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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 

 

Isang pagbati na naman dahil natapos mo na ang mga nakaraang aralin sa unang 

markahan. Ipagpatuloy mong linangin ang iyong kaalaman at kakayahan kaya 

huwag kang umayaw dahil ang araling ito ay kailangan mo. 

May mga pagkakataon na ganitong mga kataga ang naririnig mo “Matuto ka 

naming magkusa dahil hindi ka na bata!” Bakit gayon na lamang ang laki ng 

inaasahan sa tao lalo na sa mga gawaing humahamon sa iyong kakayahan na 

tumugon dito? Sa3modyul na ito, sagutin mo ang Mahalagang Tanong: Bakit may 

pananagutan ang tao sa kahihinatnan (kabutihan o kasamaan) ng makataong 

kilos? Halika! Tahakin ang landas ng pagiging makatao sa pamamagitan ng pagpili 

ng mabuting opsiyon. 

Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong kasanayang pampagkatuto:  

a. Naipaliliwanag na may pagkukusa sa makataong kilos kung nagmumula 

ito sa kalooban na malayang isinagawa sa pamamatnubay ng 

isip/kaalaman. (EsP10MP-Ia-5.1) 

b. Natutukoy ang mga kilos na dapat panagutan. (EsP10MP-Ia-5.2) 

 

 

Subukin 

 

Bago magsimula ang pagtalakay sa mga paksa at pagsagot sa mga gawain, 

mabuting sagutan ang paunang pagtataya bilang sukatan ng iyong mga kaalaman. 

Handa ka na ba? 

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

Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik ng iyong napiling sagot sa 
patlang. 

 
1. Kung kilalanin ang katuruan ni Aristoteles, aling kilos ang ipinakita ng isang 

taong biglang nanapak ng kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko 
sa kaniya? 

a. walang kusang loob           c. di-kusang loob  
b.  kusang loob    d. Kilos-loob 

 

2. Nakagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikta niya ito bilang 

mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Ito ay sa kadahilanang ang ___ 

niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya bilang 

tama. 

a. isip    c.  kilos-loob 



 

      

b. kalayaan   d. dignidad 

3. Ang makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit ang matagal nang minimithi 
ni Joseph. Nagkaroon siya ng pagkakataong matingnan  ang susi sa 

pagmamarka (answer key) na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. Anong 
uri ng kilos na may kapanagutan ang ipinakita ni Joseph? 

           a. walang kusang loob c. kusang loob 
            b. di-kusang  loob  d. Kilos-loob 

 

4. Nagtinginan ang mga tao sa gawi ni Susan nang tumunog ng malakas ang 
cellphone niya habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari.Anong uri ng 

kilos ang ipinakita ng mga tao kay Susan? 
  a. makataong Kilos           c. kilos ng tao 

            b. mapanagutang kilos            d. kilos-loob 

5. Ang makataong kilos (human act) ay kilos na isinagawa ng tao nang may 

kaalaman, malaya, at kusa kaya’t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa 

nito.Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang makataong kilos? 

a. Nabasag ang mamahaling plorera na nabangga nang siya ay nadulas 
sa paglalakad  sa makintab na sahig. 

b. Kinausap ni Lara ang mga hurado upang masiguro niyang mananalo 
siya sa paligsahan sa pag-awit. 

c. Natapon ang hinahawakang baso nang biglang gulatin siya ng 
kanyang nakababatang kapatid. 

d. Bigla siyang napasigaw ng malakas dahil sa nangyaring pagsabog sa 
labas ng bahay. 
 

6. Bakit ang kilos ng tao (acts of man) ay itinuturing na kilos na walang 

kapanagutan sa sinumang gagawa ng kilos? 
a. Ang kilos na malayang pinili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng 

konsensiya. 
b. Ang kilos ay likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan at hindi 

ginagamitan ng isip at kilos-loob. 
c. Ang kilos ay hindi sinadya at kulang sa pagkukusa. 

d. Ang kilos ay kahiya-hiya at dapat pagsisihan.  

 
7. Bakit ang kilos na kusang loob ay may kaakibat na kapanagutan? 

a. Ang lahat ng kilos ay may kaakibat na pananagutan. 
b. Ang pagsagawa ng kilos ay may kaalaman at pagsang-ayon. 

c. Ang  gumagawa ng kilos ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-
ayon. 

d.  Ang kilos ay ayon sa kanyang kalikasan at hindi maaaring 
tanggihan. 

