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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 

 

Sa Modyul 1 natutuhan mo, na ang kalayaan ang nagbibigay sa tao ng 

kakayahang pumili at maging mapanagutan sa piniling pasiya. Kung lagi kang 

nagsisikap na piliin ang pasiya at kilos na nagpapakita ng pagmamahal at 

tumutugon ka sa mga sitwasyong nangangailangan ng iyong paglilingkod, anuman 

ang balakid, masasabing nagtataglay ka ng tunay na kalayaan.  

Ngunit may mga pagkakataon na ganitong mga kataga ang naririnig mo 

“Matuto ka namang magkusa dahil hindi ka na bata!” Bakit gayon na lamang ang 

laki ng inaasahan sa tao lalo na sa mga gawaing humahamon sa kaniyang 

kakayahan na tumugon dito? Sa modyul na ito, sagutin mo ang Mahalagang 

Tanong: Halika! Tahakin ang landas ng pagiging makatao sa pamamagitan ng 

pagpili ng mabuting opsiyon. 

Sa pamamagitan ng mga gawain at babasahin sa araling ito ay inaasahang 

masasagot mo ang mahalagang tanong na: Bakit nakaaapekto ang 

kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, at gawi sa pananagutan 

ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang mga kilos? 

Sa araling ito, inaasahang makamit mo ang mga sumusunod na 

kasanayanang pampagkatuto:  

a. Napatutunayan na gamit ang katwiran, sinadya (deliberate) at niloob ng tao 

ang makataong kilos; kaya pananagutan niya ang kawastuhan o kamalian 

nito (EsP10MK-IIb-5.3). 

b. Nakapagsusuri ng sariling kilos na dapat panagutan at nakagagawa ng 

paraan upang maging mapanagutan sa pagkilos (EsP10MK-IIb-5.4). 

 

  



 

 

 

Subukin 

Sagutan ang Paunang Pagtataya para sa pagsisimula ng aralin.  

I. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Isulat ang 

titik ng pinakaangkop na sagot sa sagutang papel. 

1. Alin ang mas matatag na batayan ng pagiging mabuti o masama ng isang kilos  
    ayon sa pananaw ni Immanuel Kant?  

a. ang mabuting bunga ng kilos  
b. ang layunin ng isang mabuting tao  

c. ang makita ang kilos bilang isang tungkulin  

d. ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng mabuting kilos  
 

2. Ayon kay Max Scheler, alin sa sumusunod ang tanging nakakikita sa  
   pagpapahalaga natin sa mga bagay, gawi, at kilos?  

a. Isip   b. Damdamin  c. Kilos-loob   d. Saloobin  
 

3. Alin sa mga kilos sa ibaba ang tumutugon sa tunay na tawag ng tungkulin?  
a. Ang pagbibigay ng regalo tuwing may okasyon.  

b. Ang pagtulong sa kapuwa ng may hinihintay na kapalit.  

c. Ang pagtakbo sa halalan upang maglingkod sa bayan.  
d. Ang pagbabayad ng tamang buwis sa takdang panahon.  

 
4. Anong paninindigan ang hindi ipinakikita kung tamad ang isang tao na mag- 

    aral?  
a. Ang pag-aaral ay sagot sa kahirapan.  

b. Ang pag-aaral ay para sa mga nagnanais yumaman.  

c. Ang pag-aaral ay nakatutulong sa pagtuklas sa katotohanan.  
d. Ang pag-aaral ay para sa mga matatalino at masisipag pumasok sa paaralan.  

 
5. Sino sa sumusunod ang kumikilos bilang isang hilig at hindi pagganap sa  

    tungkulin?  
a. Isang saleslady na tapat sa mga mamimili tungkol sa kalidad ng produkto  

upang lalo itong tangkilikin  
b. Isang driver na nagbibigay ng discount o libreng sakay sa mga matatanda.  

c. Isang lingkod-bayan na nagbibigay ng regalo tuwing Pasko sa mga mahihirap  

    upang maalala siya sa panahon ng halalan.  
d. Isang negosyanteng nagpapatakbo ng tindahan na maliit lamang ang tubo sa  

    mga paninda.  
 

6. Ang sumusunod ay dahilan kung bakit hindi maituturing na isang paninindigan  
    ang pangongopya tuwing may pagsusulit o sa paggawa ng takdang-aralin  

     maliban sa:  
a. Hindi ito patas sa mga kaklaseng nag-aaral nang mabuti.  

b. Hindi ito katangap-tanggap sa mga guro na gumaganap sa kanilang  

     tungkulin.  
c. Nabibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na pumasa at makakuha ng     

    mataas na marka.  



