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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 

 

Sinasabing ang tao ang pinakamatalinong nilalang na nilikha ng Diyos. 

Subalit may isang bagay na pinatutunayan ang tao na hindi niya kayang gawing 

perpekto ang kanyang kilos. Kaya nga kahit gaano kagaling sa lahat ng bagay, 

kinakailangan pa rin suriin ang bawat galaw at kilos.  
 

Sa iyong palagay, pamilyar ka ba sa lahat ng isinasagawang kilos? 

Naipaliliwanag at nasusuri  mo ba ang bawat kilos na iyong ginagawa? Iilan 

lamang ito sa mga katanungan na maaaring masagot sa modyul na ito. Dito ay 

ituturo sa iyo kung papaano susuriin ang kabutihan at kasamaan. Tutulungan 

kayong alamin at ipaliwanag  kung ano ang tunay makataong kilos. 
 

Sa araling ito, inaasahang makamit mo ang mga sumusunod na 

kasanayanang pampagkatuto:  

a. Naipaliliwanag ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng 

tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya (EsP10MK-IIc-6.1). 

b. Nakapagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa 

kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, 

karahasan at gawi (EsP10MK-IIc-6.2). 
 

 

Subukin 

 
Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagtataya upang matukoy ang lawak 

ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. Bigyang-pansin mo ang 
mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at alamin ang sagot nito sa iba’t ibang 

aralin na ating tatalakayin. 
 

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

lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot. 
 

1. Ito ang bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian.  
a. makataong damdamin  c.  makataong pasiya 

b. makataong kakayahan  d.  makataong kilos 
 

2. Ano ang moral na kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

a. Ang moral na kilos ay ang makataong kilos sapagkat malayang 
patungo ito sa layunin na pinag-isipan. 

b. Ang moral na kilos ay angmalayang kilos sapagkat wala itong 

limitasyon. 
c. Ang moral na kilos ay ang di makataong kilos sapagkat saklaw din 

nito ang mga immoral na bagay. 
d. Ang moral na kilos ay umaayon sa parehong masama at mabuti. 



 

 

   

3. Saan nagmula ang panloob na kilos ? 
a. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa utak at pandinig. 

b. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos-loob. 
c. Ang panloob na kilos ay nagmumula lamang sa konsensiya. 

d. Ang panloon na kilos ay nagmumula lamang sa dikta ng 
damdamin. 

 

4. Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, ano 
naman ang papel na ginagampanan ng kilos-loob? 

a. tumutungo sa layunin ng damdamin 

b. tumutungo sa layunin o intensiyon ng isip 
c. tumutungo sa pananaw ng tamang isip  

d. tumutungo sa pananaw ng dikta ng puso 
 

5. Ang sumusunod ay kahulugan ng sirkumstansiya maliban sa 

______________. 
a. isang kondisyon o kalagayan kung saan ang kilos na ginawa ay 

nakaaapekto sa kabutihan 
b. nakapagbabawas o nakapagdaragdag sa kabutihan o kasamaan ng 

isang kilos 

c. panloob na kilos na nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-loob 
d. nakapagpapabago sa halaga ng isang kilos. 

 

6. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang hindi kahulugan ng Layunin? 
a. Ang Layunin ay pinakatunguhin ng kilos. 

b. Ang Layunin ay tumutukoy sa sa panloob na kilos. 
c. Ang Layunin ay nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-loob. 

d. Ang Layunin ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag ng kabutihan 
o kasamaan ng kilos. 

 

7. Si Peter ay isang traffic enforcer. Sa kanilang lugar siya ay kilala bilang isang 

matulungin. Ngunit hindi alam ng kaniyang mga tinutulungan na galing sa 
pangungutong ang kanyang ibinabahaging tulong. Tama ba ang kilos ni 

Peter? 
a. Tama, dahil marami naman siyang natutulungan. 

b. Tama, dahil mabuti naman ang kaniyang panlabas na kilos. 
c. Mali, dahil hindi sa kaniya galing ang kaniyang itinulong. 

d. Mali, dahil kahit mabuti ang panlabas na kilos, nababalewala pa 
rin ng panloob na kilos. 

 

8. Bakit hindi maaaring paghiwalayin ang panloob at panlabas na kilos? 

a. dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng kilos 
b. dahil maaaring madaig ng panlabas na kilos ang panloob na kilos 

c. dahil kung ano ang kilos ng panlabas ay nagmumula sa panloob ng 
kilos 

d. dahil kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong 
kilos, kahit mabuti ang panlabas 

 

9. Si Fe ay may minahal na lalaki na nagngangalang Marco na mayroon ng 
asawa at mga anak. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ni Fe ang 

kanyang nararamdaman hanggang sa magkaroon sila ng relasyon ni 

Marco. Ano kayang prinsipyo ang sumasakop sa sirkumstansiya ng kilos 
ang makikita sa sitwasyon? 

a. hindi maaaring gawing mabuti ang masama 



 

 

b. maaaring lumikha ng mabuti o masamang kilos 

c. maaaring gawin ang mabuting kilos na masama  
d. maaaring makalikha ng kakaibang kilos ng mabuti o masama 

 

10. Ito ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay ng 
tao. 

a. kamangmangan   c.  takot 
b. masidhing damdamin  d.  karahasan 

 

11. Ito ay gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng sistema 
ng buhay sa araw-araw. 

a. takot    c.  kamangmangan 

b. gawi    d.  karahasan 
 

12. Ito ay ang dikta ng bodily appetites, pagkiling sa isang bagay o kilos 

(tendency) o damdamin. 
a. karahasan    c. masidhing damdamin 

b. kamangmangan   d. takot 
 

13. Sino sa sumusunod ang gumawa ng kilos na dahil sa takot? 

a. Si Bon na maingat na hinugasan ang mga mamahaling pinggan. 
b. Si Jose na kinupit ang kinitang pera ng kaniyang ama. 

c. Si Manny Pacquiao na umilag sa suntok ng kalaban. 

d. Si Fernan na laging natutulog sa klase. 
 

