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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: UNA  Linggo: UNA  SSLM No. 1   

MELC(s): Nailalapat ang kahulugan ng ekonomiks sa pang-araw- araw na 

pamumuhay bilang isang magaaral, at kasapi ng pamilya at lipunan (AP9MKE-

Ia-1) 

___________________________________________________________________ 

Layunin: 1. Naipapakahulugan ang konsepto ng ekonomiks 

     2. Natatalakay ang bahaging ginagagampanan ng ekonomiks sa pang- 

                   araw-araw na pamumuhay 

3. Nasusuri ang mga elemento na bumubuo sa konsepto ng ekonomiks 

 

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: EKONOMIKS: Araling Panlipunan  

     Modyul para sa Mag-aaral 

➢ Kabanata: 1 Pahina: 12-17  Paksa:  Kahulugan at Kahalagahan ng 

Ekonomiks 

 

 

 

 

 

 

Kahulugan ng Ekonomiks 

Mga Katotohanan sa Buhay na Nakapaloob sa Pag-aaral ng Ekonomiks 

• Araw-araw, ang tao ay laging nahaharap sa sitwasyong kailangan niyang 
pumili 

• Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng labis na kapakinabangan. 

• Ang mabuting pasya ay magdudulot sa iyo ng kasiyahan (satisfaction). 

• Ang di-mabuting pasya ay magdudulot sa iyo ng dusa (suffering). 

• Ninanais ng tao ang maging masaya at iniiwasan ang pagdurusa. 
Kahulugan ng Ekonomiks 

• Nagmula sa dalawang salitang Greyigo na oikos at nomos na 
nangangahulugang pamamahala ng sambahayan. 

• Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at 
pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. 

Tuklasin Natin 
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• Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga 
suliranin (economist’s perspective). 

• Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng matalinong 
desisyon. 

• Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan. 
 
Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks 

• Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. 

• Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan 
ay may hangganan. 

• Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao 
ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong 
pinagkukunang-yaman. 

• Ang di-matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin ng 
kakapusan. 

• Sa pamimili ng tao ay nagkakaroon ng trade-off, ang pagpili o 
pagsasakripisyo ng isang bagay kapalit ng ibang bagay. 

• Mula sa trade-off nagkakaroon ng opportunity cost o ipinagpalibang halaga 
mula sa pagsasagawa ng pagdedesisyon. 

• Nagkakaroon din ang tao ng opportunity benefit o ang nakuhang 
kapakinabangan mula sa pagdedesisyon. Sa ibang mga aklat incentives ang 
tawag dito. 

• Mahalagang masiguro ng tao na maibalanse ng maayos ang kanyang 
opportunity cost at benefit sa trade off upang makagawa siya ng isang 
matalinong desisyon. Sa ibang mga aklat tinatawag itong marginal thinking 

• Sa pag-aaral ng ekonomiks (bilang ordinaryong tao , sa paggawa ng 
matalinong desisyon kinakailangan isaalang-alang ang mga sumusunod: 

Efficiency - Masinop na paggamit sa mga pinagkukunang yama upang  
                   matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan. 
Equality -  Pantay-pantay ang mga karapatan ng tao at ang  
                  distribusyon ng pinagkukunang yaman.ang  Ito ay  
                  nangangahulugang  yaman na mapapasakamay ng tao ay  
                  nakabatay sa hirap at haba ng kanyang pagpapagod sa  
                  pagkamit nito. 
Sustainability - Ang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman nang  

   hindi nanganganib ang kakayahan ng susunod na  
   henerasyon na tugunan ang pangangailangan nito. 
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                  Sa puntong ito ng araling susubukin natin ang lawak ng iyong pag-unawa sa 

binasa. Suriin ang bawat aytem sa una at ikalawang kolum. Pagpasyahan kung ano ang 

pipiliin mo sa Option A at B. Isulat sa ikatlong kolum ang iyong desisyon at sa ika-apat na 

kolum ang dahilan ng iyong naging pasya. 