 

 

d. Nawawalan ng saysay ang pag-aaral, pagsusulit at paglikha ng orihinal na  

          bagay.  
 

7. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng mataas na pagpapahalaga ayon kay  
   Max Scheler?  

a. nakalilikha ng iba pang halaga  
b. nagbabago sa pagdaan ng panahon  

c. mahirap o di-mabawasan ang kalidad  
d. malaya sa organismong dumaranas nito  

 

8. Kung pagbabatayan ang pananaw ni Max Scheler, ang pangongopya ay  
a. Tama, dahil natutugunan nito ang pangangailangang pumasa.  

b. Tama, dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa gumagawa.  
c. Mali, dahil pinili ang negatibong halaga kaysa sa katapatan.  

d. Mali, dahil maaari kang mapagalitan ng guro.  
 

9. Bakit kinakailangang isaalang-alang ang kapakanan ng kapuwa sa ating   

     pagkilos?  
a. Ito ay tanda ng tunay na pananampalataya.  

b. Sa pagbibigay sa kapuwa, tumatanggap din tayo.  
c. Kung ano ang iyong ginawa ay maaaring gawin din sa iyo.  

d. Lahat ng nabanggit  
 

10. Ang pagtulong sa kapuwa ay itinuturing na mabuting kilos. Alin sa sumusunod  
     ang nagpapakita ng mas mataas na pagpapahalaga? 

a. Ang pagtulong sa kapuwa ay daan upang tulungan ka rin nila.  

b. Ang pagtulong sa kapuwa ay nakapagbibigay kasiyahan sa sarili.  
c. Ang pagtulong sa kapuwa ay pagtugon sa tawag na maglingkod.  

d. Ang pagtulong sa iba ay bunsod ng pakikisama.  
 

II. Sagutin ang mga pangungusap ng TAMA o MALI. Kung mali, salungguhitan 
ang salita/pariralang nagpamali at isulat sa itaas nito ang tama. 

 
_______ 1. Ang kilos ng tao ay mga kilos na nagaganap sa tao ayon  

              sa kanyang kalikasang hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob.  
_______ 2. Ang kilos ng tao ay walang aspeto ng pagiging mabuti at masama kaya't  

               walang pananagutan ang tao kung maisagawa ito.  
_______3. Ang makataong kilos ay isinasagawa ng may kaalaman,  

              malaya at kusa.  

_______4. Ang makataong kilos ay pinili mula sa tamang paghusga  
               at konsensya.  

_______5. Kailangang maging maingat ang tao sa kanyang kilos sapagkat ito ay       

             maaaring maging isyung moral at etikal.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Modyul 

2 

Ang Pagkukusa ng Makataong 

Kilos (Voluntariness of Human 

Act) 

Magandang araw sa iyo kaibigan! Sa mga nakalipas na aralin ay naunawaan sa 

mga nakalipas na aralin, na ang kalayaan ang nagbibigay sa tao ng kakayahang 

pumili at maging mapanagutan sa piniling pasiya. Inyo ring nasuri isang 

sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, 

masidhing damdamin, takot, karahasan, gawi.  

Sa modyul na ito ay inaasahang napatutunayan na nakaaapekto ang 

kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at ugali sa pananagutan 

ng tao sa kalalabasan ng kanyang mga pasya at kilos dahil maaaring mawala ang 

pagkukusa sa kilos. At nakapagsusuri ng sarili batay sa mga salik na nakaaapekto 

sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kilos at pasiya at nakagagawa ng mga 

hakbang upang mahubog ang kanyang kakayahan sa pagpapasiya. Handa ka na 

ba? 

 

 

Balikan 

Bago tayo dumako sa panibagong aralin, atin munang balikan ang iyong mga 

natutuhan sa mga nakaraang aralin at gawin itong gabay. Magsasagawa tayo ng 
gawain, Entry Pass! Isulat mo ang iyong natutuhan sa nakaraang aralin, maari 

kang sumulat na higit sa isa sa entry pass mo! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  



 

 

 

Tuklasin 

 

Gawain 1: Basahin at suriin ang mga sitwasyon. Isulat sa sagutang papel ang 

iyong 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 akalaing 

may kaklase ka na siniraan 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. 

 

Dapat ka bang magpakita ng galit dahil 

sa iyong pagkapahiya? Bakit? 
Mapapanagot ka ba sa iyong 

pananahimik? Bakit? 