14. Sa sobrang tuwa ni Connie dahil pagkapasa niya sa isang scholarship ay 

bigla siyang napayakap kay Mario. Anong uri ng salik ang nakaapekto sa 
makataong kilos ni Connie? 

a. kamangmangan   c. masidhing damdamin 
b. karahasan    d.  gawi 

 

15. Si Melchor ay nakita kung paano sinaktan ng kanyang sigang kaklase na si 
Matthew si Patrick. Nagtanong sa klase ang kanilang guro ukol sa 

pangyayari. Hindi sumagot si Mechor at nananantiling tahimik ito. Anong 

uri ng salik ang nakaapekto sa makataong kilos ni Mechor? 
a. karahasan    c. gawi 

b. kamangmangan   d. takot 
 

 

Modyul 

3 
Mga Salik na Nakaaapekto 

sa Pananagutan ng Tao sa 

Kahihinatnan Ng Kilos at 

Pasya 
 

Dito sa mundo na ating ginagalawn dapat nating pagtuunan ng pansin ang bawat 

layunin, paraan, sirkumstansiya at kahihinatnan ng ating kilos na gagawin. 

Mahalaga ito para maipagpatuloy natin ang paggawa ng makataong kilos sa atin 

kapwa. Ikaw kaya mo bang gawin ang makataong kilos? Kaya mo bang ipaliwanag 

ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao? Kayang mo bang suriin 



 

 

ang isang sitwasyon kung ito ba ay naimpluwensiyahan ng kamangmangan, 

masidhing damdamin, takot, karahasan o gawi? Tara at simulan na! 

 

 

Balikan 

Kumusta? Malinaw pa ba sa iyong isipan ang mga napag-usapan sa nakaraang 

aralin? Ngayon, susukatin natin ang dati mong kaalaman sa pamamagitan ng 

pagsagot sa isang gawain. Handa ka na ba? 

Ano nga Ulit? 

Panuto: Balikang muli ang aralin ukol sa makataong kilos. Suriin muli ang 

kahulugan ng makataong kilos (Human Act) at kilos ng tao (Act of Man).Isulat ang 

iyong sagot sa loob ng kahon. Matapos ang gawain, sagutan mo ang sumusunod 

na pamprosesong tanong. Isulat ang inyong sagot sa patlang. 

 

Uri ng kilos MAKATAONG KILOS KILOS NG TAO 

Kahulugan   

Magbigay ng 

halimbawa 

at 

ipaliwanag 

 

 

 

Pamprosesong Tanong: 

 

May pagkakaiba ba ang kahulugan ng makataong kilos (Human Act) at kilos ng tao 

(Act of Man)? Ano-ano ang mga ito? Ipaliwanag. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 
Tuklasin 

 

Sa pagkakataong ito, sabay-sabay nating tuklasin para maipaliliwanag ang bawat 

salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at 

pasya at makapagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos 

dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi. Tara na 

at simulan mo sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-uunawa sa mga sumusunod 

na situwasyon. 



 

 

 

Gawain 1: Masama ba o mabuti? 

Panuto: Suriin ang bawat situwasyon sa ibaba at alamin kung mabuti o masama 

ang ginawang pasiya o kilos ng tauhan. Isulat sa patlang ang Tama kung mabuti at 

M kung masama at ipaliwanag ang iyong naging sagot. Matapos ang gawain, 

sagutan mo ang isang pamprosesong tanong. Isulat ang inyong sagot sa loob ng 

kahon. 

1. Nais ni Grace na matulungan ang kaniyang matalik na kaibigan na pumasa sa 

klase kaya’t siya mismo ang kusang sumagot ng mga takdang aralin nito. 

Paliwanag:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Naging punong barangay si Mang Nerio sa kanilang lugar. Buong katapatang 
ibinigay niya ang kanyang sarili at oras sa paglilingkod. 

Paliwanag:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

Si Sarah ay mahilig tumulong sa mga pulubi. Ngunit sa kasamaang palad ay 

ginagamit ng mga iilang pulubi ang perang binigay sa pagbili ng rugby at 
ipinagbabawal na gamot at pagsusugal. 

Paliwanag:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Pamprosesong Tanong: 

Paano mo nahugahan kung mabuti o masama ang pasiya at kilos na ginawa ng 

mga tauhan sa bawat sitwasyon? 

 

 

 

 

 

Suriin 

 
Matapos mong malaman ang mga paunang impormasyon tungkol sa aralin, ngayon 

naman ay iyong susuriin ang mga kaalaman sa tulong ng mga teksto at mga 
gawain na inihanda upang higit na mas maipaliliwanag pa ang bawat salik na 

nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya at 
mas makapagsusuri pa ng isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos 

dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan at gawi. Halina’t 

umpisahan mo sa pamamagitan ng pagbabasa at pag-uunawa ng mabuti sa 
sanaysay. 

 
 

 



 

 

Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahihinatnan 

 
“Kilos ay suriin, mabuti lagi ang piliin.” Kung ikaw ang tatanungin, ano ang 

pakahulugan mo sa mga salitang ito? Marami kang pinagkakaabalahan araw-araw 
mula sa gawaing bahay, sa pagpasok sa paaralan, sa pakikisalamuha sa iyong mga 

kaibigan, ay nagsasagawa ka ng maraming kilos. Nasusuri mo ba ang lahat ng ito? 
Napipili mo ba ang mabuti? Tumutugon ba ang paraan ng pagsasagawa mo ng 

kilos sa iyong mga layunin? Iyan ay ilan lamang sa mga tanong na magpapaalala 
sa iyo ng iyong dapat gawin bilang tao.  

Sa modyul 1 at 2, natutuhan mong pananagutan ng tao ang anumang 

kahihinatnan ng kaniyang kilos, mabuti man o masama. Mahalagang 
mapagnilayan niya ang bawat kilos na kaniyang isasagawa dahil hindi siya 

kumikilos ayon sa kabutihan. Pero teka muna, naaalala mo pa ba ang inig sabihin 
ng kilos? 

