-isang i pi nakita sa kanil a ang 

mga hayop na ligaw at endangered t ul ad ng ahas, giraffe, 

tamaraw, usa, Phili ppi ne eagl e, crocodil e, ti gre, leon, at mara mi  

pang i ba. Na mangha ang mga bata sa da mi ng mga hayop na 

nakita nil a. Kanya-kanya sil ang kuha ng l arawan ng mga hayop.  

Ibi nahagi ng zookeeper ang tamang pa ma maraan sa pangagal aga 

ng mga ito. 

 “ Mga bata, nai s kong mal aman ni nyo ang mga dapat tandaan 

upang mapanatili ng li gtas ang mga hayop na ti nut uri ng na 

endangered   at ligaw. I wasan ang panghuhuli at pananaki t sa mga 

hayop. Bawal ang pagpatay sa kani la. May kaukul ang parusa ang 

si numang gumawa nito. Ang mga i naal agaang hayop na man ay 

ituri ng na parang kai bi gan at huwag pabayaan. Magsali ksi k ng 

tamang pa ma maraan sa pag-aal aga ng mga ito. Iul at sa may 

kapangyari han ang si numang nag ma mal trato nito. Protektahan 

ang tirahan nil a”. 

“ Mahali n nati n sil a upang mai wasan ang pagkaubos nil a. 

Mangako kayo na aal agaan ang mga hayop dahil katul ad di n nati n 

sil a na nili kha ng Di yos”, pali wanag muli ng zookeeper.  

 “ Opo”, sabay sabay na sagot ng mga bata.  

“Sir, maaari po bang al agaan sa bahay na mi n ang ligaw na 

hayop o endangered ani mal s”, tanong ng batang si Zy mon.  

“Ayon sa Republ ic Act No. 9147 o ang Wil dlife Resources 

Conservati on and Prot ecti on Act, maaari na man ngunit kail angang 

mabi gyan ng Certificate of Wil dlife Regi strati on mul a sa Depart ment 
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of Envi ronment and Nat ural Resources ( DENR) ang si numang nai s 

mag-al aga.” pali wanag ng zookeeper.  

Lahat ay may natut unan sa kanilang pa ma masyal. Umuwi  

sil ang masasaya at gumawa ng mai kli ng kwento mul a sa kanil ang 

nagi ng karanasan bil ang bahagi ng kanil ang awtput sa Arali ng 

Panli punan.  

Saguti n ang mga tanong at isulat ang i yong kasagut an sa 

sagutang papel. 

1.  Saan nagpunt a ang mga bata? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.  Ano ang naramdaman nil a pagdating doon? Bakit? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

3.  Sa anong pa ma maraan i naal agaan at ki nakali nga ang mga 

hayop na li gaw at endangered ani mal s? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

4.  Sa i yong pal agay, tama bang al agaan at kali ngai n ang mga 

hayop na li gaw at endangered ani mal s? Bakit? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Surii n 

 

Lahat ng nili kha ng Di yos ay mahal aga at may ga mpani n sa 

mundo. Tul ad ng mga hayop sa ati ng pali gi d. Dapat al agaan ang 

mga hayop sapagkat sil a ay nil al ang ng Di yos at nakat ut ul ong sil a 

sa ati n sa marami ng paraan. Katul ong nati n ang mga hayop sa 

ati ng mga gawai n tul ad ng mga kal abaw na kat uwang ng 

magsasaka sa pag-aararo sa bukid. Ang mga kabayo na man ay 

nagsi sil bi ng transportasyon sa il ang l ugar. Sa mantal ang ang aso 

ay napaki ki nabangan sa pagpapanatili ng si guri dad ng mga tao. 
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Ang mga hayop ay nagbi bi gay din ng pagkai n tulad ng baboy, 

baka, at manok na madal as i handa sa hapag-kai nan.  Ang bal at ng 

il ang hayop ay maaari ng gami ti n bil ang mat eri al sa iba’ t i bang uri 

ng produkto tulad ng sapatos at bag. Ang mga hayop di n ay 

nagdudul ot ng kasi yahan sa ati n. Mahal aga at kapaki -paki nabang 

ang nagagawa para sa ati n ng mga hayop kaya dapat na 

mat ut unan nati n sil ang pangal agaan at protektahan.  