 

8. Masipag at matalinong mag-aaral si Ali. Sa talakayan at pangkatang gawain ay 
hindi siya nagpahuli. Marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng 

kaniyang galing. Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi 
siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. May 

pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na 
pagtingin ng kaniyang mga guro? 

a. Wala, dahil ginagawa niya ang tama bilang isang mag-aaral. 

b. Wala, dahil talagang may kumpetisyon sa isang klase. 

                   c. Oo, dahil siya na lamang ang parating nagtataas ng kamay upang   
sumagot. 



 

      

d.Oo, dahil hindi niya pinagbibigyan ang ibang kaklase upang sumagot 

 
9. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa kinain 

niya kahit alam niyang hindi ito sa kanya. May pananagutan ba si Luisa sa 
kanyang ginawa? 

             a.  Oo, dahil may kaalaman at kusa niya itong ginawa. 
            b. Oo, dahil alam niyang hindi kanya ang pagkain. 

            c. Wala, dahil hindi niya kilala ang may-ari 
            d. Wala, dahil likas sa tao ang kumain 

 

10. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kilos ng tao (acts of Man)? 
a. Pagsagot sa mga tanong sa aralin 

b. Paghihikab dahil inaantok 
c. Pagsigaw sa kagalit na mag-aaral 

d. Paghuhugas ng mga pinggan 
 

B. Panuto. Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaas ng 

tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling kaisipan. 
 

__________11. Ang pananagutan ay nakadepende sa taong gumawa ng isang kilos. 
_________ 12.Ang makataong kilos ay isinasagawa ng may kaalaman, malaya at 

kusa. 

__________13. Ang mabuti at masamang kilos ay katanggap-tanggap sapagkat ito 

ay parte ng pagkatao ng isang tao. 
__________14. Ang kilos ng tao ay mga kilos na nagaganap sa tao ayon sa kanyang 

kagustuhan at kapasyahan 

_________15. Ang taong may kapanagutan ay may kaalaman at  pagkukusa sa 
kanyang ginagawa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Modyul 

1 
Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos 

(Voluntariness of Human Act) 

 

Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo na ginagamit ng tao ang isip at kilos-

loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi 

upang siya ay magpakatao. Sadyang natatangi nga ang tao. Ipinagkaloob sa kaniya 

ang lahat ng kakayahan at pakultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at 

upang magpakatao. Kaya isang malaking hamon sa tao ang magpakatao at gamitin 

ang taglay niyang mga kakayahan sa pagkamit nito. Paano nga ba nahuhubog ang 

pagkatao ng tao? Paano niya ginagamit ang mga salik na nabanggit sa pagsisikap 

niyang magpakatao? 
 

 

Balikan 

 

Simulan natin ang  aralin sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa talakayan ng 

unang markahan.  

Panuto: Pumili ng isa hanggang dalawang salita na nakasulat sa ibaba at ipahayag 

ang iyong natutunang konsepto ukol dito. Isulat ang sagot sa nakalaang kahon. 

     Kalayaan,    dignidad,      konsensiya,    pagmamahal,   isip,    kilos-loob 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Halinang tuklasin ang iyong kakayahan sa pagsusuri ng sitwasyon at ang iyong 
maging reaksiyon. Maaari kang humanap ng kapareha tulad ng iyong kapatid, 

magulang o kasamahan sa bahay sa pagsagot sa gawain. 
 

Gawain 1: Opinyon, ipahayag! 
Panuto: Basahin at suriin ang mga sitwasyon.Isulat sa patlang ang mga sagot. 

 

Sitwasyon 1.  
Humanga ang iyong mga kaklase dahil sa pambihirang 

galing na ipinakita mo sa isang paligsahan. Lumapit sila sa 

iyo at binati ka. Hindi mo akalain na may kaklase ka na 
sinisiraan ka dahil sa inggit sa iyo. Ngunit mas minabuti 

mong manahimik at ipagsabalikat na lamang bagaman 
nakaramdam ka ng pagkapahiya. May kaibigan ka na 

nagsabing naniniwala silang hindi iyon totoo. 
 