Hindi lahat ng kilos ng tao ay maituturing na makatao. Ang makataong kilos 
ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Kung 

ano tao at kung ano ang kalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasiya. 

Nangangahulugan ito na hindi lahat ng ating isinasagawang kilos ay mabuti. 

Sa etika ni Sto. Tomas de Aquino, ang moral na kilos ay ang makataong 

kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-isipan. Ang papel na 
ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos. Ang papel naman ng kilos-loob ay 

tumutungo sa layunin o intensiyon ng isip. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa 
isip at kilos-loob. Samantalang ang panlabas na kilos ay ang pamamaraan na 

ginagamit upang isakatuparan ang panloob na kilos. Hindi maaaring maging 
hiwalay ang dalawang ito sapagkat kung masama ang panloob, magiging masama 

rin ang buong kilos, kahit mabuti ang panlabas. Halimbawa nito si Robin Hood? 

Siya ay kilala sa kaniyang pagiging matulungin lalo na sa mga mahihirap. Ngunit 
saan ba niya kinukuha ang kanyang ibinibigay na tulong sa kanila? Hindi ba sa 

pagnanakaw? Masasabi mo ba na tama ang kaniyang kilos? Ikaw ba ay sumasang-
ayon dito? Kung ating titngnan, mabuti ang kaniyang panloob na kilosngunit 

masamanaman ang kaniyang panlabas na kilos. Kailangang parehong mabuti ang 
panloob at panlabas na kilos dahil nababalewala ang isa kung hindi kasama ang 

isa. Ayon pa rin kay Sto. Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos, ang kilos-
loob ang tumutungo sa isang layunin. Hindi makapaghahangad ng anuman ang 

isang tao kung wala itong pinakhuling layunin at ito ay ang makapiling ang Diyos 

sa kabilang buhay. Napakaganda, hindi ba? Kaya’t marahil ay nararapat lamang 
na mapagnilayan ng tao ang bawat layunin ng kaniyang isinasagawang kilos. 

Mahalaga ito upang lubos na malaman kung paano nagiging mabuti o masama ang 
isang kilos. 

May mga salik na nakaaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay maituturing 
na mabuti o masama. Ang mga ito ang batayan sa paghuhusga kung ang kilos ay 

moral o hindi. 

Una, Layunin. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon 
ang kilos-loob. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos (doer); hindi ito 

nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal sa taong gumagawa ng 
kilos. Ito ang pinakalayunin o pinatutunguhan ng kilos. Ayon kay Sto. Tomas de 

Aquino, ang mismong kilos ay hindi maaaring husgahan kung mabuti o masama 
kung hindi nito isasaalang-alang ang layunin ng taong gumagawa nito. 

Mahalagang tingnan ang kabuuang kilos na kasama ang layunin ng tao na 

nagsasagawanito. Ang pamantayan sa kabutihan ng layunin ay kung iginagalang 



 

 

ng taong nagsasakilos ang dignidad ng kaniyang kapuwa. Halimbawa, binigyan ni 

Tanya ng pagkain ang kaniyang kamag-aral na walang baon. Ginawa niya ito dahil 
naisa niyang kumopya sa kaniyang kaklase sapagsusulit sa Matematika. Mabuti 

ba ang layunin ng kilos? May paggalang ba ito sa dignidad ng kamag-aral? 

Dito ipinapakita na mabuti ang pagbibigay ng pagkain sa kamag-aral na 

walang baon ngunit ang layunin ay masama. Dito ay mahuhusgahan na ang kilos 
ay masama sapagkat masama ang kaniyang layunin. 

Ikalawa, Paraan. Ito ay ang panlabas na kilos na kasangkapan o paraan 
upang makamit ang layunin. Ayon kay Sto. Tomas de Aquino, may nararapat na 

obheto ang kilos. Halimbawa, sa kilos na kumain, ang obheto ay makakain. Ngunit 

kung kakain ka ng bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ang bato. Sng kilos ng 
uminom ay may obheto na makainom. Ngunit kung iinom ng muriatic acid ito ay  

masama dahil nakamamatay ito. Samakatuwid, ang paraan ng kilos ay ang 
nararapat na kilos dahil ang kabutihan ng panlabas na kilos ay nararapat na 

obheto nito. 

Ang bawat kilos ay may layunin. Ngunit paano mo ba nahuhusgahan kung 

ang layunin mo ay mabuti o masama? Halimawa, sa pagsusulit ano ba ang layunin 

nito? Paano kung ang isang mag-aaral ay mangopya ng sagot mula sa iba dahil 
hindi siya nagkapag-aral ng leksiyon? Mabuti ang layunin na makapasa ngunit 

mali ang kaniyang pamamaraan o kilos na ginamit sa sitwasyon. 

Ikatlo, Sirkumstansiya. Ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan 

ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. 
Narito ang iba’t ibang sirkumstansiya: 

1. Sino. Ito ang tumutukoy sa taong nagsasagawa ng kilos o sa taong maaaring 

maapektuhan ng kilos. Halimbawa, si Arnold ay pumunta sa bahay ng 
kanyang Lola Ester. Nakita niya kung saan  itinatago ng kanyang lola ang pera 

nito. Isang araw ay pumunta siya sa bahay nito at kinuha niya ang pera sa 
lagayan. Masama ba ang ginawang kilos ni Arnold? Bakit? Ang pagkuha ni 

Arnold ng pera ay masama dahil pagnanakaw ito. Nadaragdagan ito ng 
panibagong kasamaan dahil  ang pinagnakawan niya ay ang lola mismo niya. 

2. Ano. Ito ang tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kalaki o 
kabigat.Halimbawa, gamit pa rin ang halimbawa sa bilang isa, ang kanyang 

Lola Ester ay naubusan ng gamot para sa sakit nito. Kinailangan nito ng pera 

upang makabili ng gamot ngunit nawala sa lagayan ang pera nito. Ang uri ng 
kilos ni Arnold ay nagpakita ng mas masamang kilos dahil nahirapan sa 

paghinga ang kanyang lola hanggang madala ito sa ospital. 