Bukod sa mga karani wang hayop na ati ng i naal agaan at 

naki kita sa kapal igiran, may mga ligaw na hayop at endangered 

ani mal s di n na dapat nati ng al agaan at protektahan. Ti natawag na 

endangered ani mal s ang mga hayop na nangangani b nang maubos 

at maaari ng mawal a pagdati ng ng panahon. Nawawal a ang mga 

hayop kung ang huli ng uri ay na mat ay na maaari ng dahil sa 

pagkasi ra ng kani lang tirahan, pol usyon, at ilegal na pangangaso. 

Ibi g sabi hi n, kapag ang mga natitirang hayop ay na mat ay, hi ndi 

na sil a muli ng maki kita sa mundo. Mawawal a na sil a 

magpakail anman.  Il an sa mga ligaw na hayop at endangered 

ani mal s ang giraffe, baboy ramo, gorill a, buwaya, Phili ppi ne eagl e, 

tamaraw, t arsi er, spotted deer, pagong, pil andok, ahas, at i ba pa. 

Kadal asan, maki kita ang il an sa mga ito sa zoo. Ang zoo ay i sang 

l ugar kung saan pi nangangal agaan ang i ba’ t i bang hayop. May 

mahal agang parte itong gi naga mpanan upang proteksi yunan ang 

mga hayop l aban sa pagkali pol.   

Ang Republi c Act 8485, na mas kilal a bil ang Ani mal  Wel f are 
Act, ang unang batas na ko mprehensi bong nagtadhana sa tama at 
makataong pangangal aga ng mga ma ma mayan sa lahat ng hayop 
sa Pili pi nas. Sa pama magitan ng batas na ito nabuo ang 

Co mmi ttee on Ani mal Welf are na si yang ma mumuno sa 
pagpapat upad ng batas.  

  
Ayon sa batas na ito dapat mabi gyan ang l ahat ng hayop ng 

wastong pangangal aga, at maaari ng maparusahan ang si numang 
mapat unayang lumal abag dito. Sa seksi yon 6 ng batas, 
i pi nagbabawal ang pananakit o pagpatay sa mga hayop mali ban 
sa mga hayop na ki nakai n t ul ad ng baka, baboy, manok, kambi ng, 

tupa, kal abaw, at kabayo.  Ayon naman sa Republi c Act 9147 o ang 
“ Wil dlife Resources Conservati on and Protecti on Act” maaari ng 
mag-al aga ng anumang kl ase ng prot ected at endangered speci es 
ngunit ki nakail angan l amang na mabi gyan ng Depart ment of 
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Envi ronment and Nat ural Resources ( DENR) ng Certificat e of 
Wi l dlife Regi stration ( CWR). May proseso na dapat sundi n kung 
nai s mag-al aga ng anumang uri ng protected at endangered 
speci es at kapag nil abag ito ay may kaukul ang parusa o mul ta.  

 
I ngatan at protektahan nati n ang mga hayop upang 

mai wasan ang pagkaubos nil a. Kapag nawal a sil a, wal a na ri n 

tayong mapagkukunan ng ati ng mga kail angan at pagkai n. 

Mara mi ng paraan ang maaari nati ng gawi n upang al agaan at 

mahali n sil a. Bi gyan sil a ng tama at sapat na pagkai n, li ni si n ang 

kanil ang tirahan, gamuti n kung maysakit, huwag sirai n ang 

kanil ang tirahan, i wasan di n ang pagputol ng mga kahoy na 

nagsi sil bi ng tirahan ng i bang mga hayop, mas mabuti kung 

magt ani m ng mga puno para sa kanil ang tirahan, magsuporta sa 

ahensya ng pamahal aan na kumakali nga sa mga hayop, at 

magkaroon ng kaal aman sa wastong paraan ng pag-aal aga ng mga 

hayop.  

Mayroong mga ahensya at organisasyon na tumut ul ong sa 

mga endangered at ligaw na hayop kat ul ad ng Kagawaran ng 

Kapali giran at Li kas na Ya man ( DENR) na nakat utok sa 

pangangal aga at proteksyon sa mga hayop at hal aman sa bansa. 

Isa ri n sa mga organi sasyon ay ang PARC o PAWS Ani mal 

Rehabilitati on Cent er na nagsi sil bing pansa mant al ang kanl ungan 

para sa mga aso, pusa, at i ba pang mga hayop na nali gtas mul a 

sa kal upitan o kapabayaan na may layuni ng rehabilitahi n at il agay 

sil a sa mga mapag mahal na tahanan.   

