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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 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 

 

Magandang buhay! Bahagi na ng buhay ng tao ang gumawa ng pasiya araw-

araw. Simula pagkagising nagsisimula na ang maghapong pagpapasiya. Sa 

pagpapasyang ito mahalagang matutunan ng tao ang pagpili sa pagitan ng 

tama at mali na kaniyang gagawin. 

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

ang mga sumusunod na kasanayan: 

1. Natutukoy na ang Likas na Batas Moral ay natatangi sa tao dahil sa 

kabutihan may kamalayan at kalayaan. 

2. Nailalapat ang wastong paraan upang baguhin ang mga pasya at kilos 

na taliwas sa unang prinsipyo ng Likas na Batas Moral. 

3. Nahihinuha na nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa 

kongkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsensiya. Ito ang likas na 

Batas Moral na itinatanim ng Diyos sa isip at puso ng tao. 

4. Nakabubuo ng mga hakbang upang mapaunlad ang mga pasya at kilos 

na ginagawa araw-araw. 

 

Sa araling ito, inaasahang masasagot mo ang Mahalagang Tanong na: Ano 

ang Kaugnayan ng Konsensiya sa Likas ng Batas Moral? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Subukin 

Panuto: Pag-aralan ang case study sa ibaba. Ano ang iyong 

gagawin kung ikaw ay nahaharap sa ganitong situwasyon? 

Sagutin ang mga tanong pagkatapos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Sagutin: 

1. Papayag ka ba sa alok ng iyong kaibigan?   

Oo, bakit?____________________________________________________ 
Hindi, bakit?__________________________________________________ 

 
2. Hihinto ka ba para tulungan ang matanda? 

Oo, bakit?_____________________________________________________ 

Hindi, bakit?___________________________________________________ 
 

3. Ano ang nakatulong sa iyo sa paggawa ng desisyong ito? 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
4. Ano ang pinagbatayan mo para sabihing tama o mali ang isang kilos? 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

K1. Niyaya ka ng kaibigan 
mon a magnakaw sa bahay 

ng isang matandang 
mayaman. Dahil hirap nga 

ang buhay dulot ng 

pandemyang COVID 19. 

K2. Nagmamadali ka 
dahil late kana sa klase, 

habang binabaybay mo 
ang kalye patungo sa 

paaralan, nakita mo ang 
isang matandang babae 

na hirap tamawid dahil 

hirap itong maglakad.  



 

 

Quarter 2 
Week 4  

 

Ang Kaugnayan ng Konsensiya sa 

Likas na Batas Moral 

 

COMPETENCY CODES: 

 Nahihinuha na nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa 
         Kongkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsiyensiya. Ito ang     

Likas na  Batas Moral na itinanim ng Diyos sa isip at puso ng tao. 
(EsP7PS-IId-6.3) 
 

 Nakabubuo ng tamang pangangatwiran batay sa Likas na Batas Moral 

upang magkaroon ng angkop na pagpapasiya at kilos araw-araw. 

(EsP7PS-IId-6.4 

 

Balikan 

 PANUTO: Batay sa iyong natutunan sa nakaraang leksiyon, magbigay 

 ng dalawang sitwasyon na ngpapakita kung paano hinuhubog ang 

 konsensiya. 

 

 

  

1. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

2.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 

Tuklasin 

PANUTO: Isulat mo sa mga kahon sa ibaba ang mga salitang 

nagbibigay kahulugan sa salitang konsensiya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sagutin: 

1. Ano ang naging batayan mo sa mga pagpapasya at kilos mo 

ayon sa binigay mong kahulugan ng konsensiya? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

______________________________________________________ 
 

2. Epektibo bang gabay ang konsensiya sa pagdedesisyon? 
Ipaliwanag. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano ang KONSENSIYA para sayo? 

1. 4. 

2. 

3. 



 

 

 

Suriin 

PANUTO: Pag-aralan ang sumusunod na situwasyon at 

gumawa ng sariling pagpapasiya. Isulat ang iyong pasiya at 

paliwanag kaugnay nito sa iyong kuwadernno. 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANUTO: Pag-isipan at sagutin mo ang mga katanungang: 

 
1. Ano ang sinasabi ng iyong konsensiya sa kanilang ginawa? 

Nagpapakita ba ito ng kabutihan o kasamaan? Ipaliwanang. 
 

2. Saan nkabatay ang iyong paghuhusga? 

 

..makatapon nga 

ng basura dito sa 

tubig….. 

walang 

nakatingin.. 



 

 

Ang Kaugnayan  ng Konsensiya sa Likas na Bataas Moral 

 Naaalala mo pa ba noong ikaw ay bata pa? Ang sinasabi 

ng iyong ama at ina, o iyong lolo at lola sa tuwing gumagawa ka 

ng mabuti o ng masama? Ayon sa kanila, may dalawang 

katauhan sa iyong tabi, isa sa iyong kanan at sa sa kaliwa. 