3. Saan. Ito ang tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Halimbawa, 

nagtawanan nang malakas ang ilang kabataan dahil pinag-uuspan nila ang 
isang kamag-aral na biglang naghirap dahil nalulong sa sugal ang ama nito. 

Ginawa nila ito sa sambahan. Ang paninirang puri sa kanilang kamag-aaral ay 
masamang kilos at hindi makatarungan sapagkat hindi alam ng tao na siya ay 

pinag-uusapan at wala man lang siyang magawa upang ipagtanggol ang 

kanyang sarili. Isa pa, nadaragdagan ang masamang kilos dahil sa lugar kung 
saan isinagawa ito.  

4. Paano. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang kilos. 
Halimbawa, matalinong mag-aaral si Nestor. Pinaghandaan niya nang mabuti 

ang kanilang pagsusulit upang siya ay mapasama muli sa Top Ten sa kanilang 
seksiyon. Ngunit habang sumasagot siya sa pagsusulit, mayroon siyang hindi 

maalalang sagot sa tanong. Nanghihinayang si Nestor na hindi ito masagutan 



 

 

dahil alam niyang pinag-aralan niya ito, iyon nga lamang ay nakalimutan niya. 

Napatingin siya sa papel ng kanyang katabi at nakita niya ang sagot, kaya’t 
kinopya niya ito. Maaaring makabawas o makaragdag ng kasamaan o 

kabutihan ang sirkumstansya. Sa kaso ni 78 Nestor, nababawasan ang 
kasamaan ng kanyang kilos dahil hindi ito pinagplanuhan o pinaghandaang 

gawin kaya lumiliit ang bigat ng parusa rito. 

5. Kailan. Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa ang kilos. Halimbawa, 

Nasunugan ang isang pamilya sa lugar nina Chris. Sa halip na tulungan niya 
ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagnakaw sa 

pamilya. Dito ay mas lalong nadaragdagan ang kasamaan ng kanyang kilos 

dahil sa sitwasyon ng pamilyang nasunugan. Dito ay mas lalong nadaragdagan 
ang kasamaan ng kaniyang kilos dahil sa sitwasyon ng pamilyang nasunugan. 

Tunay ngang makikita na ang kilos ay nagiging mas mabuti o masama ayon 
sa sirkumstansiya. Ang mga nakapagpapalala o nakapagpapabawas ng kabutihan 

o kasamaan ng isang kilos ay tinatawag na sirkumstansiya. Maaaring ang mabuti 
ay mas maging mabuti at ang masama ay masa maging masama. Mayroon din 

namang pagkakataon na kung saan nakapagdaragdag ng panibagong kabutihan o 

panibagong kasamaan sa kilos na ginagawa. 

Ikaapat, Kahihinatnan. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may 

dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. Anuman ang gawing kilos ay 
may kahihinatnan. Mahalaga na masusing pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang 

anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong katumbas na pananagutan na 
dapat isaalang-alang. Kung minsan, nagkakaroon ng suliranin sa pagpapasiya 

dahil sa kawalan ng kaalaman kung ang pinili niyang kilos ay mabuti o masama. 
Kung minsan dahil sa bilis ng takbo ng isip ng tao ay nakapag-iisip at nakagagawa 

siya ng kilos na hindi tinitingnan ang kahihinatnan nito. Ngunit sa ikaapat na 

salik, sinasabi na ang bawat tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang 
kilos na kaniyang pipiliin. Kailangang mapag-isipang mabuti at makita kung ano 

ang magigingresulta ng anumang kilos na gagawin. Halimbawa: Si Leo ay isang 
doktor, matagal siyang nag-aral sa larangan ng panggagamot. Alam niya kung 

makasasama o makabubuti sa isang pasyente ang kaniyang ireresetang gamot. 
Kung itinuloy pa rin niya ang pagreresita sa pasyente ng gamot kahit makasasama 

ito sa huli, mayroon siyang pananagutan sa anumang kahihinatnan nito. 

Kung kaya’t sa pagsasagawa ng kilos gaano man ito kalaki o kaliit, 

kailangang pag-isipan itong mabuti at tingnan ang maaaring maidulot nito. Hindi 

lamang kailangang tingnan ang sarili kundi pati ang kabutihang panlahat. 

Mga Salik na Nakaaapekto sa Makataong Kilos  

Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging 
isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaaapekto rito. Ang mga 

salik ay direktang nakaaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan ng isang 
makataong kilos lalo na sa papel ng isip at kilos-loob. Maaari ring mabawasan ang 

pananagutan ng makataong kilos dahil sa impluwensiya ng mga salik na ito. May 

limang salik na nakaaapekto sa makataong kilos: ang kamangmangan, masidhing 
damdamin, takot, karahasan at gawi.  

1. Kamangmangan. Isa sa pinakamahalagang elemento ng makataong kilos ay 
ang papel ng isip. Ang kamangmangan ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan 

ng kaalamang dapat taglay ng tao. Ito ay may dalawang uri: nadaraig (vincible) 
at hindi nadaraig (invincible). Ang kamangmangang nadaraig ay ang kawalan 

ng kaalaman sa isang gawain subalit may pagkakataong itama o magkaroon ng 



 

 

tamang kaalaman kung gagawa ng paraan upang malaman at matuklasan ito. 

Ang kamangmangan na hindi nadaraig ay maaaring kamangmangan dahil sa 
kawalan ng kaalamang mayroon siyang hindi alam na dapat niyang malaman. 

