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Pasiuna nga Mensahe
Para sa Magtutudlo:

Kumusta, malipayong paggamit niining Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Visualizing,
Representing and Comparing Numbers Using Relation Symbols.
Kini nga Modyul nadesinyo, naugmad ug nasusi sa pagtinabangay
sa mga magtutudlo nga gikan sa pampublikong institusyon para sa
pagtabang kanimo nga makab-ot ang sumbanan nga gitakda sa
K to 12 Curriculum samtang ilang gibuntog ang mga babag nga
adunay kalabutan sa personal, social, ug economic nga mga
sitwasyon sa ilang pag-eskwela.

Kining kapanguhaan sa pagkat-on o learning resource gilauman
nga makapadasig sa magtutuon o bata nga mobuhat sa mga
giniyahan ug gawasnong buluhaton sa iyang kaugalingon nga
lihok ug panahon. Dugang pa, ang katuyuan usab niini mao ang
pagtabang sa magtutuon o bata nga makakuha sa mga
gikinahanglan nga kahanas niining atong panahon karon sa ika21 nga siglo samtang gitagaan usab og konsiderasyon ang ilang
mga panginahanglan og sitwasyon.

Isip magtutudlo, ikaw ang gilauman nga maghatag sa magtutuon
o bata kung unsaon paggamit niini nga Modyul. Gitahasan usab
ikaw sa pagsubay sa pag-uswag sa iyang kahibawo samtang imo
siya gitagaan og higayon nga makatuon sa iyang kaugalingon
nga pagkat-on sa kahibawo. Ug usab, gitahasan ka nga dasigon
ug tabangan ang magtutuon o bata sa iyang pagbuhat sa mga
buluhaton sulod niini nga Modyul.
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Para sa Magtutuon:
Kumusta, malipayong paggamit niining Mathematics 1 - Alternative
Delivery Mode (ADM) Module para sa araling Renaming Numbers
into Tens and Ones.
Kini nga Modyul gihimo para matagaan ka sa makahuluganon nga
higayon para sa mga giniyahan ug gawasnong pagkat-on subay
sa imong kaugalingon nga lihok ug panahon. Isip aktibo nga
magtutuon, mahimo nimo ang pagproseso sa sulod niining modyul.
Kini nga Modyul adunay mga parte kapares sa mga icons:

Hibalo-i Kini
Sulayi Kini

Subli-a Kini

Kat-oni Kini

Susiha Kini

Dinhi nga bahin, mahibaloan kung unsa ang
kinahanglan nga matun-an sa modyul.
Ang katuyoan niini nga bahin sa buluhaton
mao ang pagsusi sa imong naunang
kahibalo mahitungod sa leksiyon nga imong
pagatun-an. Kung makuha nimo ang
ensakto nga mga tubag (100%), pwede na
nimo dili gamiton kini nga modyul.
Kini ang hamubo nga buluhaton o
paghisgot sa nauna nga kahibalo para
matabangan ka nga makonek ang karon
ug sa una nga leksiyon.
Dinhi nga bahin, ipaila ang bag-o nga
leksiyon sa nagkalain lain nga pamaagi
sama sa usa ka istorya, kanta, balak,
pagpresentar sa problema, sitwasyon, o
mga buluhaton.
Dinhi nga parte, tagaan ka og hamubo nga
panaghisgot sa leksiyon. Ang katuyuan niini
para matabangan ug masabtan ang bago nga konsepto ug kahanas.
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Pagpauswag