Tanong:  
Dapat ka bang 

magpakita ng galit 

dahil sa iyong 
pagkapahiya? Bakit? 

 

 
 

 

 
Sitwasyon 2.  

Nasaksihan mo ang pananakit ng isang bully sa iyong 

kaklase sa loob ng classroom. Dahil sa takot na baka 
madamay ka, hindi mo ito sinumbong sa kinauukulan. 

 

Tanong: 

 Mapapanagot kaba sa 
iyong pananahimik? 

Bakit? 

 
 
Pamprosesong tanong: 
 

1. Kung ikaw ang nasa sitwasyon 1 at 2, ano ang nararapat mong gawin na 
magpapamalas ng makataong kilos? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

2. Paano dapat ipamalas ng tao sa kaniyang araw-araw na buhay ang paggamit 
ng isip at kilos-loob sa pagtugon sa mga gawaing nangangailangan ng 
pananagutan? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Tuklasin 



 

      

 
Sa bahaging ito ay inaasahang mas lalawak pa ang iyong kaalaman at pang-unawa 

tungkol sa sa mga konseptong may kinalaman  sa uri ng  kilos at mga kilos na may 
kaakibat na kapanagutan. 

 

Panuto: Basahin at unawain mo ang mga teksto na nasa ibaba. Sagutin ang mga 
pamprosesong tanong na makikita sa susunod na pahina. Isulat ang iyong mga 

sagot sa patlang.  
 

Ang Makataong Kilos 

   

Ayon kay Agapay, ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may 

kontrol at pananagutan sa sarili. Sa puntong ito sa tulong ng babasahing ito, 

mahalagang lakbayin mo ang pag-unawa sa kilos mo bilang tao at ang 

pananagutan mo kaugnay nito. 

 

May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at makataong 

kilos (human act). Ang kilos ng tao (acts of man) ay likas sa tao o ayon sa kanyang 

kalikasan at hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob. Ang kilos na ito ay 

masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang 

pananagutan ang tao kung naisagawa ito. Halimbawa nito ay ang mga biyolohikal 

at pisyolohikal na kilos na nagaganap sa tao tulad ng paghinga, pagtibok ng puso, 

pagkurap ng mata, pagkaramdam ng sakit mula sa isang sugat, paghikab at iba 

pa. 

Ang makataong kilos (human act) ay kilos na isinagawa ng tao nang may 

kaalaman, malaya, at kusa.Ito ay ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may 

kapanagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Ito ay kilos na malayang pinili mula sa 

paghuhusga at pagsusuri ng konsensiya. Pananagutan ng taong nagsagawa ng 

makataong kilos ang bunga ng kaniyang piniling kilos. Kung mabuti ang kilos, ito 

ay katanggap-tanggap. At kung masama ang kilos, ito naman ay kahiya-hiya at 

dapat pagsisihan. 

 

Maaari bang maging makataong kilos ang kilos ng tao? Ang sagot ay oo. 

Halimbawa: Si Jasmin ay isang mag-aaral sa Baitang 10. Hilig niya ang magpunta 

sa library at doon ay magbasa ng mga paborito niyang dyornal. Sa kaniyang 

paglalakad ay narinig niya ang kuwentuhan ng kaniyang mga kaklase tungkol sa 

maagang pag-aasawa ng isa nilang kamag-aral. Hindi sadyang marinig niya ito at 

magkaroon ng kaalaman tungkol dito. Kaya hindi niya ito inintindi at nagpatuloy 

siya sa paglalakad patungo sa library. 

 

Pagsusuri: Maliwanag na walang kamalayan si Jasmin sa tsismis sa loob ng  mga 

ito sa kaniyang paglalakad patungo sa library, hindi ito tumimo sa kaniyang isip 

gayundin ang mga detalye ng kuwento. Kaya, ang kilos na pagkakarinig ay hindi 

 

Suriin 



 

      

sinadya. Ang kakayahan niyang tumugon sa mga narinig ay hindi niya pinili. Kaya, 

ang kilos na pagdinig sa usapan ay hindi malayang pinili. 