O kaya naman walang posibleng paraan upang malaman ang isang bagay sa 
sariling kakayahan o sa kakayahan man ng iba. Sa madaling salita, naibigay 

na ang lahat ng paraan upang maitama ang kamangmangan. Kung walang 
paraan upang maitama ang kamangmangan, ang isang gawa ay hindi 

itinuturing na makataong kilos at walang pananagutan sa bahagi ng gumawa. 
Halimbawa ay ang gawa ng isang taong itinuturing na wala sa matinong pag-

iisip. Hindi siya mapapanagot sa sirkumstansyang ito. Ngunit kung ang 

kamangmangang kayang baguhin sa pamamagitan ng isang masikap na 
paraang alamin ang isang bagay bago gawin, may kapanagutan na siya sa 

kanyang kilos. Maaari itong makapagbawas ng pananagutan dahil sa kaunting 
kakulangan sa pagsisikap na malabanan ang kamangmangan. Halimbawa nito 

ang isang taong dumating sa Maynila galing sa probinsiya. Tumawid siya sa 
isang kalsada na kung saan ipinagbabawal ang pagtawid. Ang kapanagutan sa 

ginawa niya ay hindi direktang makikita dahil sa kawalan niya ng kaalaman 

tungkol sa batas ng jaywalking. 

2. Masidhing Damdamin. Ito ay ang dikta ng bodily appetites, pagkiling sa isang 

bagay o kilos (tendency) o damdamin. Maituturing itong paglaban ng 
masidhing damdamin sa isip - para bang ang pangangailangan ng masidhing 

damdamin ay mas matimbang kaysa sa dikta ng isip. Ito ay ang malakas na 
utos ng sense appetite na abutin ang kanyang layunin. Tumutukoy ito sa 

masidhing pag-asam o paghahangad na makaranas ng kaligayahan o 

kasarapan at pag-iwas sa mga bagay na nagdudulot ng sakit o hirap. 
Halimbawa nito ay ang pag-ibig, pagkamuhi, katuwaan, pighati, pagnanais, 

pagkasindak, pagkasuklam, pagnanasa, desperasyon, kapangahasan, 
pangamba at galit. Ang masidhing damdamin o passion ay normal na 

damdamin subalit ang tao ay may pananagutan upang pangasiwaan ang 

kanyang emosyon at damdamin dahil kung hindi, ang mga emosyon at 
damdaming ito ang mangangasiwa sa tao. Ang paghubog ng mga positibong 

damdamin at maayos na pagtanggap sa mga limitasyon sa buhay ay isang 
daan upang mapangasiwaan ang damdamin. Ang masidhing damdamin ay 

maaaring nauuna (antecedent) o kaya’y nahuhuli (consequent). Ang nauuna 
(antecedent) ay damdaming nadarama o napupukaw kahit hindi niloob o 

sinadya. Ito ay umiiral bago pa man gawin ang isang kilos. Ang kilos sa ilalim 

ng damdaming ito ay hindi malaya kaya ito ay kilos ng tao (act of man). Ang 
nahuhuli (consequent) naman ay damdaming sinadyang mapukaw at inalagaan 

kaya ang kilos ay sinadya, niloob at may pagkukusa. Bago pa isagawa ang 
kilos ay dapat na magkaroon ng panahon upang labanan nang mas mataas na 

antas na kakayahan – ang isip – upang mawala ang sidhi ng damdamin. Narito 
ang isang halimbawa: Sa sobrang kagalakan ng lalaki dahil sa pagkapasa niya 

sa Bar Exam ay bigla niyang nayakap ang katabi niyang babae. Maaari ba 

siyang akusahan ng sexual harassment? Depende ito sa uri ng damdamin. Ito 
ay tinatawag na nauna (antecendent) kung ito ay umiral bago pa man gawin 

ang isang kilos at nahuhuli (consequent) naman kung ito ay nagkaroon muna 
ng pagkukusa mula sa kilos-loob. Ang naunang damdamin (antecedent) ay 

hindi nakapag-aalis ng kapanagutan subalit nakapagpapababa lamang ito. 

Sinasabing sa ilalim ng damdaming ito nababawasan ang pagkukusa sapagka’t 
ito ay nakabatay sa kaalaman at kalayaan. Naaapektuhan ng  damdaming 

nauuna (antecedent) ang isip kaya’t naaapektuhan nito ang paghuhusga at 
pagpapasya. Katulad ng halimbawa natin sa lalaking nayakap ang kanyang 

katrabaho sa sobrang galak. Hindi siya masisisi ng pagiging guilty ng 



 

 

harassment dahil hindi niya kinusang matapakan ang karapatan ng iba. 

Ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng paumanhin sa kanyang maling 
kilos. Ang nahuhuling damdamin (consequent) naman ay ang pagkakaroon ng 

panahon na alagaan ang damdamin at ginagamit na dahilan o paraan sa 
ikinikilos. Katulad ng galit na kinimkim at naging dahilan sa paghihiganti, ang 

may gawa ay direkta at lubos na mapanagot sa kanyang ginawa. Sa kabilang 
dako, ang damdaming nauuna ay maaaring maging damdaming nahuhuli kung 

ito ay aalagaan at ipagpapatuloy na manatili. 

3. Takot. Katatapos lang ni Diegong manood ng isang nakatatakot na palabas. 
Habang nag-iisa, naglalaro sa isip niya ang mga napanood kaya pakiramdam 

niya ay may nakatingin sa kanya. Biglang may tumalon na pusa sa harapan 
niya kaya siya ay napasigaw. Dahil dito, nagulat at nataranta ang mga tao sa 

bahay nila. Siya ba ay may pananagutan ng alarm at scandal? Ang pagkatakot 

ay isa sa mga halimbawa ng masidhing silakbo ng damdamin. Ang takot ay ang 
pagkabagabag ng isip ng tao na humaharap sa anumang uri ng pagbabanta sa 

kanyang buhay o mga mahal sa buhay. Tumutukoy din ito sa pagpataw ng 
puwersa gaya ng pananakit o pagpapahirap upang gawin ng isang tao ang kilos 

na labag sa kanyang kalooban. Kasama rin dito ang pananakot sa tao o sa 
kanyang mga mahal sa buhay upang mapasunod itong gumawa ng masama. 