Hinumdumi
Kini

Buhata Kini

Ebalwasyon

Mga
Buluhaton

Naglangkob kini sa mga buluhaton nga
giniyahan og gawasnon pagbansay para
mapalig-on ang imong pagsabot ug
kahanas leksiyon. Mahimo nimo nga tanawon kung husto ba ang imong tubag sa
mga buluhaton sa pagtan-aw sa tubag nga
nahimutang sa susi sa hustong tubag nga
anaa sa katapusan nga parte sa modyul.
Kini naglangkob sa nga pangutana o
pagbutang sa mga tubag diha sa
gibutangan og blanko nga parte sa
kapahayag para mapaproseso kung unsa
ang natun-an nimo gikan sa leksiyon.
Kini naglangkob sa mga buluhaton nga
makatabang sa imo para mabalhin ang
bag-ong kahibalo o kahanas sa tinuod nga
sitwasyon o ang kamatuoran sa kinabuhi.
Kini usa ka buluhaton nga ang katuyuan
masukod ang lebel sa kahibalo nga nakabot sa natun-an nga kompetensi.
Dinhi nga bahin, adunay ihatag nga
dugang nga mga buluhaton para
mapalambo ang imong kahibawo ug
kahanas sa natun-an nga leksiyon.
Naglangkob kini sa ensaktong tubag sa

Tubag sa Mga tanan nga mga buluhaton nga anaa sa
Pangutana
modyul
Sa katapusan ng parte ani nga modyul, makita usab ang:

Pakisayran

Kini ang listahan sa tanan nga gikuhaan
sa pagbuhat ug pag-ugmad niini nga
modyul.
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Ang mosunod mao ang importante nga pahinumdum sa
paggamit niini nga modyul:
1. Ayaw kalimti ang pagtubag sa Sulayi Kini sa dili pa mobalhin
sa laing gihatag nga buluhaton nga naa niini nga modyul.
2. Basaha og maayo ang mga direksiyon sa dili pa buhaton ang
mga buluhaton sa pagbansay.
3. Obserbahe ang pagkamatinud-anon og ang itegridad sa
pagbuhat sa mga buluhaton ug sa pagsusi sa insakto nga
mga tubag.
4. Humana usa ang gibuhat nga buluhaton ayha moadto sa
uban pa nga mga buluhaton.
5. Ibalik ang modyul sa imong maestro o sa facilitator kung
mahuman na ang pagtubag sa tanan nga mga buluhaton.
Kung ugaling naglisod ka sa pagtubag sa mga buluhaton, ayaw
pag duha-duha pagkonsulta sa imong maestra o facilitator.
Mahimo ka usab mangayo ug tabang sa imong nanay ug tatay,
sa imong magulang o sa bisan kinsa nga nga kauban sa balay na
mas magulang nimo. Imong huna-hunaon pirmi nga wala ka naginusara.
Maglaum kami nga pinaagi niining modyul makasinati ka sa usa
ka makahuluganon nga kahibalo ug makakuha ka sa lawom nga
pagsabot nga may kalabutan sa kompetensi nga gitun-an.
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Hibalo-i Kini

Kini nga modyul mahitungod sa pagtandi sa mga
numero hangtud sa 100 gamit ang mga simbolo sa
matematika.
Importante nga imo kining makat-unan aron mahasa
ang imong kahibalo sa pagtandi sa mga numero gamit
ang mga simbolo sa matematika base sa hulagway nga
gipakita ug base usab sa place value sa mga numero.

1

Visualizing and Comparing
Numbers Using Relation
Symbols

Lesson

1

Learning Competency:
Visualizes and represents numbers up to 100 using
relation symbols base on the given pictures.
M1NS-Ia1.1

Sulayi Kini
Ang pagtandi sa mga numero hangtud sa 100 gamit
ang mga simbolo sa matematika base sa hulagway nga
gipakita.
Directions: Ihapa ang mga butang sulod sa khon. Itandi
ang kadaghanon sa mga butang gamit ang relation
symbol o simbolo. Lingini ang letra sa imong tubag.
1.
A. mas daghan kay sa
B. mas dyotay kay sa
C. tumbas sa

6

3

2

>
<
=

2.

A. mas daghan kay sa
B. mas dyotay kay sa
C. tumbas sa

12

>
<
=

12

3.

