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anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran. 
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon 
Kalihim: Leonor Magtolis Briones 
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio 

 
 

Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – SOCCSKSARGEN Region  

Office Address:  Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  
Telefax:  (083) 2288825/ (083) 2281893  

E-mail Address:  region12@deped.gov.ph 

 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Hilirio D. De La Cruz, Jr. 

Editor: April Eve Salvacion at Michelle Pardillo  

Tagasuri: Reynaldo Tagala, EPS - 1  

Tagaguhit: Hilirio D. Dela Cruz, Jr.  

Tagalapat: Maylene F. Grigana  

Tagapamahala: Carlito D. Rocafort, CESO V- Regional Director 

      Fiel Y. Almendra, CESO V- Assistant Regional Director 

      Gildo G. Mosqueda, CEO VI- Schools Division Superintendent 

    Nerissa A. Alfafara, CESE- Assistant Schools Division Superintendent 

   Gilbert B. Barerra- Chief, CLMD 

   Arturo D. Tingson, Jr.- REPS, LRMS 

   Peter Van C. Ang- ug- REPS, ADM 

   Cynthia Diaz- REPS, EsP 

   Donna S. Panes- Chief, CID 

   Judith B. Alba- EPS, ADM, LRMS 

   Aurelio C. Cagang- EPS, EsP 

 

mailto:region12@deped.gov.ph


 

 

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. 



 

 

 

Alamin 

 

Hello! Maraming salamat sa ating Poong Maykapal. Kumusta mahal naming 

mag-aaral?  

Bawat isa sa atin ay may angking talino at galing sa akademiko at 

pakikipagkapwa sa araling  edukasyon sa pagpapakakatao. Mas marami pa tayong 

matutunan sa kapakipakinabang sa inyong katangi-tanging alam at abilidad, gamit 

ang isip at kilos-loob.  

 

 Pagkatapos mong pag-aralan ang modyul na ito, inaasahang natutuhan mo ang 

mga sumusunod na kasanayan at pagpapahalaga: 

 

a. Nasusuri ang gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob 

b. Nasusuri ang isang pasyang ginawa batay sa gamit at tunguhin ng isip at kilos-

loob  

c. Naipaliliwanag na ang isip at kilos-loob ang nagpapabukod-tangi sa tao  

(EsP7PS-IIa-5.1) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Subukin 

Gawain 1: Masdan mo ang mga sumusunod na larawan sa ibaba. Pagkatapos, 

sagutin ang mga tanong kaugnay nito. 

 

 
              mga katutubo                     batang nanalangin         kalikasan 
 

 

Gawain 2: Sagutin Mo 

 

1. Anu-ano ang pagkakaiba sa inyong napansin sa tatlong larawan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Ipaliwanag ang pagkakaiba sa nabanggit ayon sa nakita ninyo sa nabanggit na 

larawan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Bilang mag-aaral , ano ang katangi-tangi para magampanan ang tungkulin? 

Maaaring ipaliwanagg batay sa inyong napansin sa larawan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Quarter 2 
Week 1  

ISIP AT KILOS-LOOB 

 

COMPETENCY CODES: 

Competency Codes: 

 

 Natutukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob 
(ESP7PS-IIa-5.1) 

 

 

Balikan 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upang malaman kung paano naging bukod-tangi ang tao sa iba pang 

nilikhang may buhay tulad ng halaman at hayop kilalanin mo nang lubos 

ang kakayahan ng tao. Sa pamamagitan ng larawan, paghambingin ang 

gagawin ng dalawang nilikha sa isang sitwasyon.  

Sa iyong kuwaderno isulat ang iyong sagot sa mga tanong na kasunod. 

Tama bang putulin ang mga 

punong-kahoy ng walang dahilan? 

Tama bang putulin ang mga 

punong-kahoy at gawing pabahay o 

subdivision? 

  



 

 

Mga Tanong:  

 

1. Mahalaga bang putulin ang mga punong-kahoy? Bakit?  

 

 

2. Ano ang kahihinatnan kapag maubos an gating punong kahoy?  

 

 

3. Ano ang palatandaan kapag nasira ang kalikasan?  

 

 

4. Ano ang palatandaan na ang tao ay may kilos-loob at iyong pwedeng kayang gawin 

bilang kabataan?  

