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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 

 

Natutuhan mo sa mga nakalipas na aralin, ang bawat salik na nakaaapekto 

sa pananagutan ng tao sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya. Inyo ring 

nasuri isang sitwasyong nakaaapekto sa pagkukusa sa kilos dahil sa 

kamangmangan, masidhing damdamin, takot, karahasan, gawi. 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 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 (EsP10MK-IId-6.4). 

b. 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 (EsP10MK-IId-6.4). 

 

  



 

 

 

Subukin 

Sagutan ang Paunang Pagtataya para sa pagsisimula ng aralin. Basahing mabuti 

ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Bilugan ang titik ng 

pinakaangkop na sagot. 

1. Nakagagawa 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  b.   Kalayaan  c.   Kilos-loob d.   Dignidad 

 

2. Masipag at matalinong mag-aaral si Melijo. Sa talakayan at pangkatang 

gawain ay hindi siya nagpapahuli. 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 Melijo kung bakit nasa kaniya ang 

paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro? 

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

sumagot. 

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

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

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

 

3. Ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. 

Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. Ang mabuting gawa 

ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon? 

a. Oo, dahil ito ang dapat para sa kabutihan ng lahat. 

b. Oo, dahil ang hindi nito pagsakatuparan ay isang maling gawain. 

c. Hindi, dahil walang obligasyon ang tao na gawin ito. 

d. Hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang 

hindi pagsakatuparan nito ay magdadala ng isang maling bunga. 

 

4. Alin sa sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan? 

a. Pagliban ng isang estudyante na ang dahilan ay wala siya noong 

nagbigay ng takdang-aralin ang kanilang guro. 

b. Hindi pagsuot ni Jonalynne ng kaniyang ID kaya hindi siya 

pinapasok. 

c. Pagpasiya ng isang estudyante na pumasok sa klase kahit pa laging 

huli sa pagpasok ang kanilang guro. 

d. Pag-uwi ng maaga ni Melijo dahil sa may emergency meeting ang mga 

guro ng araw na iyon. 

 



 

 

5. Alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot? 

a. Ang pagnanakaw ng kotse. 

b. Ang pag-iingat ng isang doctor sa pag-oopera. 

c. Ang pagsisinungaling sa tunay na sakit. 

d. Ang pag-ilag ni Manny Pacquiao sa suntok. 

 

6. Alin sa sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan 

ang kilos dahil sa karahasan? 

a. Dahil sa malakas na impluwensiya sa kilos 

b. Dahil sa kahinaan ng isang tao 

c. Dahil hindi kayang maapektuhan ang isip 

d. Dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos-loob 

 

7. Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? 

a. Panliligaw sa crush. 

b. Pagbatok sa barkada dahil sa biglaang panloloko. 

c. Pagsugod sa bahay ng kaalitan. 

d. Panlilibre sa barkada dahil sa mataas na markang nakuha. 

 

8. Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? 

a. Paglilinis ng ilong  c.   Pagpasok nang maaga 

b. Pagsusugal   d.   Maalimpungatan sa gabi 

 

9. Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-

sari store. Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. Ngunit 

ang totoo ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan. 

Ang tindera ay nagsinungaling. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong 

ito? 

a. Takot    c.   Karahasan 

b. Kamangmangan  d.   Masidhing damdamin 

 

10. Mayroon kang mahabang pagsusulit ngunit hindi ka nakapag-aral dahil 

ginabi ka nang umuwi galing sa kaarawan ng iyong kaibigan. Nakikita mo 

ang sagot mula sa iyong katabi. Tama ba o mali na kopyahin mo ito? 

a. Tama, dahil hindi ko naman hiningi ang sagot, kusa ko naman itong 

nakita. 

b. Tama, dahil ang aking layunin ay makapasa sa pagsusulit. 

c. Mali, dahil hindi ko dapat kopyahin nang walang paalam sa kaniya. 

d. Mali, dahil kung ano lamang ang nalalaman ko ang dapat kong isulat 

na sagot sa pagsusulit. 