6

A. mas daghan kay sa
B. mas dyotay kay sa
C. tumbas sa

>
<
=

A. mas daghan kay sa
B. mas dyotay kay sa
C. tumbas sa

>
<
=

A. mas daghan kay sa
B. mas dyotay kay sa
C. tumbas sa

>
<
=

8

da

da

4.

4
da

8
da

5.

10

5
da

3

Subli-a Kini
Base sa imong natun-an. Ihatag ang insaktong pagusab sa ngalan sa mga numero ngadto sa tinagpulo ug
tinagsa base sa hulagway nga gipakita. Isulat ang tubag
sa linya.

1.

____ ka tinagpulo ug _____ ka tinagsa

2.

____ ka tinagpulo ug _____ ka tinagsa

3.

____ ka tinagpulo ug _____ ka tinagsa
4.

Ang numero nga 52 adunay ____ ka tinagpulo ug
_____ ka tinagsa
4

5. Ang numero nga 67 adunay ____ ka tinagpulo ug
7 ka tinagsa

Kat-oni Kini
Sabta ang mga example kung gi-unsa pagtandi ang
mga numero gamit ang relation symbols o mga simbolo sa
matematika base sa hulagway nga gipakita.

Subaya kining una nga example.
Example # 1: Adunay 5 ka iring ug 4 ka bukog.
Kada iring makakuha ba ug bukog?

Ang 1 ka iring walay bukog.

5 ka iring mas daghan kaysa 4 ka bukog

5

Gamit ang relation symbols o mga simbolo sa matematika,
kini isulat nga
5>4

Example #2: Adunay 4 ka lapis ug 7 ka papel

Ang papel subra ug 3.

4 ka lapis mas dyotay kaysa 7 ka papel
Gamit ang relation symbols sa matematika, kini isulat nga
4 < 7.
Tan-awa ang ikatulo nga example. Unsaon kaha kini
pagsulat gamit ang simbolo nga imong natun-an?
Example #3: Adunay 6 ka balde ug 6 ka kabo.

Tumbas ang kadaghanon sa balde ug sa kabo.
6

6 ka balde

tumbas sa

6 ka kabo

Gamitang relation symbols sa Matematika, kini nga
larawan mahimong

6=6

Karon kabalo na ka unsaon pagtandi sa mga numero.
Sulayi pagtubag ang mga mosunod:
Itandi ang duha aka numero. Isulat sa papel ang blangko
ang mas daghan, mas dyotay, tumbas sa.
1. Ang 40 ________________ kay sa 27.
2. Ang 66 ______________ kay sa 96.
3. Ang 100 ______________ kay sa 50+50.

Susiha Kini
Karon tan-awa ang talaan sa ubos. Kini nagpkita nga
adunay tulo ka paagi sa pagtandi sa duha ka numero
gamit ang matematika nga mga simbolo.
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Directions: Lingini ang numero nga motubag sa mosunod.
Sitwasyon

Kapilian

1. mas daghan kay sa 24

21

23

25

2. mas dyotay kay sa 81

81

79

98

3. tumbas sa 35

30

37

35

4. mas daghan kay sa 15

18

15

14

5. mas dyotay kay sa 72

70

72

76

Pagpauswag
Para mahasa pa ka ug ayo sa pagtandi sa duha ka
numero, buhata kining buluhaton nga mosunod.
Directions: Itandi ang mga butang nga gihatag sa matag
numero gamit ang simbolo sa matematika > , < ug =.
1) 10 ka lapis _______________ 14 ka notbuk
2) 25 ka baso _________________47 ka plato
3) 36 ka kahoy _______________21 ka balay

8

4) 54 ka sapatos _____________53 ka tsinelas
5)96 ka manok ______________ 98 ka iring

Hinumdumi Kini
Ang mga relation symbols sa matematika maoy
gamiton pagtandi sa duha ka numero og asa ang mas
daku, mas dyotay ra o tumbas sa ikaduha nga numero.
Ang relation symbol nga:
mas daghan kay sa ( >) ipatunga sa duha ka numero
kung ang nag-una nga numero mas daku kaysa
nagsunod.
mas dyotay kay sa (<) ipatunga sa duha ka numero kung
ang nag-una nga numero mas dyotay kay sa
nagsunod.
tumbas sa (=) ang ipatunga sa duha ka pareho nga
numero.

