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Edukasyon sa Pagpapakatao– Ikasiyam na Baitang 
Self Learning Module 

Ikalawang Markahan – Modyul 2: Karapatan at Tungkulin 
Edisyon, 2020 

 
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 

karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang 
pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. 
Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang 
bayad. 

 
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, tatak o 
trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng 
karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot 
sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda ang 
karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot 
mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. 

 
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang paraan 
nang walang pahintulot saKagawaran. 

 
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 
Telefax Koronadal (083) 2288825/ (083) 2281893 
E-mail Address region12@deped.gov.ph 

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.
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Modyul 
2 

Karapatan at Tungkulin 

 
 

Alamin
 

 

 

Natalakay sa nakaraang aralin na ikaw bilang tao ay may karapatan.  Ito ay 

may kaakibat sa karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang 

at mahalin ito at ang kaniyang obligasyon na tuparin ang kaniyang mga tungkulin 

bilang isang tao. Mahalaga sa bawat isa, lalo na sa yugtong ito bilang isang kabataan 

at panahon ngayon. Matutugunan mo ang tawag sa  pagbuo  ng  iyong pagkatao sa 

lipunan. 

 

Sa pagkataong ito, bibigyang-linaw natin ang kabuuan ng konsepto mo bilang 

tao upang lubos mong maunanawan ito. Sa pagkilala sa  mga  patas  at  hindi 

maaalis na karapatan ng bawat tao sa buong mundo na pinakikilos nang may 

kalayaan, katarungan, konsensya, at kapayapaan ay nangangailangan ng patas na 

pagbibigay-halaga sa karapatan at tungkulin upang makabuo ng batayang moral 

kung saan lahat ng lalaki at babae ay mamumuhay nang mapayapa at makakamit 

ang kanilang kaganapan bilang tao. 

 

Sa Modyul 6, naunawaan mo ang kahalagahan ng karaptan at tungkulin na 

batayan ng mga batas na binuo ng tao. Nakita mo ang kaugnayan  ng  

pagkakatugma ng dalawang batas na ito upang makamit ang kabutihang panlahat. 

 

Gabay ng isang babasahin at  mga  gawain,  inaasahang  masasagot  mo  sa  

modyul na ito ang mga Mahahalagang Tanong na: Ano ang dapat gawin ng tao upang 

magkaroon ng tunay na kabuluhan ang karapatang pantao? Ano-ano ang kaakibat na 

karapatan ng isang tao sa pamilya, paaralan, pamayanan at bansa? 

Nakahanda ka na bang lalong maunawaan kung  paano  makakamit  ng 

lipunan ang kabutihang panlahat? Nakahanda ka na bang malaman kung ano ang 

bahaging iyong nararapat na gampanan bilang isang tao?  Halika,  simulan  na 

natin. 

Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan, at 

pag-unawa: 

2.3 Napaliliwanag ang Batayang Konsepto ng aralin 

2.4 Naisasagawa ang mga angkop na kilos upang pukawin ang kamalayan ng 

kapwa Pilipino tungkol sa mga nasaksihan, naobserbahan o napanood na 

paglabag sa mga karapatang pantao sa pamilya, paaralan, 

barangay/pamayanan, o lipunan/bansa 
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Subukin 
 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin 

ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik ng tamang sagot sa papel. 

 
1. Alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa 

buhay? 
a. Iniiwasan ni Mark kumain ng karne at matatamis na pagkain 
b. Nagpatayo ng bahay ampunan si Bb. Camille para sa mga batang 

biktima ng pang-aabuso 
c. Sumasali si Bordo sa mga isport na mapanganib tulad ng motor racing 
d. Nagsimula ng soup kitchen si Norife para sa mga batang kalye 

 
2. Ang karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa  sumusunod  ang  hindi 

ibig sabihin nito? 
a. Hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay nsa 

kaniya nang sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. 

b. Hindi nito maapektuhan ang buhay-pamayanan 

c. Kaakibat sa Karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa 
na igalang ito 

d. Pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng 

moral na kilos. 