 

11. Si Reymart ay isang pulis. Kilala siyang matulungin sa kanilang lugar kaya’t 

mahal na mahal siya ng kaniyang mga kapitbahay ngunit lingid sa 

kaalaman ng kaniyang mga tinutulungan, na ang itinutulong niya sa mga 

ito ay galing sa pangongotong na kinukuha niya sa kaniyang mga 

nahuhuling tsuper sa kalsada. Tama ba o Mali ang kilos ni Reymart? 



 

 

a. Tama, dahil marami naman siyang natutulungan na 

nangangailangan. 

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

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

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

ang panloob na kilos. 

 

12. Isang araw habang wala sa bahay ang mga magulang ni Tagarro ay 

pumasok siya sa kanilang silid at kumuha ng 500 piso sa loob ng kabinet 

kung saan nakatago ang pera nila. Ang pagkuha ni Tagarro ng pera ay 

masama. Nadaragdagan ng panibagong kasamaan ang kaniyang ginawa 

dahil___________. 

a. kinuha niya ito nang walang paalam 

b. kinuha niya ito nang wala ang kaniyang mga magulang 

c. ang kinuhanan niya ng pera ay ang kaniyang mga magulang 

d. ang pagkuha niya ng pera ay hindi nagpakita ng pagrespeto 

 

13. May babae na nagustuhan at minahal si Kinneth Louis ngunit ang babaeng 

ito ay mayroon ng asawa. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya 

ang kaniyang pagmamahal sa babae hanggang sa magkaroon sila ng 

relasyon. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Masidhing damdamin   c.   Takot  

b. Karahasan    d.   Kamangmangan 

 

14. Kaarawan ni Ginang Beth, nagpunta ang kaniyang mga kaibigan at sila ay 

nagsaya. Humiram sila ng videoke at sila ay nagkantahan hanggang umabot 

sila ng madaling-araw. Naiinis na ang kaniyang mga kapit-bahay dahil sa 

ingay na dulot nito. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Karahasan     c.   Kamangmangan  

b. Masidhing damdamin  d.   Takot  

c.  

15. Isang kaklase mong siga ang pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantina. 

Binantaan ka niya na aabangan sa labas kung hindi mo siya susundin. Sa 

pagtanggi mo ay pinitik niya ang iyong tenga kaya napilitan ka na sundin 

siya. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Kamangmangan    c.   Gawi  

b. Takot     d.   Karahasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Modyul 

4 

Mga Salik na Nakaaapekto sa 

Pananagutan ng Tao sa 

Kahihinatnan ng Kilos at Pasya 

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

mga nakalipas na aralin, ang bawat salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao 

sa kahihinatnan ng kaniyang kilos at pasya. 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, Feeling Ko! Isulat mo ang iyong feeling status sa fb format sa ibaba, maari 

kang sumulat na higit sa isa na feeling status mo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  



 

 

 

Tuklasin 

 

Gawain 1: Bilang pagpapatuloy sa ating aralin, panoorin ang mga piling eksena sa 

Miracle Cell no. 7. Ibabahagi ko ang video sa facebook at messenger. 

 

    Sagutan ang sumusunod na katanungan.  

 
1. Ano-ano ang mga mahahalagang pangyayari sa napanood? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
2. Anong mga salik ang nakita mong nakaapekto sa kilos at pananagutan ng 

tauhan? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Sa bawat kalagayan ng mga tauhan sa palabas, nabawasan ba o 

naragdagan ang kanilang pananagutan sa bawat kilos na kanilang 
ginawa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Suriin 

 

Sa puntong ito, basahin mo ang sanaysay tungkol sa mga salik na nakaaapekto sa 

makataong kilos at sagutin ang maikling gawain.  

 

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. 
 

Gawain 2: Sa bahaging ito, naunawanan mo ba sanaysay tungkol sa mga salik na 

nakaaapekto sa makataong kilos? Halina’t ating alamin! 

Panuto: Basahin at unawain ang bawat pangungusap.  Isulat ang sagot sa patlang. 

 

_________________ 1. Ito ay kilos ng isang tao na nagiging parte na ng  

             kanyang sistema sa buhay.  