Buhata Kini
Isulat sa blangko ang Sakto kung sakto ang paggamit
sa matematika nga simbolo og Dili Sakto kung dili.

_____1. 56 = 56
_____2. 90 > 50
_____3. 78 = 87
9

_____4. 60 > 50
_____5. 67< 55

Ebalwasyon
A. Buhata kini base sa imong nasabtan sa pagtandi
sa duha ka numero gamit ang mga simbolo sa
matematika base sa hulagway nga gipakita.
1.
A. >
B. <
C. =

2.
A. >
B. <
C. =

10

3.

A. >
B. <
C.=

B. Itandi ang duha aka numero. Isulat sa papel ang
mas dyotay, mas daghan, tumbas ra.
4. Ang 15 ________________ kay sa 45.
5. Ang 88 ______________ kay sa 77.

Mga Buluhaton
Itandi and duha ka numero. Pilia ang insaktong simbolo
sa matematika sa gihatag nga pilianan.
1) 16 ug 25
A. 16 > 25

B. 16< 25

C. 16 = 25

B. 50 < 50

C. 50 = 50

B. 38< 17

C. 38 = 17

2) 50 ug 50
A. 50 > 50
3) 38 ug

27

A. 38 > 27

11

4) 65 ug

52

A. 65 > 52

B.65 < 52

C. 65 = 52

B.24< 29

C.24 = 29

5) 24 ug 29
A. 24 > 29

12

Mga Buluhaton
1. B
2. C
3. A
4. A
5. A
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Ebalwasyon
A. 1. B
2. C
3. A
4. mas
dyotay
5. mas
daghan

Buhata Kini

1.sakto
2.sakto
3. dili sakto
4. sakto
5. dili sakto

Susiha Kini

Pagpauswag
1. >
2. >
3. >
4. >
5. >

1.25
2. 79
3. 35
4. 18
5. 70

Subli-a Kini

1. 1 ka tinagpulo
2. 3 ka tinagpulo
3. 1ka tinagpulo
4. 5 ka tinagpulo
5. 6 ka tinagpulo

Sulayi Kini

2 ka tinagsa
2 ka tinagsa
0 tinagsa
2 k tinagsa
7 ka tinagsa

1.
2.
3.
4.
5.

A
C
B
B
A

Lesson 1

Tubag Sa Mga Pangutana

Pakisayran
Mathematics 1, Kagamitan ng Mag-aaral, Sinugbuanong Bisaya,
Kagawaran ng Edukasyon
https://bit.ly/30Ei8VG
https://bit.ly/2OTErkF
https://bit.ly/3eX8lz4
https://bit.ly/39oeJ0T
https://bit.ly/3jAwK0Q
https://bit.ly/2CHGjdJ
https://bit.ly/32VgqSB
https://bit.ly/39mGQxA
https://bit.ly/39opGQ5
https://bit.ly/2WO81MU
https://bit.ly/32QJUkm
https://bit.ly/30K9J2X
https://bit.ly/39mGU0i
https://bit.ly/39pM6k6
https://bit.ly/2ZS2dDU
https://bit.ly/2OT7cOc
https://bit.ly/3eZfHBY
https://bit.ly/2ZSGkV4
https://bit.ly/2CJfmGr
https://bit.ly/2ZV0AW0
https://bit.ly/2WO9ySQ
https://bit.ly/30G5x4j
https://bit.ly/39nbFSQ
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For inquiries or feedback, please write or call:
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Telephone Number: (088) – 531 - 0831
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