 

Sitwasyon 2. Nasaksihan mo ang pananakit 

ng isang bully sa iyong kaklase sa loob ng 

klasrum. Dahil sa takot na baka madamay 

ka, hindi mo ito isinumbong sa kinauukulan. 

 

Mapapanagot ka ba sa iyong 

pananahimik? Bakit? 

Sitwasyon 3. Nagbilin ang inyong guro na 
sabihan ang pangulo ng inyong klase na 
magpulong para sa paghahanda sa darating 
na Foundation Day ng paaralan. Biglaang 

nagyaya ang iyong mga kaibigan na pumunta 
sa birthday party ng isang kaklase kung kaya 
nakalimutan mong ipagbigay-alam ang bilin 

sa iyo. 

May pananagutan ka ba sa 

maaaring kahinatnan dahil hindi 
mo nasabi ang ipinagbilin sa iyo? 

Bakit? 

 

 

 

 

    Sagutan ang sumusunod na katanungan.  
 

1. Ano ang iyong mga reaksyon sa bawat sitwasyon? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2. Kung ikaw ang nasa unang sitwasyon, susundin mo ba ang udyok ng iyong 

damdamin? Bakit? Bakit hindi? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 



 

 

3. Sa ikalawang sitwasyon, makatutulong ba ang pananahimik mong 

huwag magsumbong? Masasabi bang mayroon kang pananagutan 

bilang saksi sa ginawang pananakit ng iyong kaklase sa kapwa mo 

kaklase? Ipaliwanag. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

4. Sa ikatlong sitwasyon, gaano ang bigat ng iyong pananagutan sa 

pagbibigay ng bilin sa iyong hindi sadya ay nakalimutan mo? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Kung ikaw ang nasa sitwasyon 1, 2 at 3, ano ang nararapat mong gawin 

na magpapamalas ng makataong kilos? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
6. Paano dapat ipamalas ng tao sa kanyang araw-araw na buhay ang paggamit 

ng isip at kilos-loob sa pagtugon sa mga gawaing nangangailangan ng 

pananagutan? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Suriin 

 

Sa puntong ito, basahin mo ang sanaysay tungkol sa makataong kilos at sagutin 

ang maikling gawain.  

 

MAKATAONG KILOS 
 

 Ayon kay Agapay, anumang uri ng tao ang isang indibidwal ngayon at kung 
magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng 

kilos na kanyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng 
kanyang buhay. Dahil sa isip at kilos-loob ng tao, kasabay ang iba pang pakultad 
na kanyang taglay tulad ng kalayaan, siya ay may kapangyarihang kumilos ayon 



 

 

sa kanyang nais at ayon sa katuwiran. Bawat segundo ng kanyang buhay, siya ay 
kumikilos, naghahatid ng pagbabago sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa at sa 

mundong kanyang ginagalawan. 

 May dalawang uri ng kilos ang tao: ang kilos ng tao (acts of man) at 
makataong kilos (human act). Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na 

nagaganap sa tao. Ito ay likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang tao 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) naman ay kilos na isinagawa ng tao 

nang may kaalaman, malaya at kusa. Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, 
ginamitan ng isip at kilos-loob kaya’t may kapanagutan ang tao sa pagsasagawa 
nito. Karaniwang tinatawag itong kilos na niloob, sinadya at kinusa sapagka’t 

isinasagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsable, alam niya ang 
kanyang ginagawa at ninais niyang gawin ang kilos na ito. 

 Ang makataong kilos ay kilos na malayang pinili mula sa paghuhusga at 
pagsusuri ng konsensiya. Pananagutan ng taong nagsagawa ng makataong kilos 

ang bunga ng kanyang piniling kilos. Kung mabuti ang kilos, ito ay katanggap-
tanggap. At kung masama ang kilos, ito naman ay kahiya-hiya at dapat 
pagsisihan. Ang kilos ay nagpakita ng pagkukusang kilos (voluntary act). 

 Ang bigat (degree) ng pananagutan sa kinakaharap na sitwasyon ng isang 
makataong kilos ay nakabatay sa bigat ng kagustuhan o pagkukusa. Ang mga ito 
(degree of willfulness o voluntariness) ay nasa lalim ng kaalaman at kalayaan na 

tinatamasa. Sa madaling salita, kung mas malawak ang kaalaman o kalayaan, 
mas mataas o mababang degree ang pagkukusa o pagkagusto. Kung mas mataas 
o mababang degree ang pagkukusa, mas mabigat o mababaw ang pananagutan. 

 

 

Gawain 2: Sa bahaging ito, naunawanan mo ba sanaysay tungkol sa sa makataong 

kilos? Halina’t ating alamin! 