Pareho silang nagsisikap impluwensyahan ka na pumili sa 

mabuti o masama na dapat mong gawin sa isang sitwasyon. 

Ayon sa kanila, kapag pinili mo ang mabuti, sinusunod mo ang 

katauhan na nasa iyong kanan. Kapag pinili mo ang masama, 

sinusunod mo ang katauhan na nasa iyong kaliwa. 

 Ngayon naman, marahil naririnig mo ang mga katagang: 

“Malinis ang konsensiya ko” o kaya naman “ Hindi maatim ng 

aking konsensiya…” Ano  nga ba ang kosensiya? 

 Ang salitang konsensiya ay mula sa salitan Latin na cum 

ibig sabihin ay “with” o mayroon at Scientia, na ibig sabihin ay 

knowledge” o kaalaman. Samakatuwid, ang konsensiya ay 

nagangahulugang “with knowledge” o mayroong kaalaman. 

Ipinahihiwatig nito ang kaugnayan ng kaalaman sa isang bagay; 

sapagkat naipakikita ang paglalapat ng kaalaman sa 

pamamagitan ng kilos na ginawa. 

 Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang paglalapat ng 

kalaman ay maarin magawa sa pamamagitan ng mga 

sumusunod na paraan: 

a. Sa tulong ng konsensiya, nakikilala ng tao na may bagay 

siyang ginagawa o hindi ginawa. Halimbawa nito, iniwan sa 
pangangalaga moa ng iyong nakababatang kapatid dahil 

umalis ang iyong ina. Ngunit sinaayan moa ng pag-aalaga ng 
panonood ng telebisyon. Dahil ditto, nahulog ang kapatid 
mo. Nagkaroo ito ng gasgas sa braso. Pagdating ng iyong ina, 

hindi lang pala gasgas ang tinamo ng iyong kapatid, nakita 
ng nanay mo may bukol din ito s oo. Nang tanungin ka, 

sinabi mong napadikit lang sa dingding kaya’t nagkaroon ng 
agasgas, subali’t di mo alamm bakit may bukol ito. Hindi mo 

man aminin ang iyong ginawa at itanggi ang katotohanan, 
makumbinsi mo man ang iba at ika’y paniwalaan, ang iyong 
konsensiya testigo sa pagkakataong ito spagkat 

nagpapatunay ito sa kilos na ginawa o hindi ginawa ng tao. 
 

b. Sa pamamagitan ng konsensiya, nahuhusgahan ng tao kung 
may bagay na dapat sana’y isinagawa subalit hindi niya 

ginawa o hindi niya dapat isinagawa subalit ginawa. Sa 
pagpapatuloy ng halimbawa sa itaas, sa iyong pag-iisa hindi 

ka mapakali, nararamdaman mong dapat mong sabihin sa 
iyong ina ang tunay na nagyari sa iyong kapatid. Ang 



 

 

konsensiya sa sitwasyong ito ay pumupukaw sa tao upang 
magpaalala ng dapat at hindi dapat gawin. 

 
c. Gamit ang konsensiya, nahuhusgahan kung ang bagay na 

ginawa ay nagawa nang maayos a tama o nagawa nang di-
maayos o mali. Hamlimbawang binalewala moa ng bulong ng 

konsensiya na sabihin sa iyong ina ang tunay na pangyayari, 
hindi na natahimik ang iyong kalooban. As tumindi pa ang 
pagkakabagabag nito lalo na nang nilagnat ang kapatid mo. 

Kaya’t sinabi moa ng toong nangyayari sa iyong ina. 
Napagalitan ka man subali’t nawala ang iyong pag-aalala at 

nakadama ka ng kapayapaan ng kalooban. Sa kalagayang 
ito, ang konsiya ay mararamdamang nagpapahintulot, 

nagpaparatang o maaring nagpapahirap sa tao. Ang 
konsensiya ang bumbagabag sa tao kapag gumawa siya ng 
masama. Io ang tinutukoy ng katagang “hindi ako 

matahimik, inuusig ako ng aking konsensiya”. 
 

Ipinapakita ditto na ang konsensiya ang batayan ng isip 
sa paghuhusga ng tama o mali. Paano ng aba nalalaman 

ng konsensiya ang tama at mali? Ibinabatay ng 
konsensiya ang pagsukat o paghusga sa kilos sa 
obhetibong pamantayan ng Likas na Batas Moral. 