 

Samakatwid, maipapalagay natin na isang kilos ng tao ang makarinig ngunit ang 

kilos na narinig mula sa usapan galing sa umpukan ay isang kilos ng tao na 

maaaring maging makataong kilos. Halimbawa: Sa mga narinig mula sa umpukan 

habang naglalakad, nahikayat si Jasmin at naengganyo sa usapan tungkol sa 

kaklase nilang maagang nakapag-asawa. Siya ay lumapit sa umpukan, tuluyang 

nakihalubilo sa kanila, at nagbigay pa ng mga reaksiyon sa usapan. 

 

Pagsusuri: Si Jasmin ay nagkaroon ng kaalaman sa mga usapan sa pamamagitan 

ng pagkakaroon ng interes sa tsismis. Ginamit niya ang kaniyang kakayahang 

pumili at malayang kilos-loob sa pagtukoy at pagpili ng kaniyang kilos. Hindi 

lamang siya nakinig kundi nakihalubilo, nagtanong at nagbigay pa ng kaniyang 

reaksiyon – isang indikasyon na ito ay ginusto at sinadya. Kaya ang dating kilos ng 

tao ay naging makataong kilos. Sa kasong ito, ang kilos ay may kapanagutan 

(imputable) para kay Jasmin na siyang responsable sa piniling kilos. 

 

Ang pananagutan ay nararapat na may kaalaman at kalayaan sa piniling kilos 

upang masabing ang kilos ay pagkukusang kilos (voluntary act). Ang bigat (degree) 

ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang makataong kilos ay 

nakabatay sa bigat ng kagustuhan o may pagkukusa. Ang mga ito (degree of 

willfullness o voluntariness) ay nasa ilalim ng kaalaman at kalayaan na 

tinatamasa. Sa madaling salita, kung mas malawak ang kaalaman o kalayaan, mas 

mataas  o mababang digri ang pagkukusa  o pagkagusto. Kung mas mataas o 

mababang digri ang pagkukusa, mas mabigat o mababaw ang kapanagutan. 

 

Tatlong uri ng Kilos ayon sa Kapanagutan (Accountability) 

 

Kailangang maging maingat ang tao sa paggawa ng makataong kilos sapagkat ang 

mga ito ay maaaring maging isyung moral o etikal. Ito ay dahil ang kilos na ito ay 

ginagawa nang may pang-unawa at pagpipili dahil may kapanagutan 

(accountability).Ayon kay Aristoteles, may tatlong uri ng kilos ayon sa 

kapanagutan: kusang-loob , di kusang-loob, at walang kusang-loob. 

 

Kusang-loob. Ito ang kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Ang gumagawa ng 

kilos ay may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at kahihinatnan nito. 

 

Halimbawa: Ang isang gurong nasa sekondarya na gumaganap ng kaniyang 

tungkulin bilang guro. Gumagamit siya ng iba’t ibang istratehiya sa pagtuturo para 

sa kaniyang klase. Nagbubuo rin siya ng banghay-aralin (lesson plan) bilang  

preparasyon sa kaniyang araw-araw na pagtuturo. Naghahanda siya ng mga 

angkop at kawili-wiling kagamitang panturo upang mapaunlad ang pagkatuto ng 

mga mag-aaral. Gumagawa rin siya ng mga angkop na pagsusulit upang matiyak 

ang mga minimithing pagkatuto ng mga mag-aaral. 

 



 

      

Pagsusuri: Ang halimbawang ibinigay ay nagpakita ng isang tunay na lubos na 

kaalaman tungkol sa isang gawain at kung paano ito dapat isagawa sa 

pamamagitan ng pagganap kung paano ito isakatuparan at maging matagumpay 

ito. 

 

Maliwanag sa halimbawa na may lubos na kaalaman ang guro sa kaniyang 

ginagawang kilos. Ipinakita rin niya ang malayang kilos-loob na isakatuparan ang 

piniling kilos at maging mapanagutan dito. Kaya, masasabi nating ang kilos ay 

kusang-loob. 

 

Di-kusang-loob. Ito ang kilos na may kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon. 

Makikita ito sa kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na 

dapat isakatuparan. 

 

Halimbawa: Si Arturo, isang barangay official ay naglingkod bilang COMELEC 

member para sa local at pambansang eleksiyon. Binulungan siya ng kaniyang 

chairman na tulungan ang isang kandidato sa pamamagitan ng “dagdag-bawas”. 