 
3. Ang ating lipunan ay binubuo ng mga batas na nilikha para sa kabutihang 

panlahat. Alin sa mga sumusunod ang tunay na diwa nito, maliban sa isa. 
a. Protektahan ang mamamayan at may kapangyarihan 
b. Ingatan ang interes ng nakakarami 
c. Itaguyod ang karapatang-pantao 
d. Kondenahin ang mapagsamantala sa kapangyarihan 

 
4.  Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao sa gawin o hindi gawin (o 

iwasan) ang isang Gawain. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito? 
a. Nakasalalay ang tungkulin sa isip 

b. Nakabatay ang tungkulin sa Likas na Batas Moral 

c. Ang moral ang nagpapanatili ng buhay-pamayanan 

d. May malaking epekto sa sarili at mga ugnayan ang hindi pagtupad ng 

mga tungkulin. 

 
5. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang 

pagsasaalang-alang ng 
a. Kabutihang idudulot sa kapwa 
b. Produktibong paggamit ng oras 
c. Magandang sasabihin ng mga pinuno 
d. Bilang ng trabahong matatapos 
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6. Malakas ang bagyo sa inyong lugar.  Mataas ang inyong bahay kaya  hindi 
ito mapapasukan ng tubig. Nakita mong baha na sa inyong kapitbahay. 
Nakiusap silang tumuloy sa inyo. Ano gagawin mo? 
a. Patutuluyin ko sila 
b. Hindi ko sila patutuluyin 
c. Patutuluyin ko sila pero pagbabayarin ko 
d. Tatawanan ko lamng sila 

 
7. Nawala mo ang perang pambili ng aklat. Ano ang gagawin mo? 

a. Huwag nang bumuli ng aklat. 
b. Sabihin sa nanay at tatay na nawala ang pera pambili ng aklat 
c. Maghiram ng aklat sa kaklase at ipakita sa nanay 
d. Humingi ulit ng pera sa nanay 

 
8. Oras ng recess ninyo. Matamlay ang isang mong kaklase habang hawak ang 
kaniyang tiyan. Ano ang dapat mong gawin? 

a. Hahatian ko siya ng baon ko 
b. Pagtatawanan ko siya 
c. Hindi ko siya papansinin 
d. Iinggitin ko siya ng baon ko 

 
9. Saan matatagpuan at makikilala ang likas na batas moral? 

a. Mula sa aklat ni Thomas de Aquino 
b. Mula sa pagkaunawa ng isip  ng tao 
c. Mula sa Diyos 
d. Mula sa kaisipan ng mga Pilosopo 

 
10. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo? 

a. Itatago ang pera 
b. Ibabalik sa tindera 
c. Ibabahagi sa kaibigan 
d. Lahat ng mga nabanggit 
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Aralin 2 
Karapatang-Pantao sa Pamilya, Paaralan, 

Pamayanan, o Bansa 

 

 

Sa natapos nating sa naunang Aralin tungkol sa karapatan at tungkulin ng isang 

tao, naging malinaw sa iyo na ang lipunan ay instrumento sa pagiging makatao at 

pagkamit ng kaganapan ng isang tao. Sa araling ito ay matutunghayan mo ang mga 

konseptong napukaw sa kamalayan ng kapwa Pilipino tungkol sa mga nasaksihan, 

naobserbahan o napanood. Ang mga gawain ang siyang gabay sa iyo upang maunawaan 

mo ang iyong karapatang pantao. 

 

 

 
Balikan 

 
Sa mga natapos mong unang aralin tungkol sa karapatan ng isang tao at ang 

obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang at mahalin ito at ang kaniyang obligasyon na 

tuparin ang kaniyang mga tungkulin bilang isang tao, naging malinaw sa iyo na ang 

lipunan ay instrumento sa pagkamit ng kaganapan ng isang tao. Kumuha ng isang 

malinis na papel. Isulat dito ang lahat ng mga mahalagang konsepto ng karapatan na 

iyong natutuhan mula sa mga gawain at sa babasahin. 

 
Pagkatapos mong sagutin ang paunang pagtataya, halinang alamin kung 

anong konsepto ang naunawaan mo tungkol sa unang aralin. 

 
Karapatan at Tungkulin 

Panuto: 

1. Sa pagkakataong ito, balikan mo ang mga kaisipan at  konsepto  na  natanim  sa 

iyo tungkol sa karapatan at tungkulin. 