Sa buhay natin may mga pagkakataong kumikilos tayo nang may takot o di 
kaya ay dahil sa takot kaya nagawa natin ang isang bagay. Hindi nawawala 

ang pananagutan ng isang tao sa kilos na ginawa dahil sa takot kundi 

nababawasan lamang. Ito ay dahil malinaw pa rin sa isip ang ginagawa mo. 
Halimbawa, ikaw ay nakakita ng pambubulas (bullying). Dahil takot ka sa mga 

sigang mag-aaral, pinili mo na lamang na manahimik sa pag-usisa ng guro 
dahil sa takot sa pangyayaring nakita mo. Nabawasan ang kapanagutan ng 

pagsisinungaling mo sa sitwasyong ito. Kung ang takot ay makapagdadala sa 
isang tao ng pansamantalang kaguluhan ng isip at mawala ang kakayahang 

makapag-isip nang wasto, ang pananagutan ay nawawala.  

4. Karahasan. Ito ay ang pagkakaroon ng panlabas na puwersa upang pilitin ang 
isang tao na gawin ang isang bagay na labag sa kanyang kilos-loob at 

pagkukusa. Ito ay maaaring gawin ng isang taong may mataas na 
impluwensiya. Maaaring mawala ang pananagutan ng kilos o gawa na may 

impluwensiya ng karahasan. Ito ay kung nagkaroon ang tao ng sapat na 
paraan para labanan ang karahasan subalit nauwi sa wala at mas nasunod 

ang kalooban ng labas na puwersa. Ang tanging naaapektuhan ng karahasan 
ay ang panlabas na kilos ngunit ang pagkukusa o kilos-loob ay hindi. Ngunit 

kailangan mong maglapat ng ibang paraan sa gitna ng karahasan bago 

masabing hindi ka mapanagot. Halimbawa, isang kaklase mong siga ang 
pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantina. Binantaan ka niyang aabangan 

sa labas kung hindi mo siya susundin. Sa pagtanggi mo ay pinitik niya ang 
iyong tainga kaya napilitan kang sundin siya. Sa pagkakataong ito, hindi ka 

mapananagot sa ginawa mo. Pero tandaang kailangan mo munang mag-isip ng 
paraan para maiwasan ito. 

5. Gawi. Ang mga gawaing paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng 
sistema ng buhay sa araw-araw ay itinuturing na gawi (habits). Kung ang isang 

gawa o kilos ay nakasanayan na, nababawasan ang pananagutan ng isang tao 

ngunit hindi ito nawawala. Ito ay dahil ang isang gawi bago nakasanayan ay 
nagsimula muna bilang isang kilos na may kapanagutan at pagkukusa sa 

taong gumagawa. Kaya ang gawi ay hindi kailanman nakapagpapawala ng 
kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. Halimbawa nito ay ang 

pagmumura na naging pang-araw-araw ng ekspresyon ng isang tao. 



 

 

Mapanagot ka pa rin dahil nagsimula ito bilang kusang pagsasalita nang hindi 

maganda at nakasanayan na lamang. Maraming gawa o kilos ang tinatanggap 
na ng lipunan dahil ang mga ito ay bahagi na ng pang-araw-araw na gawain ng 

mga tao. Bilang bahagi ng sistema, may posibilidad na ituring ang mga ito na 
katanggap-tanggap na kilos na noong una ay hindi naman. Ang gawi ay 

masama kahit ito man ay maging isang uri ng kilos ng tao (act of man) dahil sa 
pinakaunang pagkilos nito ay may pag-iral ng kaalaman at kilos-loob. Ang 

bawat kilos na niloob ng tao ay may kakabit na pananagutan. Ang antas ng 

pananagutan ay nakadepende sa antas ng kilos na ginawa. Nangangahulugan 
ito na may maliit at malaking pananagutan para sa maliit at malaking bagay 

na nagawa. Ang Likas na Batas Moral ay patuloy na iiral upang manatili at 
umiral ang katarungan. Lahat ng bagay ay may kapalit, malaki man ito o maliit 

pa. 

Ngayon, lalong lumilinaw na upang maging mabuti ang kilos, nararapat 

itong nakabatay sa dikat ng konsensiya batay sa likas na Batas Moral. Ang bawat 
kilos na iyong gagawin ay kailangang nakatuon sa pinakahuling layunin at ito ay 

ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. 

Ang mabuting kilos ay dapat palaging mabuti hindi lamang sa kalikasan 
nito kundi sa motibo at sirkumstansiya kung paano mo ito ginagawa. Kaya’t mula 

sa layunin, paraan, sirkumstansiya ng kilos ay madaling makikita o masusuri ang 
kabutihan o kasamaan nito. 

Kung gayon, inaanyayahan kitang pagnilayang mabuti ang iyong mga kilos. 
Ang kilos mo ba ay palaging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? Nagpapakita ba 

ito makataong gawain? Sana ay naging malinaw sa iyo na kailangan mong hubugin 

ang iyong sarili upang maging isang mabuting tao, na may kamalayan sa bawat 
kilos dahil ito ang iyong gabay tungo sa iyong pagpapakatao. 

Pamprosesong Tanong: 

Ano ang iyong nasuri at naunawaan sa binasa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Pagyamanin 

 

Sa bahaging ito, palalawakin at pagtitibayin mo pa bilang mag-aaral ang mga 

nabuo mong kaalaman, sagutin ang mga gawain sa ibaba. 

Gawain 2: Imbestigador Ako! 

Panuto: Basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin ang layunin, paraan, at 

sirkumstansiya sa bawat ipinakitang kilos. Alamin din kung anong salik na 

nakaaapekto sa makataong kilos. Pagkatapos, ipaliwanag ang iyong naging sagot. 

Isulat ang iyong mga sagot sa nakalaang kahon. 



 

 

SITWASYON A.) Likas na mabait at 

tahimik na bata si Brenda. 

Isang araw ay tinawag si 

Brenda ng isang sigang 

kaklase. Inutusan nito na 

kunin ang wallet ng 

kanilang guro. Dahil sa 

takot napilitang itong 

sundin ni Brenda. 

B.) Kilala bilang isang 

pilantropo si Marvin de 

Gonzalo. Isa siya sikat na 

negosyante, pintor at aktor. 

Nagpatayo siya ng kanyang 

sariling charity institution. 