 

 

5. Kung susuwayin ng tao ang paalalang ito natatangi pa rin ba siya? Patunayan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ano ang natuklasan mo tungkol sa tao sa natapos mong gawain? Sakali 

mang nagkakamali ang tao sa paggamit niya ng kanyang isip ano ang 

kaya niyang gawin upang iwasto ito? Paano niya ito magagawa. Ilan 

lamang ito sa mga angkop at inaasahang pagpapasya tungi sa 

katotohanan at kabutihan gamit ang isip at kilos-loob. 



 

 

 

Tuklasin 

Panuto:  

Pag-aralan ang sumusunod na sitwasyon. Bilang isang nagdadalaga at nagbibinata, 

ano ang iyong iisipin at gagawin sa mga sitwasyong ito. Gamit ang ilustrasyon ng 

angkop na speech balloon, isulat sa iyong kuwaderno ang iyong iisipin at gagawin sa 

bawat sitwasyon.  

Isulat sa loob ng arrow na ito ang  

dapat na iisipin 

 

 

 

 

          Isulat sa loob ng arrow na  
                                                                  ito ang sasabihin o gagawin                        

                                                                           

1. Nagmamadali kayong magkaibigan kase mahuhuli na kayo klase, tapos mayroong 

entrance nandoon si Kuya Guard at may babala “Ang late i-logbook sa SSG”. 

Iningganyo ka sa ibang daan na lng dadaan, ano ang iyong iisipin at gagawin?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Magtulungan tayo, pakopya ng sagot mo ganoon ka din sa akin, pakokopyahin 

kita. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mga Tanong:  

 

Isulat sa kuwaderno ang sagot.  

1. Tama ba ang nasa isipan at gagawin sa bawat sitwasyon? Ipaliwanag ang iyong 

sagot.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Ang iyong dapat na iniisip ay lagi bang tugma sa iyong ginagawa? Ipaliwanag.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Bakit may pagkakataong tama at wasto ang naiisip mong gawin subalit hindi ito 

ang iyong ginagawa?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Kapag naisip mong hindi tama ang iyong ginawa, binabago mo ba ito? Bakit oo? 

Bakit hindi?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Paano mo mapangangatawanang gawin ang mga mabuting bagay na iyong iniisip?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

    

 



 

 

TAO: ANG NATATANGING NILIKHA 

 

Sa lahat ng species na nilikha ng Diyos, ang tao ang natatanging nilikha na 

mas higit na nakakalamang sa mga hayop, halaman at iba pang nilikha ng Poong 

Maykapal. Mayroong tatlong uri ng nilikhang may buhay sa mundo: ang halaman, 

ang hayop at Ang kakayahang mag-isip at kumilos na naaayon sa sitwasyon ay 

siyang nagpapaangat sa atin sa iba pang nilalang. Ano ba ang mayroon sa tao? Bakit 

ito ay nakakabukod-tangi sa ibang nilikha? Ayon kay Dr. Manuel Dy, Jr., ang tao ay 

may tatlong espesyal na kakayahan: ang isip, ang puso at kilos gamit ang kamay at 

pagkatao. 

Isip. Ang isip ay may kakayahang magtantiya, magabalanse sa sitwasyon sa 

mga bagay-bagay na kailangang pagdesisyonan. May kapangyarihan din itong 

humusga, sumuri, magmemorya at bigyang halaga ang nasa kapaligir an.  

Puso. Kung pisikal ang apbabatayan, tingnan mo ang iyong kamao, kung gaano 

kalaki iyan ay iyon din ang laki ng puso na sa loob ng iyong dibdib. Kahit ganyan 

kaliit ang puso ay may malakaing responsibilidada na ginagampanan ito lalo na sa 

pagpapasya, pagbabalanse ng emosyon na ang tinatawag natin ay konsensya. Sa 

puso nahuhubog ang pag-uugali at personalidad ng isang tao. Ang tianatagong galit, 

emosyon, pagmamahal adhikain ay ditto napapaloob.  