2. Isulat ito sa mga bilog na inilaan para sa iyong mga sagot. Gamiting gabay ang 

pormat sa ibaba. 
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Sitwasyon 1 

 
Isang buwan ng kasambahay si Eva sa Pamilya Neri. Sa nakaraang isang 

linggo, tatlong bahay sa kanilang kapitbahay ang inakyat ng magnanakaw. 

Natakot si Gng. Neri dahil hindi niya kilalang ganap si Eva. Inisip din ni Gng. 

Neri na baka makipagkaibigan ang mga magnanakaw kay Eva at dahil dito, 

baka pasukin din ang kanilang bahay kapag siya lang ang tao rito. Nagpasiya 

si Gng. Neri na huwag nang palabasin ng bahay si Eva, kahit bumili sa 

tindahan sa loob ng subdibisyon. 

 

 

 
 
 

 

 
Tuklasin 

 

Gawain 1: Likas na Karapatan! 

 

Panuto: Suriin ang mga sitwasyon. Tukuyin kung anong uri ng likas na karapatan ng tao 

ang nilabag sa bawat sitwasyon. Ipaliwanag kung bakit. Pagkatapos, sagutin ang 

mga tanong sa ibaba ng Gawain. Gawin ito sa kuwaderno. 

 

 
Mga Tanong: 

 
1. Kung ikaw si Eva tama ba ang ginawa ni Gng. Neri o hindi? Ipaliwanag. 

 

 

 

 

 

KARAPATAN 
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Sitwasyon 2 
 

Nagsabi na ang 35taong-gulang na si Rona sa kaniyang ina na mag-aasawa na 

siya. Napagtapos na niya ang kaniyang dalawang kapatid at nasa Senior High 

School na ang bunso. Ngunit sinabi ng kaniyang ina na kailangan munang 

magtapos ang huli bago siya magpakasal. Siya lang ang inaasahan ng kaniyang 

Pamilya. 

2. May nalabag bang karapatan si Gng Neri ky Eva? 
 

 

 

 

 

 

3. Sa iyong palagay, Anong Karapatan ang pinoprotektahan ni Gng. Neri? 
  _ 

 

 

 

 

 
 

 

Mga Tanong 
 

1. Anong Karapatan ni Rona ang sa tingin mo ay  nalabag sa sitwasyong 
ito? 

 

 

 

 

 

 

2. Kung ikaw si Rona ano ba ang magiging epekto sa iyo sa sinabi ng iyong 
ina? 

 

 

 

 

 

 

3. May epekto rin ba sa ibang tao ang gagawin mo? Paano at kanino? 
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Mga tanong: 
 

1. May nilabag bang karapatan sa sitwasyong ito? Anu-ano ito? 
  _ 

 

 

 

 

 

2. Ano ang gagawin mo sa sitwasyon? Bakit? 
 

 

 

 

 

 

3. Ano ang magiging epekto nito sa lugar? Bakit? 
 

 

 

 

 

 
Sitwasyon 3 

 

Maraming sako ng bigas at mga alcohol ang nakatago sa 50 container 

van ni Mang Roque bukod sa nakikita sa kaniyang tindahan sa 

palengke na ibinigay ng pamahalaan para sa kanyang mga   

kababayan. Sa gitna ng panawagan ng mga mamayan ng tulong sa 

pagkain, gamot at mga gamit para sa mga biktima ng Covid-19, 30 

sako ng bigas at 5 karton lamang ang pinadala ni Mang Roque sa 

lugar. 
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Suriin 

 

Karapatan at Tungkulin 

 
Kailan masasabing iginagalang ang karapatan? Sa anong paraan ipnakikita 

ito? Ano ang kailangan upang matamasa ito nang may pananagutan? 

 
Napag-aralan mo sa Baitang 7 na may pantay na  Karapatan ang  lahat ng 

tao. Natutuhan mo rin ang batayan ba pagiging pantay niya sa kaniyang kapwa ay 

ang taglay niyang dignidad. Nag-uugat ang dignidad na ito sa  kaniyang  

kakayahang mag-isip at makapili ng Mabuti at pagiging bukod-tangi. Ano naman 

ang batayan ng pagiging pantay ng Karapatan ng lahat ng tao? Ano ba ang 

karapatan? 