 

Panuto: Gumawa ng outline tungkol sa binasang aralin.  Isulat ang sagot sa 

sagutang papel. 

  

I- Kahulugan ng Pananagutan 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
II- Mga Uri ng Pananagutan at Halimbawa 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
III- Realisasyon/Repleksyon tungkol sa Aralin. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 

 

Pagyamanin 

 

Handa ka na bang magnilay-nilay? Unawaing mabuti ang mga gawaing 

naihanda ng aralin na ito upang pagyamanin ang iyong mga natutuhan mula sa 

unang mga gawain. 

Gawain 3: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan at isulat ang iyong mga 

sagot sa sagutang papel. 

1. Ano ang pananagutan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Ano-ano ang uri ng pananagutan? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Isaisip 

 

 

Gawain 5: Panuto: Piliin sa kahon ang tamang salita na kukumpleto sa 

talata. Isulat ang wastong salita sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isagawa 

Gawain 6: Matapos mapagnilayan ang mga gawain, maaari mo nang isabuhay ang 

mga natutuhan mo sa ngayon. Handa ka na ba? 

Gawain 4: 3H: Bookmarks! 

Panuto: Gumawa ng bookmarks kung saan susundin ang format sa ibaba. Maging 

malikhain sa paggawa. 

 

 

 

Ang lahat ng bagay ay __________ (1) na may layunin o dahilan. 

Ang layuning ito ay nakakabit sa kabutihang natatamo sa 

bawat __________ (2) na ginagawa. Ang kabutihang ito ay 

_________ (3) ng isip na nagbibigay ng pagkukusa sa 

_______________(4)  na abutin o gawin tungo sa kanyang 

kaganapan - ang kanyang sariling ___________ (5) o mas mataas 

pang kabutihan .Maging tama man o mali ang ating naging 

kilos bilang ________________ (6) handa nating harapin at itama 

ang ating nang may pananagutan. 

  

      kilos 2   kabutihan 5          likas1       pagkakamali7   

      kilos-loob 4   nakikita 3             tao 6           

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayahin 

 

Sagutan ang Panghuling Pagtataya para sa pagsisimula ng aralin. Basahing 

mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong.  

I. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Isulat ang 

titik ng pinakaangkop na sagot sa sagutang papel. 

1. Alin ang mas matatag na batayan ng pagiging mabuti o masama ng isang kilos  

    ayon sa pananaw ni Immanuel Kant?  
a. ang mabuting bunga ng kilos  

b. ang layunin ng isang mabuting tao  
c. ang makita ang kilos bilang isang tungkulin  

d. ang pagsunod sa mga batas na nagtataguyod ng mabuting kilos  

 
2. Ayon kay Max Scheler, alin sa sumusunod ang tanging nakakikita sa  

   pagpapahalaga natin sa mga bagay, gawi, at kilos?  
a. Isip   b. Damdamin  c. Kilos-loob   d. Saloobin  

Magaling! Natapos mo na naman ang isang mahalagang paksa na dapat mong 

maintindihan at pagpunyagian na patuloy na ipamuhay. Ipagpatuloy mong 

gamitin ang kakayahan mo sa pagpapasya. 



 

 

 

3. Alin sa mga kilos sa ibaba ang tumutugon sa tunay na tawag ng tungkulin?  
a. Ang pagbibigay ng regalo tuwing may okasyon.  

b. Ang pagtulong sa kapuwa ng may hinihintay na kapalit.  
c. Ang pagtakbo sa halalan upang maglingkod sa bayan.  

d. Ang pagbabayad ng tamang buwis sa takdang panahon.  
 

4. Anong paninindigan ang hindi ipinakikita kung tamad ang isang tao na mag- 
    aral?  

a. Ang pag-aaral ay sagot sa kahirapan.  

b. Ang pag-aaral ay para sa mga nagnanais yumaman.  
c. Ang pag-aaral ay nakatutulong sa pagtuklas sa katotohanan.  

d. Ang pag-aaral ay para sa mga matatalino at masisipag pumasok sa paaralan.  
 

5. Sino sa sumusunod ang kumikilos bilang isang hilig at hindi pagganap sa  
    tungkulin?  

a. Isang saleslady na tapat sa mga mamimili tungkol sa kalidad ng produkto  

upang lalo itong tangkilikin  
b. Isang driver na nagbibigay ng discount o libreng sakay sa mga matatanda.  

c. Isang lingkod-bayan na nagbibigay ng regalo tuwing Pasko sa mga mahihirap  
    upang maalala siya sa panahon ng halalan.  

d. Isang negosyanteng nagpapatakbo ng tindahan na maliit lamang ang tubo sa  
    mga paninda.  