_________________ 2. Sagutin ng Tama o Mali. Ang damdamin ay pakiramdam  
kaya’t hindi nito maaaring maapektuhan ang isip at 
paghuhusga tanging pagpapasya lang ang kanyang kayang 
maapektuhan.  

_________________ 3. Ito ay ang dikta ng bodily appetites, pagkiling sa  

                                isang bagay o kilos (tendency) o damdamin. 
_________________ 4. Ito 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.  
_________________ 5. Ito ay isa sa pinakamahalagang elemento ng makataong  

                                kilos.  

 
 



 

 

 

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: Panuto gamit ang 3 to 5 Minute Note Pad format, isulat mo ang 

mga bagay na iyong natutuhan sa aralin at mga bagay na nais mo pa na 

bigyang diin. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gawain 4: Pagnilayan Mo! 

Panuto: Unawain at pagnilay-nilayan ang pahayag na nasa ibaba. Sagutan ang 

tanong at isulat ang sagot sa patlang. 

 

 Nawawala ba ang pananagutan ng isang tao batay sa kanyang kilos? 

Patunayan. 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Pangalan:______________________________________ 
 

Ang Aking mga 
natutunan:___________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Mga Bagay na Nais ko Bigyang 

Paglilinaw:____________________________________________
_____________________________________________________ 



 

 

 

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? 

Panuto: Batay sa naging reyalisasyon sa mga nagdaang gawain, gumawa ng 
repleksyon sa aralin sa pamamagitan ng Baggage Claim, gamitin ang mga gabay na 

katanungan. Isulat iyong kasagutan sa Baggage Claim. 

1. Maituturing mo na ba ang sarili mo bilang taong may pananagutan sa    

iyong ginagawa? 

2. Handa ka na bang kumliso kaakibat ng mapanagutang resulta o 

kahihinatnan ng pasya mo? 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ang bawat __________ (1) na ating isinasagawa ay may __________ (2 na 

_________ (3), anuman ang ating emosyon o nararamdaman ay hindi 

dahilan upang mawala ang ating kapanagutan sa ating kilos. Maaari 

lamang _______________(4) o ___________ (5)  ang ating kapanagutan 

depende sa salik na ating ________________ (6). 

      kaakibat    kilos    mabawasan 

      madadagdagan             nararanasan            pananagutan     

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

 

 

Tayahin 

 

Sagutan ang Panghuling Pagtataya para sa pagsisimula ng aralin. Basahing 

mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Piliin ang titik ng 

pinakaangkop na sagot at isulat ang sagot sa sagutang papel. 

1. Nakagagawa 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.  

b. Isip  b.   Kalayaan  c.   Kilos-loob d.   Dignidad 

 

2. Masipag at matalinong mag-aaral si Melijo. Sa talakayan at pangkatang 

gawain ay hindi siya nagpapahuli. 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 Melijo kung bakit nasa kaniya ang 

paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro? 

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

sumagot. 

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

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

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

 

3. Ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. 

Anuman ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. Ang mabuting gawa 

ba ay dapat gawin sa lahat ng pagkakataon? 

a. Oo, dahil ito ang dapat para sa kabutihan ng lahat. 

b. Oo, dahil ang hindi nito pagsakatuparan ay isang maling gawain. 

c. Hindi, dahil walang obligasyon ang tao na gawin ito. 

d. Hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang 

hindi pagsakatuparan nito ay magdadala ng isang maling bunga. 

 

4. Alin sa sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan? 

a. Pagliban ng isang estudyante na ang dahilan ay wala siya noong 

nagbigay ng takdang-aralin ang kanilang guro. 

b. Hindi pagsuot ni Jonalynne ng kaniyang ID kaya hindi siya 

pinapasok. 

c. Pagpasiya ng isang estudyante na pumasok sa klase kahit pa laging 

huli sa pagpasok ang kanilang guro. 

d. Pag-uwi ng maaga ni Melijo dahil sa may emergency meeting ang mga 

guro ng araw na iyon. 