 
Ang karapatan ay isang mahalagang moral ng isang tao at pumapasok dito 

ang obligasyon ng kaniyang kapwa na igalang at mahalin basi sa karapatan at 

tungkulin mabuhay. 

 
Ang mga Karapatan kinilala ni Santos Tomas de Aquino at ng Pacem  in 

Terris ay masasalamin sa pandaigdig na Pagpapapahayag ng  mga Karapatan ng 

tao. Ibinatay ang mga Karapatang kinilala ang pandaigdig na pagpapahayag sa 

dignidad ng tao, patas at hindi maaalis na Karapatan ng bawat kasapi ng 

sangkatauhan bilang pundasyon ng Kalayaan, katarungan, at  kapayapaan  sa  

buong mundo. 

 
Ang mga karapatang pantao ay nagsisimula sa mundo ng indibidwal ng tao- 

at isinagawa para mahubog ang sarili kasama ang mga institusyon panlipunan at 

paaralan para maging matagumpay ang prinsipyong batas. Kung  walang  

kabuluhan ang mga karapatang ito sa mga itinakda ng batas, wala ring kahulugan 

ang mga ito sa anumang bahagi sa ating lipunan. Ibig sabihin, kung walang 

nagkakaisang kilos ang mga indibidwal upang itaguyod ang mga karapatang ito 

magkakaroon itong ng masamang epekto sa lipunan. 
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Karapatang Pang-indibidwal 

 
1. Karapatang mabuhay at Kalayaan sa pangkatawang panganib 

2. Karapatan sa mga batayang panganailangan upang magkaroon ng maayos 

na pamumuhay (pagkain, damit, tahanan, edukasyon, pagkalingang 

pangkalusugan, tulong sa walang trabaho, at tulong sa pagtanda) 

3. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinion at impormasyon 

4. Karapatan sa malayang pagpili ng relihiyon at pagsunod sa konsensiya 

5. Karapatan sa pagpili ng propesyon 

6. Karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang 

manirahan(migrasyon) 

7. Karapatan sa aktibong pakikilahok sa mga pampublikong Gawain o 

proyekto 

8. Karapatan sa patas na proteksiyon ng batas laban sa mga paglabag ng mga 

karapatang ito 

 
Ano ang tungkulin? 

 
Ito ang obligasyong moral na gawain o hindi gawin ang isang gawain. 

Kailangan gawin ang mga tungkulin sapagkat ito ay nararapat o nakabubuti. 

 
Tungkulin bilang Obligasyong Moral 

 
Kasama sa pagiging moral ng tao ang pagtupad sa tungkulin. Moral na 

Gawain ito dahil ang moral ang siyang nagpapanatili ng ating buhay pamayanan. 

Samakatuwid, ang pagtalikod o hindi pagtupad  sa  mga tungkulin ay  pagsalungat 

sa buhay-pamayanan na may malaking epekto sa sarili at sa mga ugnayan. 

 
Tungkulin sa Bawat Karapatan 

 

 
Karapatan Tungkulin 

Karapatan sa buhay Pangalagaan ang kanyang kalusugan 
at sarili laban sa panganib 

Karapatan sa pribadong pagmamay-ari Pangalagaan at palaguin ang kanyang 
mga ari-arian at gamitin ito sa tama 

Karapatang magpakasal Suportahan at gabayan ang pamilya 
upang maging mabuting tao 
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Pagyamanin 

 

Gawain 2: 
 

Paano mo maipamamalas ang iyong pagkundena o hindi pagsang-ayon sa mga 

paglabag sa mga  karapatang  pantao sa  Pamilya,  Paaralan, Barangay/Pamayanan, 

o Lipunan/Bansa na iyong nasaksihan, naobserbahan, narinig, napanood  o nabasa? 

Panuto: Gawin ang mga sumusunod at isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. 

 
1. Pumili ng isang karapatan mula sa walo ayon sa iyong nalalaman. 

2. Magsaliksik ng mga impormasyon tungkol dito gamit ang internet, mga 

magasin, mga magulang, o panayam sa mga nakakatanda sa iyo. 