Layunin niyang tumulong sa 

mga mahihirap. Ngunit hindi 

alam ni Marvin na may ibang 

nabigyan ng tulong na hindi 

ginagamit sa mabuti. Ito ay 

ginagawang puhunan sa 

pagsusugal at ipinambibili ng 

alak at droga. 

LAYUNIN   

PARAAN   

SIRKUMSTANSIYA   

SALIK NA 

NAKAAPEKTO SA 

KILOS 

 

______________ 

Paliwanag: 

 

 

______________ 

Paliwanag: 

 

 

 

 

 

 

Isaisip 

 

Sa puntong ito, dapat mong isaisip at damhin ang kahalagahan ng nagpaliliwanag 

sa bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng 

kaniyang kilos at pasya at pagsusuri ng isang sitwasyong nakaaapekto sa 

pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing damdamin, takot, 

karahasan at gawi. Para mabigyang-diin ang inyong nakuhang aral, sagutan ang 

gawain sa ibaba. 

 

Gawain 3: Pagkukulang ko, Buuin Mo! 

Panuto. Punan mo ng tamang salita ang bawat patlang para mabuo ang sanaysay. 

Hanapin ang tamang sagot sa loob ng kahon. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iyong natutunan na ang likas na (1.)_________________ ay “Gawin ang 

(2.)_________________ at iwasan ang (3.)_________________.” Hindi nagbabago ang 

likas na batas moral. Hindi ito nakikisabay sa pagbabago ng panahon o nakabatay 

sa pangangailangan ng situwasyon.  

Maaaring (4.)_________________ ang paghuhusga ng konsiyensiya ngunit 

hindi lahat ng (5.)_________________ nito ay maituturing na masama. May mga 

pagkakataong hindi ito kinikilalang masama dahil sa (6.)_________________ ng tao. 

Ang kamangmangan ay kawalan ng kaalaman sa isang bagay. Lumilitaw ito sa mga 

pagkakataong kinakailangang gamitin ang ating (7.)_________________. 

 

Kung ang kamangmangan ay (8.)_________________, hindi nagsikap ang 

taong malampasan o kaya’y binalewala niya ito, hindi nababawasan ang kanyang 

(9.)_________________. Kung ang kamangmangan naman ay (10.)_________________, 

binabawasan nito kung hindi man tinatanggal ang pananagutan ng isang tao sa 

kanyang (11.)_________________ o kilos. Ang mahalagang gawin lamang natin para 

mahubog ang ating konsiyensiya ay maglaan tayo ng (12.)_________________ at 

(13.)_________________ para maragdagan ang ating kaalaman. 

Ang araling ito ay ginagabayan ka para maging (14.)_________________ at 

responsable sa pagsusuri ng bawat sitwasyon at para maiwasan mo rin ang maling 

(15.)_________________ sa kapwa. 

 

 

 

 

Isagawa 

 

Ngayon ay lubos na iyong kaalaman. Sa pagkakataong ito ay maaari mo nang 

ilapat ang inyong natutuhan. Upang mabigyang-diin ang iyong natutuhan, gawin 

isang gawain sa ibaba. Handa ka na ba? 

Gawain 4: Ako bilang ako!  

Mag-isip ng isang sitwasyon mula sa iyong karanasan na may suliranin (dilemma). 

Tayahin ang kabutihan o kasamaan nito batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya 

at kahihinatnan nito. Ipakita at ipabasa ito sa iyong magulang o tagapangalaga. 

Anyayahan sila na magbigay ng komento o payo sa iyong ginawa. Palagyan ito sa 

kanila ng lagda bilang katibayan na kanilang nabasa ang iyong ginawa. 

tapat   madaraig  masama  batas moral  

Kamangmangan di madaraig  paghuhusga  maling gamit  

Pananagutan  panahon  mabuti  maling pasya  

Kaalaman  magkamali  pasisikap  maling pag-iisip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAGDA NG MAGULANG O TAGAPANGALAGA: _________________________________ 

 

 

Tayahin 

 

Binabati kita! Napagtagumpayan mong naisagawa ang lahat ng gawain sa aralin. 

Nawa’y ang iyong mga natamong kaalaman at kasanayan ay magamit sa 

pagpaliliwanag ng bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao sa 

kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya at pagsusuri ng isang sitwasyong 

nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa kamangmangan, masidhing 

damdamin, takot, karahasan at gawi. Ngayon ay ihanda ang iyong sarili para sa 

pangwakas na pagtataya. 

 

 

LAYUNIN: 

 

PARAAN: 

 

SIRKUMSTANSIYA: 

DILEMMA 

KAHIHINATNAN: 



 

 

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

lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot. 
 

1. Alin sa sumusunod na mga pangungusap ang hindi kahulugan ng 

Layunin? 

a. Ang Layunin ay pinakatunguhin ng kilos. 

b. Ang Layunin ay tumutukoy sa sa panloob na kilos. 

c. Ang Layunin ay nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-loob. 

d. Ang Layunin ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag ng 

kabutihan o kasamaan ng kilos. 

 

2. Sa sobrang tuwa ni Connie dahil pagkapasa niya sa isang scholarship 

ay bigla siyang napayakap kay Mario. Anong uri ng salik ang 

nakaapekto sa makataong kilos ni Connie? 

a. kamangmangan   c. masidhing damdamin 

b. karahasan    d.  gawi 

 

3. Ito ang bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating 

katangian.  

a. makataong damdamin  c.  makataong pasiya 

b. makataong kakayahan  d.  makataong kilos 
 

4. Ano ang moral na kilos ayon sa etika ni Sto. Tomas de Aquino? 

a. Ang moral na kilos ay ang makataong kilos sapagkat malayang 

patungo ito sa layunin na pinag-isipan. 

b. Ang moral na kilos ay ang malayang kilos sapagkat wala itong 

limitasyon. 

c. Ang moral na kilos ay ang di makataong kilos sapagkat saklaw 

din nito ang mga immoral na bagay. 

d. Ang moral na kilos ay umaayon sa parehong masama at 

mabuti. 