 
6. Ang sumusunod ay dahilan kung bakit hindi maituturing na isang paninindigan  

    ang pangongopya tuwing may pagsusulit o sa paggawa ng takdang-aralin  

     maliban sa:  
a. Hindi ito patas sa mga kaklaseng nag-aaral nang mabuti.  

b. Hindi ito katangap-tanggap sa mga guro na gumaganap sa kanilang  
     tungkulin.  

c. Nabibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na pumasa at makakuha ng     
    mataas na marka.  

d. Nawawalan ng saysay ang pag-aaral, pagsusulit at paglikha ng orihinal na  
          bagay.  

 

7. Alin sa sumusunod ang hindi katangian ng mataas na pagpapahalaga ayon kay  
   Max Scheler?  

a. nakalilikha ng iba pang halaga  
b. nagbabago sa pagdaan ng panahon  

c. mahirap o di-mabawasan ang kalidad  
d. malaya sa organismong dumaranas nito  

 

8. Kung pagbabatayan ang pananaw ni Max Scheler, ang pangongopya ay  
a. Tama, dahil natutugunan nito ang pangangailangang pumasa.  

b. Tama, dahil ito ay nagbibigay ng kasiyahan sa gumagawa.  
c. Mali, dahil pinili ang negatibong halaga kaysa sa katapatan.  

d. Mali, dahil maaari kang mapagalitan ng guro.  
 

9. Bakit kinakailangang isaalang-alang ang kapakanan ng kapuwa sa ating   
     pagkilos?  

a. Ito ay tanda ng tunay na pananampalataya.  

b. Sa pagbibigay sa kapuwa, tumatanggap din tayo.  
c. Kung ano ang iyong ginawa ay maaaring gawin din sa iyo.  

d. Lahat ng nabanggit  



 

 

 

10. Ang pagtulong sa kapuwa ay itinuturing na mabuting kilos. Alin sa sumusunod  
     ang nagpapakita ng mas mataas na pagpapahalaga? 

a. Ang pagtulong sa kapuwa ay daan upang tulungan ka rin nila.  
b. Ang pagtulong sa kapuwa ay nakapagbibigay kasiyahan sa sarili.  

c. Ang pagtulong sa kapuwa ay pagtugon sa tawag na maglingkod.  
d. Ang pagtulong sa iba ay bunsod ng pakikisama.  

 

II. Sagutin ang mga pangungusap ng TAMA o MALI. Kung mali, salungguhitan 

ang salita/pariralang nagpamali at isulat sa itaas nito ang tama. 
 

_______ 1. Ang kilos ng tao ay mga kilos na nagaganap sa tao ayon  
              sa kanyang kalikasang hindi ginagamitan ng isip at kilos-loob.  

_______ 2. Ang kilos ng tao ay walang aspeto ng pagiging mabuti at masama kaya't  

               walang pananagutan ang tao kung maisagawa ito.  
_______3. Ang makataong kilos ay isinasagawa ng may kaalaman,  

              malaya at kusa.  
_______4. Ang makataong kilos ay pinili mula sa tamang paghusga  

               at konsensya.  
_______5. Kailangang maging maingat ang tao sa kanyang kilos sapagkat ito ay       

             maaaring maging isyung moral at etikal.  

 

 

Karagdagang Gawain 

Natapos mo na ang mga gawain sa araling ito, ngayon na ma’y gawain mo ang 

karagdagang gawain para masukat mo ang yung kakayahan sa pagkalap ng mga 

mahahalagang impormasyon. 

Panuto: Mapping Activity: ibigay at ipaliwanag ang Tatlong Utos ng Kapanagutan. 

Sundin ang format sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa long bond paper.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Susi sa Pagwawasto 
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Tayahin 

I.  
1. c 

2. b 

3. d 

4. c 

5. c 

6. d 

7. d 

8. c 

9. d 

10. b 

II.  

1. Tama  

2. Tama  

3. Tama  

4. Mali  

5. Mali, makataong  

kilos 

 

Isaisip 

1. likas 

2. kilos 
3. nakikita 

4. kilos-loob 
5. kabutihan  

6. tao             

7. pagkakamali 
  

                      

 

Subukin 

I.  
1. c 

2. b 

3. d 

4. c 

5. c 

6. d 

7. d 

8. c 

9. d 

10. b 

II.  

1. Tama  

2. Tama  

3. Tama  

4. Mali  

5. Mali, makataong  

kilos 

 



 

 

 

 
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. 
 

 
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 
 