Alam niyang ito ay ilegal at labag sa kaniyang moral na tungkulin kaya hindi siya 

pumayag. Sa kabila nito, ginawa pa rin niya ang pabor na hinihingi dahil baka 

matanggal siya bilang miyembro kung hindi siya susunod bagaman labag ito sa 

kaniyang kalooban. 

 

Pagsusuri: Ang isinasagawang kilos na mag “dagdag-bawas”  ay naisakatuparan 

bagaman labag sa taong gumanap nito. Ang kilos ay may pagkukusa (voluntary). 

Malaya siyang nagpasiya sa piniling kilos na tumulong na gawin ang maling 

gawain. 

 

Sa sitwasyong ito, may depektibo sa intensiyon at pagsang-ayon ng taong 

nagsagawa kahit pa labag ito sa kaniyang kalooban. Kaya, masasabi nating ang 

kilos ay kulang ng pagsang-ayon at pagkukusa. 

 

Walang kusang-loob. Ito ang kilos walang kaalaman kaya’t walang pagsang-ayon 

sa kilos. Ang kilos na ito ay hindi pananagutan ng tao dahil hindi niya alam kaya’t 

walang pagkukusa. 

 

Halimbawa: May kakaibang eskpresyon si Dean sa kaniyang mukha. Madalas ang 

pagkindat ng kaniyang kanang mata. Nakikita ang manerismong ito sa kaniyang 

pagbabasa, pakikipagkwentuhan sa kaibigan, at panonood ng telebisyon. Minsan 

sa kaniyang pamamasyal ay may lumapit na dalaga at nagalit sa kaniyang 

pangingindat. Nagulat siya dahil hindi niya alam na nabastos niya nang hindi 

sinasadya ang dalaga. Hindi humingi ng paumanhin si Dean dahil iyon ay isang 

manerismo niya. 

 

Pagsusuri : Bagaman may kaalaman si Dean sa kaniyang manerismo, hindi naman 

ang pagkindat ang kaniyang paraan ng pagpapahayag ng pagkagusto sa dalaga. 

Kung kaya, ang kilos ay walang pagkukusa dahil walang pagsang-ayon sa taong 

gawin ang kaniyang naisip dahil iyon ay kaniyang manerismo. 



 

      

Ano ang naunawaan mo sa iyong binasa? Upang masubok ang lalim ng iyong 

naunawaan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. 

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Sa aling sitwasyon na ang kilos ni Jasmin ay maituturing na makataong 
kilos? Bakit?  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

2. Anu-ano ang pagkakaiba ng kilos ng tao sa makataong kilos? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

3. Sa tatlong uri ng kilos na maituturing na makatao, alin ang karapat-dapat 
panagutan? Bakit? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

 

Pagyamanin 

 
Ngayon, pagyamanin mo iyong kakayahang sagutin ang mga sumusunod na 

gawain upang matulungan ka na mapalawak ang iyong pag-unawa sa mga kilos at 

gawain ng tao na may kapanagutan. Handa ka na ba? 
 

Gawain 2: Kilos Kilalanin 

Panuto: Humanap ng kasama o sumangguni sa mga kasamahan mo sa bahay sa 

pagsagot sa gawain.  Isulat sa ikalawang hanay kung anong uri ng kilos ( kilos ng 

tao o makataong kilos)  ang ipinapahayag sa unang hanay. At sa ikatlong hanay ay 

ang uri ng kilos ayon sa kapanagutan (Kusang loob, di-kusang loob , walang 

kusang loob). Pagkatapos, sagutan ang pamprosesong tanong na nasa ibaba.  

 

Mga kilos at Gawain ng Tao 

 

Uri ng Kilos 

Tatlong uri ng 

kilos ayon sa 

kapanagutan 

Halimbawa:   
Pagkurap ng mata 

Kilos ng tao Walang kusang 
loob 

1. Nagsasalita habang natutulog.   



 

      

2. Nagpilitang magsinungaling si Marco 

sa krimeng kanyang nasaksihan dahil 

sa takot na patayin ng suspek. 

  

3.  Pagsunod sa minimum health 

protocol na inilatag ng Department of 

Health para sa kaligtasan ng 

karamihan. 