 
  Ang Likas na Batas Moral ay ibinigay sa tao noong siya ay 

 likhain. Ito ay sa dahilang nakikibahagi siya sa karunungan at 

 kabutihan ng Diyos. Sa pamamgitan ng batas na ito, ang tao ay 

 may kakayahang makilala ang mabuti at masama. Dahil sa 

 kalayaan, ang tao ay may kakayahang gumawa ng mabuti o 

 masama. Nakaugat ito s kanyang malayang kilos-loob dahil ang 

 pagtungo sa kabutihan o sa kasamaan ay may kamalayan at 

 kalayaan. 

 Narito ang mga Katangian ng Likas na Batas Moral 

a. Obhetibo 

b. Pangkalahatan (Unibersal) 
c. Walang Hanggan (Eternal)  

d. Di-nagbabago (Immutable) 
 

 Uri ng Konsensiya 
 

1. Tama. Ang paghusga ng konsensiya ay tama kung lahat ng 

kaisipan at dahilan na kakailaganin sa paglapat ng obhektibong 
pamantayan ay naisakauparan nang walang pagkakamali. 

Tama ang konsensiya kung hinuhusgahan nito ang tama bilang 
tama at bilang alia ng mali (Agapay). 

 



 

 

Halimbawa, inutusan kang bumili ng isda isang araw. 
Napansin mong sobra ng tatlong piso ang sukling ibinigay 

sa iyo ng tinder. Nang araw ding iyon hindi ka binigyan 
ng baon ng iyong ina dahil kulang ang kinita ng iyong 

ama sa pamamasada. Wala ka mang baon subali’t 
isinauli moa ng sobrang sukli na ibinigay sa iyo. 

Katuwiran mo, hindi sa iyo ang pera kaya’t nararapat na 
ito ay isauli mo. 

 

2. Mali. Ang paghusga ng konsensiya ay nagkakamali kapag ito ay 

nakabatay sa mga maling prinsipyo o nailapat ang tamang 
prinsipyo sa maling paraan. Ayon pa rin kay Agapay, mali ang 
konsensiya kung hinuhusgahan nito ang mali bilang tama at ng 

tama ang mali. Gamit pa rin ang halimbawa sa itaas. 
 

Naisip mong biyaya sa iyo ang sobrang sukli dahil 

nagkaroon ka ng baon sa araw na iyon. Katwiran mo pa, 

hindi mo naman ginusto na magkamali ang tindera sa 

pagsukli. Hindi masama na itnago mo ang pera 

nagpasalamat ka pa dahil nagkamali ang tindera. 

 Itinuring ang konsensiya bilang batas moral na itinanim ng 

Diyos sa isip at puso ng tao. Sa pamamgitan ng konsensiya 

nakagagawa ang tao ng mga pagpapasiya at nasusunod ang batas-

moral sa kaniyang buhay. Dahil dito, ang konsensiya ang 

pinakamalapit na pamantayan ng moralidad. Ang konsensiya ay likas 

sa tao upang maghusga sa mabuti o masam na maaring gawin. Ang 

tao mismo ang naghuhusga ng mbauti o masama na kaniyang 

gagawin gamit ang kaniyang konsensiya. 

 May pagkakataong na inaakala ng tao na ang maliit na bagay ay hindi 

nagkakaroon ng malaking epekto sa kanyang pagkatao. Ito ang nagaganap 

sa kaniyang konsensiya nang hindi niya namamalayan. Karaniwang 

sinasabi ang mga katagang: maliit na bagay lang naman, ngayon lang o  

minsan lang ipang pangatwiran ang maling ginawa. Kung patuloy na 

babalewalain ng tao ang kaniyang konsensiya, darating ang pagkakataon na 

ito ay magiging manhid sa pagkilala ng tama. 

 

 

 

  



 

 

 

Pagyamanin 

PANUTO: Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan sagutin mo 

 ang sumusunod na tanong sa iyong kuwaderno. 

a. Ano dapat batayan ng tao sa kanyang gagawing pagpapasya at 
pagkilos? Pangatwiran? 

b. Ang Likas na Batas Moral ay sinasabing natatangi sa tao, bakit? 
c. Saan dapat nakabatay ang pagkahubog ng konsensya? Ipaliwanag. 

d. Paano nauugnay ang Likas na Batas Moral sa konsensiya ng tao? 
e. May tao bang walang konsensya? Ipaliwanag ang ibig sabihin nito? 

 

Punan ang kahon na nasa graphic organizer ayon sa iyong 

naunawaan tungkol sa kaugnayan ng konsensiya sa Likas na Batas Moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LIKAS NA BATAS MORAL 

KONSENSIYA 

Mga 

mabuting 

kilos na 

dapat 

mong 

gawin 

Mga 

masamang 

gawain na 

dapat mong 

iwasan 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 



 

 

 

Isaisip 
 

 

PANUTO:  Ilalapat mo ang mga natutunan mong konsepto 

tungkol sa konsensiya sa pang-araw-araw mong buhay. 