   

 

5. Saan nagmula ang panloob na kilos ? 

a. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa utak at pandinig. 

b. Ang panloob na kilos ay nagmumula sa isip at kilos-loob. 

c. Ang panloob na kilos ay nagmumula lamang sa konsensiya. 

d. Ang panloon na kilos ay nagmumula lamang sa dikta ng 

damdamin. 
 

6. Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos, 

ano naman ang papel na ginagampanan ng kilos-loob? 

a. tumutungo sa layunin ng damdamin 

b. tumutungo sa layunin o intensiyon ng isip 

c. tumutungo sa pananaw ng tamang isip  

d. tumutungo sa pananaw ng dikta ng puso 
 

7. Bakit hindi maaaring paghiwalayin ang panloob at panlabas na kilos? 



 

 

a. hindi magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng kilos 

b. maaaring madaig ng panlabas na kilos ang panloob na kilos 

c. kung ano ang kilos ng panlabas ay nagmumula sa panloob ng 

kilos 

d. kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong 

kilos, kahit mabuti ang panlabas 

 

8. Si Melchor ay nakita kung paano sinaktan ng kanyang sigang kaklase 

na si Matthew si Patrick. Nagtanong sa klase ang kanilang guro ukol sa 

pangyayari. Hindi sumagot si Mechor at nananantiling tahimik ito. 

Anong uri ng salik ang nakaapekto sa makataong kilos ni Mechor? 

a. karahasan    c. gawi 

b. kamangmangan   d. takot 
 

9. Si Fe ay may minahal na lalaki na nagngangalang Marco na mayroon 

ng asawa at mga anak. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin ni Fe 

ang kanyang nararamdaman hanggang sa magkaroon sila ng relasyon 

ni Marco. Ano kayang prinsipyo ang sumasakop sa sirkumstansiya ng 

kilos ang makikita sa sitwasyon? 

a. hindi maaaring gawing mabuti ang masama 

b. maaaring lumikha ng mabuti o masamang kilos 

c. maaaring gawin ang mabuting kilos na masama  

d. maaaring makalikha ng kakaibang kilos ng mabuti o masama 
 

10. Ito ay tumutukoy sa kawalan o kasalatan ng kaalaman na dapat taglay 

ng tao. 

a. kamangmangan   c.  takot 

b. masidhing damdamin  d.  karahasan 
 

11. Ito ay gawain na paulit-ulit na isinasagawa at naging bahagi na ng 

sistema ng buhay sa araw-araw. 

a. takot     c.  kamangmangan 

b. gawi     d.  karahasan 

12. Ito ay ang dikta ng bodily appetites, pagkiling sa isang bagay o kilos 

(tendency) o damdamin. 

a. karahasan    c. masidhing damdamin 

b. kamangmangan   d. takot 
 

13. Sino sa sumusunod ang gumawa ng kilos na dahil sa takot? 

a. Si Bon na maingat na hinugasan ang mga mamahaling 

pinggan. 

b. Si Jose na kinupit ang kinitang pera ng kaniyang ama. 

c. Si Manny Pacquiao na umilag sa suntok ng kalaban. 

d. Si Fernan na laging natutulog sa klase. 

 

14. Ang sumusunod ay kahulugan ng sirkumstansiya maliban sa 

______________. 



 

 

a. isang kondisyon o kalagayan kung saan ang kilos na ginawa ay 

nakaaapekto sa kabutihan 

b. nakapagbabawas o nakapagdaragdag sa kabutihan o kasamaan 

ng isang kilos 

c. panloob na kilos na nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-

loob 

d. nakapagpapabago sa halaga ng isang kilos. 
 

15. Si Peter ay isang traffic enforcer. Sa kanilang lugar siya ay kilala bilang 

isang matulungin. Ngunit hindi alam ng kaniyang mga tinutulungan na 

galing sa pangungutong ang kanyang ibinabahaging tulong. Tama ba 

ang kilos ni Peter? 

a. Tama, dahil marami naman siyang natutulungan. 

b. Tama, dahil mabuti naman ang kaniyang panlabas na kilos. 

c. Mali, dahil hindi sa kaniya galing ang kaniyang itinulong. 

d. Mali, dahil kahit mabuti ang panlabas na kilos, nababalewala 

pa rin ng panloob na kilos. 

 

 

 

Karagdagang Gawain 

Ikaw ay may potensyal na palawakin ang iyong kaalaman, nais kong gawin mo ang 

karagdagang gawaing ito.  

Panuto: Panuto: Pumili ng isang karanasan sa buhay na may suliranin. Tayahin 

mo ang kabutihan o kasamaan nito batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya at 

kahihinatnan. Aalamin mo din ang salik na nakaaapekto sa pagkukusa sa iyong 

kilos. Ipakita at ipabasa ito sa iyong magulang. Hayaan mo silang magbigay ng 

maikling komento o payo batay sa iyong nagawa at lagdaan ang nakalaang kahon 

bilang isang katibayan. 

Suliranin Layunin Paraan Sirkumstansiya Kahihinatnan 

 

 
    

Salik na Nakaaapekto sa Pagkukusa ng Kilos 

 

Pangalan at Lagda ng Magulang/Tagabantay 
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Susi sa Pagwawasto 

Subukin 

1.d 

2.a 
3.b 

4.b 
5.c 

6.d 

7.d 
8.d 

9.a 
10.a 

11.b 
12.c 

13.a 

14.c 

15.d 

Tayahin 

1.d 

2.c 
3.d 

4.a 
5.b 

6.b 

7.d 
8.d 

9.a 
10.a 

11.b 
12.c 

13.c 

14.c 

15.d 

Isaisip 

1. batas moral 

2. mabuti 
3. masama 

4. magkamali 
5. maling gamit 

6. kamangmangan 

7. kaalaman 
8. madaraig (vincible) 
9. pananagutan 
10. di madaraig (invincible) 

11. maling pasya 

12. panahon 
13. pagsisikap 

14. tapat 

15. paghusga 



 

 

 

 
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 
 