3. Ilahad ang resulta 

 
Tsart ng mga karapatan at mga paglabag sa mga ito 

 

Mga Karapatan Mga paglabag sa bawat Karapatan 

1. Karapatang mabuhay at 
kalayaan sa pangkatawang 
panganib 

Hal. Aborsiyon 

2. Karapatan sa mga batayang 
pangangailangan upang 
magkaroon ng maayos na 
pamumuhay( pagkain, damit, 
tahanan, edukasyon, 
pagkalingang pangkalususan, 
tulong sa walang trabaho, at 
tulong sa pagtanda) 

 

3. Karapatan sa malayang 
pagpapahayag ng opinyon at 
impormasyon 

 

4. Karapatan sa malayang pagpili 
ng relihiyon at pagsulod sa 
konsensiya 

 

5. Karapatan sa pagpili ng 
propesyon 

 

6. Karapatan sa malayang paglipat 
sa ibang lugar upang manirahan 
(migration) 

 



12 
 

7. Karapatan sa aktibong 
pakikilahok sa mga 
pampublikong gawain o 
proyekto 

 

8. Karapatan sa patas na 
proteksiyon ng batas laban sa 
mga paglabag sa mga 
karapatang ito 

 

 

Pamprosesong Tanong: 
 

1. Bakit mahalagang pagtuonan ng pansin ang mga karapatang pantao? 
 

 

 

 

 

 

 

2. Bakit hadlang ang mga paglabag sa bawat Karapatan sa pagkamit ng 

tagumpay sa pagkatao ng isang tao? Pangatwiranan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Paano nakakatulong ang karapatan ng isang tao sa paggawa sa paglutas ng 

mga tungkulin nito? 
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Isaisip 

Higit pa nating linangin ang iyong kaalaman sa araling ito, ngayon naman 

bigyang-buod mo ang araling ito sa pamamagitan ng paglalagay mo ng wastong 

salita sa mga patlang upang mabuo ang pangungusap. 

 
Gawain 3: Patlang! 

 

Buuin ang mga patlang sa pangungusap. 

 

Ang       mga       karapatan      kinilala      ni  ng 

   ay masasalamin sa pandaigdig na Pagpapapahayag 

ng  mga   . Ibinatay ang mga karapatang kinilala 

ang pandaigdig na pagpapahayag sa dignidad ng tao, patas at hindi maaalis na 

karapatan     ng     bawat     kasapi     ng     sangkatauhan     bilang     pundasyon     ng 

  , katarungan, at  sa buong mundo. Ang 

mga karapatang pantao ay nagsisimula sa mundo ng indibidwal ng tao- at 

isinagawa      para      mahubog      ang      sarili      kasama      ang      mga   institusyon 

    at      

  . 

para maging matagumpay ang 



 

 

 

Isagawa 

Ngayon lubos na iyong kaalaman ukol sa pagsusuri ng mga pasiyang 

ginagawa sa araw-araw batay sa paggamit ng mga karapatan at tungkulin. Sa 

pagkakataong ito ay maaari mo nang ilapat ang inyong natutuhan. 

 
Gawain 4: Karanasan mo! 

Sa pagkakataong ito, atin namang iuugnay ang iyong sariling karanasan sa 

buhay.  Gumawa ng  isang malayang  pagkukuwento na nagpapakita ng karapatan 

at tungkulin bilang isang mabuting kabataan sa panahon ngayon. 

 

 
Pamantayan sa Pagmamarka ng kuwento 

 
Partikular 

 
Deskripisyon 

 
Puntos 

 
Nakuhang Puntos 

Nilalaman Mabisang naipakita at 
naipaliwanag ang 
mensahe-Orihinal 
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Pagkamalikhain Maganda at malinaw ang 
pagkakabuo ng mga salita 

 
10 

 

Presentasyon Malinis at malinaw ang 
pagkukuwento 

 
10 

 

 
Kabuuang Puntos 

 
30 

 

 

 



 

15 

 

 

 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang mga tanong. 

Isulat sa malinis na papel ang titik ng napiling sagot. 

 
1. Ang Karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa sumusunod ang hindi ibig 

sabihin nito? 
a. Hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay nsa 

kaniya nang sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. 

b. Hindi nito maapektuhan ang buhay-pamayanan 

c. Kaakibat sa Karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na 

igalang ito 

d. Pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng 

moral na kilos. 