Kamay at buong katawan. Ginagamit natin ito sa pagkilos araw-araw, ang 

mata para mapansin natin ang mga bagay-bagay sa buong kapaligiran, tainga sa 

pakikinig, dila sa panlasa, bibig para sa komunikasyon at kamay para sa gawain 

natin sa araw-araw. Ang kamay at buong katawan ang ginagamit ng isip at puso 

kung ano ang nilalaman ng ating pag-iisip, emosyon at damdamin.  

Ang kapangyarihan niyang mangatuwiran ay tinatawag na isip. Ang 

kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili ay tinatawag na kilos-

loob. 

 

 

Suriin 



 

 

Tunghayan ang talahanayan sa ibaba. 

 Isip Kilos-loob 

Gamit Pag-unawa Kumilos/gumawa 

Tunguhin Katotohanan Kabutihan 

 

Sa pamamagitan ng isip, ang tao ay naghahanap ng katotohanan; kaya’t 

patuloy siyang nagsasaliksik upang makaunawa at gumawa nang naaayon sa 

katotohanang natuklasan. Ang pandamdam ng tao ay nakatutulong upang makamit 

ang katotohanang ito. Sa pamamagitan ng kaalamang natuklasan, maaari siyang 

gumawa para sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Dahil ang isip ng tao ay may 

limitasyon at hindi ito kasing perpekto ng Maylikha, siya ay nakadarama ng 

kakulangan. Kaya’t ang paghahanap ng isip sa katotohanan ay hindi nagtatapos; ang 

katotohanan ang tunguhin ng isip. 

Sa kabilang dako, ang kilos-loob ayon sa paglalarawan ni Santo Tomas de 

Aquino ay isang makatwirang pagkagusto (rational appetency), sapagkat ito ay 

pakultad (faculty) na naaakit sa mabuti at lumalayo sa masama. Kung kaya’t ang 

tunguhin ng kilos-loob ay ang kabutihan. Ang kilos-loob ay hindi naaakit sa 

kasamaan; hindi nito kailanman magugustuhan ang mismong masama. 

Kung kaya ang bawat tao ay may tungkuling sanayin, paunlarin at gawing 

ganap ang isip at kilos-loob. Mahalagang pangalagaan ang mga ito upang hindi 

masira ang tunay na layunin kung bakit ipinagkaloob ang mga ito sa tao. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Hangad kong mas sasanayin, pauunlarin at gawing ganap mo ang 

paggamit ng iyong isip at kilos-loob bilang iyong kalikasan ayon sa 

tunguhin nito na siyang nagpapabukod-tangi sa iyo sa ibang nilalang 

na may buhay. 



 

 

 

Pagyamanin 

 

PANUTO:  Tapusin ang nasimulang pangungusap batay sa iyong 

sariling pag-uunawa: 

 

1. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na gamitin ko ang aking isip sa 

pamamagitan ng 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na gamitin ko ang aking puso sa 

pamamagitan ng 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. Bilang isang mag-aaral, nararapat lamang na gamitin ko ang aking kamay at 

buong katawan sa pamamagitan ng 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Isaisip 

 

Gawain 4: Suriing mabuti ang mga katanungan sa ibaba at ilagay ang titik T kung 

Tama at titik M kung Mali. Isulat ang sagot sa patlang.  

1. Mayroong pagkakataon na: 

__________a. Ang isip ay walang kapangyarihang mag-alaala. 

__________b. Ang isip ay may kapangyarihang mangatwiran. 

__________c. Ang isip ay may kapangyarihang maglapat ng mga pagpapasya. 

__________d. Ang isip ay walang kapangyarihang umunawa sa kahulugan ng buhay 

2. Pagtatantya: Pag unawa base sa naipalagay ninyo na  isip at kilos-loob: 

__________a. ang may kapangyarihang magnilay, sumagguni, magpasya at kumilos 

__________b. ang may kapangyarihang pumili, magpasya at isakatuparan ang pinili 

__________c. ang may kapangyarihang magnilay, pumili, magpasya at isakatuparan   

                   ang pasya 

__________d. ang may  kapangyarihang makadama, kilalanin ang nadarama at ibahagi  

                   ang nadarama 

3. Sa pamamagitan ng kilos-loob nahahanap ng tao ang  

__________a. kabutihan     __________c. katotohanan 

__________b. katamaran     __________d. kayabangan 

Bilugan ang titik ng tamang sagot. 