Dapat nati ng pahal agahan ang mga hayop dahil nilal ang di n 

sil a ng Di yos. Higit nati ng paunl ari n ang pag mamahal at pag-

aal aga sa Kani yang mga nili kha upang pat ul oy na yumabong ang 

l ahat ng bi yaya Niya sa ati n. 
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Pagyamani n 

Gawai n 1 

Upang mas l al ong l umawak ang i yong pag- unawa sa wastong 

pangangal aga sa mga li gaw na hayop, gawi n ang mga ito!  
 

Lagyan ng tsek (√) ang mga l arawan na nagpapaki ta ng 

wastong pangangal aga sa mga hayop. Gawi n ito sa iyong sagutang 

papel. 
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Gawai n 2 

 Ano-anong mga hayop ang matatagpuan sa palai si pan? 

Bil ugan ito. Pagkatapos, ital a ito sa tsart at isul at ang i yong 

maaari ng gawi n na magpapakita ng pagpapahal aga sa mga ito. 

Isul at ang sagot sa i yong sagutang papel. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I L A N D O K A 

O S T L A D K B M 

D T L P D S A A H 

B N O I T O L L L 

A B I W A L A A I 

T A M A R A W P P 

R S A K S L A A Y 

E D A G I L A K Y 

W S A N E N L P U 

Y S A P R O B N R 

Mga Li gaw na Hayop 

o Endangered 

Ani mal s 

Mga Paraang Gagawi n ko Upang I pakita 

ang Pagpapahal aga sa Kanil a 
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Saguti n ang tanong sa l oob ng kahon.  

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Isagawa 

 

Mag-i si p ng mga paraan kung papaano mo 

mapangangal agaan ang mga li gaw na hayop. Guma wa ng i sang 

pangako na magsi sil bi ng paalal a kung paano sil a dapat 

pangal agaan. Isulat ang pangako sa sagutang papel. 

 

Pangako sa Pag-aal aga ng Hayop na Ligaw 

Ako si, ______________________________ ay nangangakong 

aal agaan ko ang ligaw na hayop t ul ad ng _______________________ sa 

pa ma magitan ng ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

 

 

Isaisi p 

Bakit ki nakail angang protektahan ang mga hayop na 
ligaw at endangered ani mal s? 
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Tayahi n 

Iguhit ang masayang mukha  kung ang pahayag ay 

nagpapakita ng pagpapahal aga sa ligaw na hayop at endangered 

ani mal s, at mal ungkot na mukha  na man kung hi ndi.  

 

____1.  Pagtatanim ng mga hal aman para magi ng tirahan ng mga 

       hayop.  

 

____2. Pagbi bi gay-al am sa ki nauukul an ng nasaksihang pang-

       aabuso sa hayop sa tul ong ng magul ang.  

 

____3. Paghuli ng agil a sa kagubatan upang i pagbili. 

 

____4. Pagbato sa mga li gaw na aso at pusa sa kal sada.  

             

____5. Pagl aan ng oras upang maki pagl aro sa mga alagang    

      hayop.  

 

 

Pilii n ang titi k ng tamang sagot. Isul at ang sagot sa sagutang 

papel. 

 
1.  Ang sumusunod ay nagpapakita ng pag ma mahal sa ligaw na 

hayop maliban sa _____________? 
 

A.  Paghuli ng mga ligaw na hayop upang i benta.  

B.  Pag-i was sa panini ra ng tirahan ng mga li gaw na hayop.  

C.  Paghi kayat sa kai bi gan na al agaan ang mga li gaw na 

hayop.  

D.  Pagsita sa i bang bata na na mbabato ng li gaw na hayop.  
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2.  Napanood mo sa tel ebi syon na mal apit nang maubos ang 

mga endangered na hayop. Gusto mong makat ul ong upang 

manumbali k ang dami nito at hindi maubos. Ali n sa mga 

sumusunod ang hi ndi mo dapat gawi n? 

 

A.  Pagbahagi ng mga nal al aman t ungkol sa pagprotekta ng 

endangered na hayop.  
B.  Pagpapaal am sa magul ang ng nanghi hi nang agil a na 

napadpad sa bakuran upang i pagbi gay-al am sa 

ki nauukul an.  

C.  Pagputol ng mga sanga ng puno na di nadapuan ng mga 

i bon.  