 
2. Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin (o iwasan) 
ang isang Gawain. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito? 

a. Nakasalalay ang tungkulin sa isip 

a. Nakabatay ang tungkulin sa Likas na Batas Moral 

b. Ang moral ang nagpapanatili ng buhay-pamayanan 

c. May malaking epekto sa sarili at mga ugnayan ang hindi pagtupad ng 

mga tungkulin. 

 
3. Saan matatagpuan at makikilala ang likas na batas moral? 

a. Mula sa aklat ni Thomas de Aquino 
b. Mula sa pagkaunawa ng isip  ng tao 
c. Mula sa Diyos 
d. Mula sa kaisipan ng mga Pilosopo 

 
4. Ang ating lipunan ay binubuo ng mga batas na nilikha para sa kabutihang 

panlahat. Alin sa mga sumusunod ang tunay na diwa nito, maliban sa isa. 
a. Protektahan ang mamamayan at may kapangyarihan 
b. Ingatan ang interes ng nakakarami 
c. Itaguyod ang karapatang-pantao 
d. Kondenahin ang mapagsamantala sa kapangyarihan 

 
5. Nawala mo ang perang pambili ng aklat. Ano ang gagawin mo? 

a. Huwag nang bumuli ng aklat. 
b. Sabihin sa nanay at tatay na nawala ang pera pambili ng aklat 
c. Maghiram ng aklat sa kaklase at ipakita sa nanay 
d. Humingi ulit ng pera sa nanay 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tayahin 
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6. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo? 
a. Itatago ang pera 
b. Ibabalik sa tindera 
c. Ibabahagi sa kaibigan 
d. Lahat ng mga nabanggit 

 
7. Oras ng recess ninyo. Matamlay ang is among kaklase habang hawak ang 

kaniyang tiyan. Ano ang dapat mong gawin? 
a. Hahatian ko siya ng baon ko 
b. Pagtatawanan ko siya 
c. Hindi ko siya papansinin 
d. Iinggitin ko siya ng baon ko 

 
8. Malakas ang bagyo sa inyong lugar. Mataas ang inyong bahay kaya hindi ito 

mapapasukan ng tubig. Nakita mong baha na sa inyong kapitbahay. Nakiusap 
silang tumuloy sa inyo. Ano gagawin mo? 

a. Patutuluyin ko sila 
b. Hindi ko sila patutuluyin 
c. Patutuluyin ko sila pero pagbabayarin ko 
d. Tatawanan ko lamng sila 

 
9. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang- 

alang ng 
a. Kabutihang idudulot sa kapwa 
b. Produktibong paggamit ng oras 
c. Magandang sasabihin ng mga pinuno 
d. Bilang ng trabahong matatapos 

 
10. Alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay? 

a. Iniiwasan ni Mark kumain ng karne at matatamis na pagkain 
b. Nagpatayo ng bahay ampunan si Bb. Camille para sa mga batang 

biktima ng pang-aabuso 
c. Sumasali si Bordo sa mga isport na mapanganib tulad ng motor racing 
d. Nagsimula ng soup kitchen si Norife para sa mga batang kaly
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Tayahin 

 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang mga tanong. Isulat 

sa malinis na papel ang titik ng napiling sagot. 

 
1. Ang Karapatan ay kapangyarihang moral. Alin sa sumusunod ang hindi ibig 

sabihin nito? 
a. Hindi maaaring puwersahin ng tao ang kaniyang kapwa na ibigay nsa 

kaniya nang sapilitan ang mga bagay na kailangan niya sa buhay. 

b. Hindi nito maapektuhan ang buhay-pamayanan 

c. Kaakibat sa Karapatan ng isang tao ang obligasyon ng kaniyang kapwa na 

igalang ito 

d. Pakikinabangan ito ng tao lamang dahil tao lamang ang makagagawa ng 

moral na kilos. 

 
2. Ang tungkulin ay obligasyong moral ng tao na gawin o hindi gawin (o  iwasan) 
ang isang Gawain. Alin sa sumusunod ang hindi ibig sabihin nito? 

a. Nakasalalay ang tungkulin sa isip 

b. Nakabatay ang tungkulin sa Likas na Batas Moral 

c. Ang moral ang nagpapanatili ng buhay-pamayanan 

d. May malaking epekto sa sarili at mga ugnayan ang hindi pagtupad ng 

mga tungkulin. 