Basahin at sagutan ang mga kasunod na tanong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanong: 

1. Anong paghuhusga ang iyong nkikita batay sa iyong 

konsensiya sa sitwasyong binasa mo? 
______________________________________________________________

______________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
2. Ipaliwanag naman ang pinagbatayan mo ng iyong konsensiya 

sa paghusga nito. 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Malapit na ang pasukan. Dahil sa pandemya dulot ng Covid-19, 

nagging “online” na ang isa sa mga paraan ng mga estudyante sa pag-

aaral. Dahil dito gusto ni Jean na bilhan siya ng bagong cellphone kahit 

na may cellphone na siya na pwede pa namang magamit. Kinausap niya 

ang kanyang ina. At kahit hirap ang buhay nagawa pa rin ng kanyang 

magulang na ibigay ang kanyang kagustuhan. 



 

 

 

Isagawa 

PANUTO: Sumulat ng pagninilay tungkol sa tatlong karanasang 

kaugnay ng tama at maling pagpapasiyang may mabigat na 

epekto sa buhay mo at sa ibang tao. Isulat ang paraan o 

estratehiya sa paglinang mo ng tamang konsiyensiyang 

kaugnay nito. Kompletuhin ang tsart. 

 
Karanasang 
Pinagnilayan 

 
Paraan o Estratehiya sa 
Paglinang ng Tamang 

konsiyensiya 

1.  

2.  

3.  

 

 

Tayahin 

PANUTO:  Tama o Mali. Isulat sa iyong kwaderno ang tamang 

sagot. 

__________1. Uri ng konsensiya na hinuhusgahan ang tama 
bilang tama at bilang mali ang mali. 

_________2. Unang katangian ng konsensiya. 
__________3. Sa batas na ito mahalaga ang taong gumawa ng 
mabuti o masama. 

_________4.Uri ng konsensiya na nakabatay sa maling 
prinsipyo o  nailapat ang tamang prinsipyo sa maling 

paraan. 
__________5. Ang ibig sabihin ng konsiya ay “with knowledge” 

may kaalaman sa isang bagay. 
 
 

 
 



 

 

__________6. Ang likas na batas moral ang may kakayahang 
makilala ang mabuti o masama. 

__________7. Sa pamamagitan ng konsensiya mahuhusgahan 
ang tao kng my bagay na dapat sana’y isiganawa sabalit 

hindi ginawa. 
__________8. Sa tulong ng konsensiya kilala ang tao na may 

bagay siyang ginawa o hindi ginawa. 
__________9. Ang batas na namamahala sa tao na nakabatay 
sa katotohanan ay tinatawag na eternal. 

__________10. Obhetibo and tawag sa batas na ito ay walang 
hanggan, walang katapusan at walang kamatayan dahil ito 

ay permanente 

 

 

Karagdagang Gawain 

PANUTO: Gumawa ng isang tula batay sa natutunan mo 

tungkol sa kaugnayan ng konsensiya at Likas na Batas Moral. 

 

 

 

 

 

 

Rubric para sa maikling panalangin 

Kraytirya Deskripsiyon Puntos 

Nilalaman Mabisang naipahayag ang mensahe ng tula.  
10 

Pagkakabuo Angkop at wasto ang mga salitang ginamit sa 
pagbubuo 

 
5 

Pagkakasulat Malinis at wasto ang pagkakasulat  
5 

 Kabuuan 20 puntos 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sanggunian 
 

 Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Learners Module  

 

 

 

 

 

 

Pagyamanin: 

(Graphic Organizer) Ang Likas na Batas Moral ang pinagbabatayan 

ng paghuhusga ng konsensiya na gawin ang mabuti at iwasan ang 

masama sapgkat may kamalayan at kalayaan ang pagtungo sa 

KABUTIHAN. 

(Ilan lamang ito sa maaaring magng sagot ) 

Mabuting Kilos: 

Sundin ang payo ng mga magulang 

Gawin ang takdang-aralin at mga proyektong nakatakda sa 
tamang oras 

Sundin ang mga alituntunin na ipinatutupad ng pamayanan. 
Masamang Kilos: 

Pag-imbento ng dahilan para payagan lumabas ng bahay 
upang makapaglaro ng computer games. 

Pagti-text habang nagtuturo ang guro 

Pagpapakawala ng aming aso tuwing umaga upang dumumi 
sa kalsada 

 
Tayahin:  1.  Tama  2.  Tama   3. Tama   4. Mali   5. Tama      6. 

Tama    7. Tama   8. Tama   9. Mali   10. Mali 

 



 

 

  

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