D.  Pagsuporta sa batas na nagbabawal sa panghuhuli ng 

endangered ani mal s. 

 

3.  Ali n ang nagpapakita ng tamang pangangal aga sa mga li gaw 

na hayop o endangered ani mal s? 
 
A.  Pi napaali s ko ang mga i bong dumadapo sa sanga ng puno.  
B.  Hi nahayaan kong bat uhi n ng mga bata ang baboy ra mo.  
C.  Pi nagl al aruan ko ang pagong na nakita ko sa tabi ng ilog.  
D.  Nagtatani m ako ng puno upang may masil ungan sil a. 

 

 

4.  Habang na ma masyal kayo sa Manil a Zoo. Nakita mong 

bi nabato ng mga bata ang buwaya.  Ano ang gagawi n mo? 

 

A.  Babat uhi n ko ri n ang buwaya.  

B.  Galit na pagsasabi han sil a. 

C.  Hahayaan ko l ang sil a. 

D.  Sasawayi n ko sil a. 

 

5.  Ang pagkali nga sa mga li gaw na hayop at endangered 

ani mal s ay i sang magandang katangi an na nagpapakita ng 

pag ma mahal sa ________________? 

 

A.  sarili 

B.  kapuwa 

C.  hal aman 

D.  Di yos 
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Karagdagang Gawai n 

 

Gi nagawa mo ba ang pagkali nga at pag-aal aga sa mga 

hayop? Lagyan ng tsek ( √) ang hanay ng i yong sagot. Gawi n ito sa 

iyong kuwaderno.  

 Pal agi Madal as Hi ndi  

1.  Pi napali guan ko ang mga hayop 

kung kail an ko l ang nai s. 

 

 

  

2.  Pi nagsasabi han ko ang aki ng 

mga kai bi gan na huwag 

manaki t ng mga naki kitang 

hayop sa kapali giran.  

   

3.  Hi ndi ko si ni sira ang tirahan ng 

mga hayop.  

   

4.  Ibi nabahagi ko sa i ba ang aki ng 

nat ut unan sa pagpapahal aga sa 

mga li gaw na hayop at 

endangered ani mal s. 

   

5.  Nagtatani m ako ng mga puno 

upang may masil ungan ang 

mga hayop.  

   

6.  Nanood ako ng programa ukol 

sa tamang pagkali nga ng mga 

hayop.  

   

7.  I naal agaan ko ang may sakit na 

hayop.  

   

8.  Pi napabakunahan ng ami ng 

pa mil ya ng “anti-rabi es” ang 

a mi ng al agang aso.  

   

9.  Ti niti yak ko na tama ang 

pagkai ng i bi ni bigay ko sa 

al agang hayop.  
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10.  Sumasali ako sa aki ng mga 

kal aro sa pagbato sa  mga asong 

naliligaw sa ami ng l ugar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi nabati kita! Ngayon ay mas l al ong nadagdagan pa ang 

iyong kaal aman sa tamang paraan ng pagkali nga at 

pagprotekta sa mga hayop na li gaw at endangered. 

I naasahan kong isa ka sa makababahagi ng i yong nal al aman 

tungkol sa pagpapahal aga sa mga hayop. Ibahagi mo ri n sa 

i ba na mahali n nil a ang mga hayop upang patul oy na 
mal i nang ang pagma mahal sa mga nili kha ng Di yos.  
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Susi sa Pagwawasto 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Subukin 
1.T  
2.M  
3.T  
4.M 
5.M  
6.T 
7.M 
8.M 
9.M 
10.T 

 

Balikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tuklasin 
                                      
1.sa zoo 
2.namangha, dahil iba-ibang 

hayop ang kanilang nakita 
3.Huwag sisirain ang kanilang 

tirahan. 
Huwang silang sasaktan. 
Ituring silang parang 
kaibigan at huwag 
pababayan 

4.Opo, dahil nilikha rin sila ng 
Diyos na nangangailangan 
ng kalinga at pagmamahal. 

 

Pagyamanin 

 

Isaisip 
Maaaring iba-iba ang 
sagot ng mga mag-
aaral. 
Isagawa 
Maaaring iba-iba ang 

sagot ng mga mag-

aaral 

Karagdagang 
Gawain 
Maaaring 
magkakaiba-iba ang 
sagot ng mga mag-
aaral. 

 

Tayahin 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

1.A 
2.C 
3.D 
4.D 
5.D 
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