 
3. Saan matatagpuan at makikilala ang likas na batas moral? 

a. Mula sa aklat ni Thomas de Aquino 
b. Mula sa pagkaunawa ng isip  ng tao 
c. Mula sa Diyos 
d. Mula sa kaisipan ng mga Pilosopo 

 
4. Ang ating lipunan ay binubuo ng mga batas na nilikha para sa kabutihang 

panlahat. Alin sa mga sumusunod ang tunay na diwa nito, maliban sa isa. 
a. Protektahan ang mamamayan at may kapangyarihan 
b. Ingatan ang interes ng nakakarami 
c. Itaguyod ang karapatang-pantao 
d. Kondenahin ang mapagsamantala sa kapangyarihan 

 
5. Nawala mo ang perang pambili ng aklat. Ano ang gagawin mo? 

a. Huwag nang bumuli ng aklat. 
b. Sabihin sa nanay at tatay na nawala ang pera pambili ng aklat 
c. Maghiram ng aklat sa kaklase at ipakita sa nanay 
d. Humingi ulit ng pera sa nanay 
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6. Sobra ang sukli ng tindera. Ano ang gagawin mo? 
a. Itatago ang pera 
b. Ibabalik sa tindera 
c. Ibabahagi sa kaibigan 
d. Lahat ng mga nabanggit 

 
7. Oras ng recess ninyo. Matamlay ang is among kaklase habang hawak ang 

kaniyang tiyan. Ano ang dapat mong gawin? 
a. Hahatian ko siya ng baon ko 
b. Pagtatawanan ko siya 
c. Hindi ko siya papansinin 
d. Iinggitin ko siya ng baon ko 

 
8. Malakas ang bagyo sa inyong lugar. Mataas ang inyong bahay kaya hindi ito 

mapapasukan ng tubig. Nakita mong baha na sa inyong kapitbahay. Nakiusap 
silang tumuloy sa inyo. Ano gagawin mo? 

a. Patutuluyin ko sila 
b. Hindi ko sila patutuluyin 
c. Patutuluyin ko sila pero pagbabayarin ko 
d. Tatawanan ko lamng sila 

 
9. Isa sa pangunahing katangian ng makabuluhang gawain ang pagsasaalang- 

alang ng 
a. Kabutihang idudulot sa kapwa 
b. Produktibong paggamit ng oras 
c. Magandang sasabihin ng mga pinuno 
d. Bilang ng trabahong matatapos 

 
10. Alin ang hindi nagpapakita ng tungkulin na kaakibat ng karapatan sa buhay? 

a. Iniiwasan ni Mark kumain ng karne at matatamis na pagkain 
b. Nagpatayo ng bahay ampunan si Bb. Camille para sa mga batang 

biktima ng pang-aabuso 
c. Sumasali si Bordo sa mga isport na mapanganib tulad ng motor racing 
d. Nagsimula ng soup kitchen si Norife para sa mga batang kalye 
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Karagdagang Gawain 

Binabati ko ang iyong kahusayan dahil sa natapos mo ang lahat ng gawain   

sa aralin ito! Upang lalong kang maging mahusay sa mga konseptong  atin  

tinalakay sa araling ito. Ikaw ay inaasahang gawin ang gawaing ito. 

 
Panuto: Balikan ang mga karapatang binibigyan mo ng una hanggang ikatlong 

ranggo sa gawain. Gumawa ng makabuluhang plano sa loob ng isang markahan ng 

mga tungkulin na gagawin mo upang maging gawi mo ang mga pagpapahalaga sa 

mga karapatang ito. 
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PAHATID-LIHAM 
Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng  Kagawaran 

ng Edukasyon, Rehiyon Dose, 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 ng SOCCSKSARGEN Region simula sa taong panuruan 
2020-2021. Ang  proseso  ng  paglinang ay sinunod sa paglimbag ng 
modyul sa ito. Ito ay Bersyong 2.0. Malugod naming hinihimok ang 
pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
Department of Education – SOCCSKSARGEN 
Learning Resource Management System (LRMS) 

 
Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 
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