4. Ano ang pangunahing gamit ng kilos-loob ng tao? 

a. mag-isip      c. magpasiya 

b. umunawa     d. kumilos 

5. Ano ang pangunahing gamit ng isip ng tao? 

a. mag-isip      c. magpasya 

b. umunawa     d. magtimbang ng mga esensya ng        

                                                                bagay 

 



 

 

 

 

Isagawa 

 

PANUTO: Gamit ang talahanayan sa ibaba, isulat sa loob nito ang iyong 

saloobin tungkol sa pandemiyang CoVid-19 na nararanasan natin ngayon gamit 

ang iyong isip at kilos- loob. 

 

ISIP PUSO KAMAY AT BUONG 

KATAWAN 

 

1. 

  

 

 

2. 

  

 

 

3. 

  

 

 

4. 

  

 

 

5. 

  

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tayahin 

 

PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO  

Ngayon na ganap mo nang naunawaan hindi lamang ang gamit ng isip at kilos-loob 

kung hindi pati na ang tunguhin nito, mahalagang suriin kung tugma ba ang iyong 

iyong kinikilos o ginagawa sa kakayahang taglay mo.  

Pagganap  

Panuto: Bilang indibidwal na may isip at kilos-loob may tungkuling nakaatang sa iyo 

na dapat mong isabuhay. Suriin mo ang iyong sarili kung alam mo ang mga ito at 

kung tugma ang kilos mo sa iyong kaalaman.  

Isulat sa loob ng kahon ang tungkulin ng isang kabataang katulad mo. Suriin kung 

ginagawa mo ito sa pamamagitan ng paglalagay ng parehong simbolo. Gabay mo ang 

halimbawang ibinigay.  

Tungkulin Natuklasan 

Halimbawa:  

Pumili ng musikang pakikinggan. 

Sumusunod lang ako sa uso at mga 

gusto ng aking mga kaibigan 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

PANUTO:  Sumulat  ng  maikling  panalangin  hinggil  sa  mga  

angkop at inaasahang pagpapapasya tungo sa katotohanan at  

kabutihan gamit ang isip at kilos-loob.  

 

Rubric para  sa maikling panalangin 

Kraytirya                                    Deskripsiyon                                   Puntos 

Nilalaman          Wasto ang lahat ng salita na nakapaloob sa 

panalangin. Malinaw na nailahad ang saloobin              20           

ng mag-aaral. 

 

Organisasyon    Malinaw, organisado at simple ang                                                                      

                          pagkakalahad ng ideya. Magkakaugnay ang             5                        

                          mga pangungsap at maayos ang transisyon sa 

mga susunod na talata. 

Mekaniks           Nasunod ang mga panuntunan sa pagsulat ng 

panalangin tulad ng mga uri/ bahagi  at baybay              5             

ng salita, pagkakaayos ng pangungusap at dami 

o bilang salita 

Kabuuan                                                                  30 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karagdagang  Gawain  



 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

Gawain 4 

 

 

 

 

 
Sanggunian 

 Edukasyon sa Pagpapakatao Learner’s Material Grade 7 (Quarter 2, pp.117-
112, 126-133) 

 Project EASE: Edukasyon sa Pagpapahalaga I 

 MELC

1.a. M b. T c. T d. M 

2.a. T  b. T c. T d. T 
3.a. T  b. M c. T d. M 

4.c 
5.d 

 



 

 

  

PAHATID-LIHAM  

 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran ng Edukasyon, 

Rehiyong SOCCSKSARGEN na may pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang 

pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman ng modyul na ito ay batay sa Most 

Essential Learning Competencies (MELC) ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay 

pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa pampublikong paaralan 

ng Rehiyon XII simula sa taong panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay 

sinunod sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihikayat ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon.   

  

For inquiries or feedback, please write or call:  

  

Department of Education – SOCCSKSARGEN  

Learning Resource Management System (LRMS)  

  

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  

  

Telefax No.: (083) 2288825/ (083) 2281893  

  

Email Address: region12@deped.gov