  

Sagutin ang mga tanong: 

a. Paano magiging mapanagutan ang isang tao sa kaniyang piniling kilos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Sa iyong palagay , maituturing ba na ang makataong kilos ay mapanagutang 

kilos? Bakit? Bakit hindi? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Isaisip 

 

Ipahayag ang kahalagahan ng iyong natutunang konsepto sa pamamagitan ng 

pagsagot sa gawain. 

Gawain 3: Kaalaman ko, Ibahagi ko. 

Panuto: Punan ang mga pigura batay sa hinihinging sagot. 

         Ang Aking Natutunan          Ang Aking Nararamdaman 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

Ang Aking Ibabahagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binabati kita! Maayos mong natapos ang mga nakalipas na gawain kaya may sapat  

ka nang pag-unawa sa paksa. Siguradong handa ka nang simulan ang sumusunod 
na gawain  

 

Panuto:  Sa pamamgitan ng pagsusuri ng sariling kilos, punan mo ang talanaan sa 
ibaba sa tulong ng ggabay na tanong: 

 
Bilang mag-aaral sa Baitang 10, ano-ano ang iyong mga ginagawa sa araw-araw na 
nagpapakita ng makatao at mapanagutang kilos?  

 

 
Ang Aking Kilos 

 
Bakit Ko Ito Ginagawa? 

Ang Aking mga 
Pananagutan Kaakibat 

 ng Aking Ginawa 

  
 

 
 

 

 

 

 

Isagawa 



 

      

 

 

Tayahin 

 

Mahusay! Binabati kita sa pagpupursige sa pagtapos ng mga gawain sa araling ito. 

Ngayon susukatin natin ang iyong pag-unawa at kaalaman tungkol sa makataong 

kilos at mga uri ng kilos ayon sa kapanagutan. 
 

A. Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. 
Piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik ng iyong napiling sagot sa 

patlang. 
 

1. Kung kilalanin ang katuruan ni Aristoteles, aling kilos ang ipinakita ng isang 
taong biglang nanapak ng kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko 

sa kaniya? 
a. walang kusang loob            c. di -kusang-loob 

b. kusang-loob    d. kilos-loob 
 

2. Nakagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya ito 

bilang mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Ito ay sa kadahilanang ang  
____ niya ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya 

bilang tama. 
a. isip              c. Kilos-loob 

b. kalayaan     d. dignidad 
 

3. Ang makakuha ng mataas na marka sa pagsusulit ang matagal nang 

minimithi ni Joseph. Nagkaroon siya ng pagkakataong matingnan  ang susi 
sa pagmamarka (answer key) na nasa ibabaw ng mesa ng kanyang guro. 

Anong uri ng kilos na may kapanagutan ang ipinakita ni Joseph? 
a. walang kusang loob  c. kusang loob 

b. di-kusang loob     d. Kilos loob 
 

4. Nagtinginan ang mga tao sa gawi ni Susan nang tumunog ng malakas ang 
cellphone niya habang nasa kalagitnaan ng pagsesermon ang pari.Anong uri 

ng kilos ang ipinakita ng mga tao kay Susan? 

a. makataong kilos  c. kilos ng tao 
b. mapanagutang kilos d. kilos loob 

 
5. Ang makataong kilos (human act) ay kilos na isinagawa ng tao nang may 

kaalaman, malaya, at kusa kaya’t may kapanagutan ang tao sa 
pagsasagawa nito. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang makataong 

kilos? 

a. Nabasag ang mamahaling plorera na nabangga nang siya ay nadulas 
sa paglalakad sa makintab na sahig. 

b. Kinausap ni Lara ang mga hurado upang masiguro niyang siya ang 
mananalo sa paligsahan sa pag-awit. 

c. Natapon ang hinahawakang baso nang biglang gulatin siya ng 
kanyang nakababatang kapatid. 



 

      

d. Bigla siyang napasigaw ng malakas dahil sa nangyaring pagsabog sa 

labas ng bahay. 
 

6. Bakit ang kilos ng tao (acts of man) ay itinuturing na kilos na walang 
kapanagutan sa sinumang gagawa ng kilos? 

a. Ang kilos na malayang pinili mula sa paghuhusga at pagsusuri ng 
konsensiya.. 

b. Ang kilos ay likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan at hindi 

ginagamitan ng isip at kilos-loob. 
c. Ang kilos ay hindi sinadya at kulang sa pagkukusa. 

d. Ang kilos ay kahiya-hiya at dapat pagsisihan. 
 