 

Option A  Option B Desisyon Dahilan 

1. Pagpapatuloy ng 
pag-aaral sa kolehiyo  

Pagtatrabaho 
pagkatapos ng high 
school  

  

2. Paglalakad papunta 
sa paaralan  

Pagsakay ng jeep o 
tricycle papunta sa 
paaralan  

  

3. Paglalaro sa parke  Pagpasok sa klase    

4. Pananaliksik sa 
aklatan  

Pamamasyal sa 
parke  

  

5. Pakikipagkwentuhan 
sa kapitbahay  

Paggawa ng 
takdang-aralin 

 

  

Pamprosesong Tanong  
 

1. Alin sa mga opsyon sa itaas ang iyong pinili? 
2. Ano-ano ang mga opportunity benefit na natanggap mo mula sa iyo pinili? 
3. Mula sa gawaing ito, paano mo naisagawa ang trade-off at marginal 

thinking? 
4. Paano makatutulong sa iyong pamumuhay ang proseso ng trade off, 

opportunity cost, at marginal thinking? 
 
 
 
 
 
 
Ngayon naman ay ikaw naman ang magpapakita ng iyong sariling pag-unawa sa 
pamamagita ng pagsuri sa susunod na sitwasyon. 
 

Si Nicole ay pumapasok sa isang pampublikong paaralan na malapit sa kanilang 
bahay. Naglalakad lamang siya sa tuwing papasok at uuwi. Sa loob ng isang lingo, 
binibigyan siya ng kanyang mga magulang ng Php100 na baon pambili ng kanyang 
pagkain at iba pang pangangailangan. Suriin ang talahanayan ng mga produktong 
maaaring bilhin ni Nicole sa canteen at sagutan ang pamprosesong tanong sa ibaba 
 

Produkto Presyo bawat 
Piraso 

Tubig na inumin Php10.00 

Tinapay Php 8.00 

Kanin Php10.00 

Ulam Php20.00 

Juice Php10.00 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Pamprosesong Tanong:  
1. Kung ikaw si Nicole, ano ang mga produktong handa mong ipagpalit upang    
     makabili ng inuming tubig? Bakit?  
2. Nagkaroon ng promo sa mga kanin at ulam (combo meals) at bumaba sa  
    Php25.00 ang halaga nito. Kung ikaw si Nicole, paano mo pamamahalaan ang  
    iyong badyet?  
 
 
 
 
 
 
 

 

Sa pagkakataong ito ikaw naman ang magpapakita ng iyong sariling pag-unawa 

tungkol sa konsepto ng ekonomiks 

 

Panuto: Kapanayamin ang iyong mga magulang tungkol sa mga pinagkakagastusan 

sa tahanan. Itanong sa kanila kung paano nila napupunan ang pangangailang ng 

inyong pamilya gamit ang kanilang kita sa isang buwan. I-organisa ang kanilang 

sagot sa pamamagita ng pagpuno sa talahanayan sa ibaba. 

 

Kita ng 

inyong 

pamilya 

Mga Dapat 

punang 

pangangailangan 

at kagustuhan ng 

pamilya 

Mga Inunang 

pangangailangan 

at kagustuhan ng 

pamilya 

Dahilan sa 

pag-una 

nito 

Kapakinabangang 

nakuha sa pag-

una nito 

     

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Paano isinasagawa ng inyong pamilya ang trade off at marginal thinking? 

2. Makikita ba ang konsepto ng ekonomiks sa inyong pamumuhay? Paano? 

3. Paano makatutulong sa iyo at sa iyong pamilya ang pagkakaroon ng 

matalinong desisyon sa pamumuhay? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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1. EKONOMIKS: Araling Panlipunan Modyul para sa Mag-aaral 

2. Araling Panlipunan sa Makabagong Siglo: Ekonomiks, 5-12 
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