7. Bakit ang kilos na kusang loob ay may kaakibat na kapanagutan? 
a. Ang lakat ng kilos ay may kaakibat na pananagutan. 

b. Ang pagsagawa ng kilos ay may kaalaman at pagsang-ayon. 
c. Ang gumagawa ng kilos ay walang kaalaman kaya’t walang pagsang-

ayon. 

d. Ang kilos ay ayon sa kanyang kalikasan at hindi maaaring tanggihan. 
 

8. Masipag at matalinong mag-aaral si Ali. Sa talakayan at pangkatang gawain 
ay hindi siya nagpahuli. Marami siyang mga gawain na nagpapatuna ng 

kaniyang galing. Dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang guro at lagi 
siyang nabibigyan ng papuri sa magaganda niyang ginagawa. May 

pananagutan ba si Ali kung bakit nasa kaniya ang paghanga at mataas na 

pagtingin ng kaniyang mga guro? 
a. Wala, dahil ginagawa niya ang tama bilang isang mag-aaral. 

b. Wala, dahil talagang may kumpetisyon sa isang klase. 
c. Oo, dahil siya na lamang ang parating nagtataas ng kamay upang 

sumagot. 
d. Oo, dahil hindi niya pinagbigyan ang ibang kaklase upang sumagot. 

 
9. Nagugutom na si Luisa kaya nang makita niyang may pagkain sa mesa 

kinain niya kahit alam niyang hindi ito sa kanya. May pananagutan ba si 

Luisa sa kanyang ginawa? 

a. Oo, dahil may kaalaman at kusa niya itong ginawa 

b. Oo, dahil alam niyang hindi kanya ang pagkain 

c. Wala, dahil hindi niya kilala ang may-ari. 

d. Wala, dahil likas sa tao ang kumain. 

 

10. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na kilos ng tao (acts of Man)? 

a. Pagsagot sa mga tanong sa aralin 

b. Paghikab dahil inaantok 
c. Pagsigaw sa kagalit na mag-aaral. 

d. Paghuhugas ng mga pinggan. 
 

B. Panuto. Isulat ang salitang TAMA kung ang pangungusap ay nagsasaas ng 

tamang kaisipan at MALI kung nagsasaad ng maling kaisipan. 

 

_________11. Ang pananagutan ay nakadepende sa taong gumawa ng isang kilos. 

_________ 12.Ang makataong kilos ay isinasagawa ng may kaalaman, malaya at 
kusa. 



 

      

_________13. Ang mabuti at masamang kilos ay katanggap-tanggap sapagkat ito ay 

parte ng pagkatao ng isang tao. 
_________14. Ang kilos ng tao ay mga kilos na nagaganap sa tao ayon sa kanyang 

kagustuhan at kapasyahan 
_________15. Ang taong may kapanagutan ay may kaalaman at  pagkukusa sa 

kanyang ginagawa. 
 

 
 

 

Karagdagang Gawain 

 

Para maihanda mo ang iyong sarili sa susunod na aralin, sagutan mo muna ang 
gawaing ito. 
 

Panuto: Gumawa ng photo collage na naglalarawan ng mga nararapat na gawain o 
kilos upang makatulong sa problemang kinakaharap ng ating pamilya at ng buong 

bansa.Maaaring kumuha mula sa internet ,  lumang pahayagan , magazine o sarili 
ninyong mga larawan na hindi bababa sa lima. Ipadikit sa isang bond paper o mga 

nagamit na materyales tulad ng folder at iba pa. Magbigay ng maikling paliwanag 

tungkol sa photo collage. 
 

 

Pamantayan sa Pagmamarka ng Photo Collage 

Partikular Deskripisyon Puntos 
Nakuhang 

Puntos 

Nilalaman Mabisang naipakita ang mensahe ng 
photo collage at angkop ang paliwanag. 

10  

Pagkamalikhain Gumamit ng mga recycled materials at 

angkop ang mga larawan sa tema . 

10  

Presentasyon Malinis at maayos ang pagkakabuo ng 

photo collage. 

10  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

      

Susi sa Pagwawasto  
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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 hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at 

rekomendasyon. 
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