 

 

5. Alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot? 

a. Ang pagnanakaw ng kotse. 

b. Ang pag-iingat ng isang doctor sa pag-oopera. 

c. Ang pagsisinungaling sa tunay na sakit. 

d. Ang pag-ilag ni Manny Pacquiao sa suntok. 

 

6. Alin sa sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan 

ang kilos dahil sa karahasan? 

a. Dahil sa malakas na impluwensiya sa kilos 

b. Dahil sa kahinaan ng isang tao 

c. Dahil hindi kayang maapektuhan ang isip 

d. Dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos-loob 

 

7. Alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin? 

a. Panliligaw sa crush. 

b. Pagbatok sa barkada dahil sa biglaang panloloko. 

c. Pagsugod sa bahay ng kaalitan. 

d. Panlilibre sa barkada dahil sa mataas na markang nakuha. 

 

8. Alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi? 

a. Paglilinis ng ilong  c.   Pagpasok nang maaga 

b. Pagsusugal   d.   Maalimpungatan sa gabi 

 

9. Isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-

sari store. Ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. Ngunit 

ang totoo ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan. 

Ang tindera ay nagsinungaling. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong 

ito? 

a. Takot     c.   Karahasan 

b. Kamangmangan   d.   Masidhing damdamin 

 

10. Mayroon kang mahabang pagsusulit ngunit hindi ka nakapag-aral dahil 

ginabi ka nang umuwi galing sa kaarawan ng iyong kaibigan. Nakikita mo 

ang sagot mula sa iyong katabi. Tama ba o mali na kopyahin mo ito? 

a. Tama, dahil hindi ko naman hiningi ang sagot, kusa ko naman itong 

nakita. 

b. Tama, dahil ang aking layunin ay makapasa sa pagsusulit. 

c. Mali, dahil hindi ko dapat kopyahin nang walang paalam sa kaniya. 

d. Mali, dahil kung ano lamang ang nalalaman ko ang dapat kong isulat 

na sagot sa pagsusulit. 

 

11. Si Reymart ay isang pulis. Kilala siyang matulungin sa kanilang lugar kaya’t 

mahal na mahal siya ng kaniyang mga kapitbahay ngunit lingid sa 

kaalaman ng kaniyang mga tinutulungan, na ang itinutulong niya sa mga 

ito ay galing sa pangongotong na kinukuha niya sa kaniyang mga 

nahuhuling tsuper sa kalsada. Tama ba o Mali ang kilos ni Reymart? 



 

 

a. Tama, dahil marami naman siyang natutulungan na 

nangangailangan. 

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

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

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

ang panloob na kilos. 

 

12. Isang araw habang wala sa bahay ang mga magulang ni Tagarro ay 

pumasok siya sa kanilang silid at kumuha ng 500 piso sa loob ng kabinet 

kung saan nakatago ang pera nila. Ang pagkuha ni Tagarro ng pera ay 

masama. Nadaragdagan ng panibagong kasamaan ang kaniyang ginawa 

dahil___________. 

a. kinuha niya ito nang walang paalam 

b. kinuha niya ito nang wala ang kaniyang mga magulang 

c. ang kinuhanan niya ng pera ay ang kaniyang mga magulang 

d. ang pagkuha niya ng pera ay hindi nagpakita ng pagrespeto 

 

13. May babae na nagustuhan at minahal si Kinneth Louis ngunit ang babaeng 

ito ay mayroon ng asawa. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin niya 

ang kaniyang pagmamahal sa babae hanggang sa magkaroon sila ng 

relasyon. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Masidhing damdamin   c.   Takot  

b. Karahasan    d.   Kamangmangan 

 

14. Kaarawan ni Ginang Beth, nagpunta ang kaniyang mga kaibigan at sila ay 

nagsaya. Humiram sila ng videoke at sila ay nagkantahan hanggang umabot 

sila ng madaling-araw. Naiinis na ang kaniyang mga kapit-bahay dahil sa 

ingay na dulot nito. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Karahasan     c.   Kamangmangan  

b. Masidhing damdamin  d.   Takot  

 

15. Isang kaklase mong siga ang pinipilit kang kumuha ng pagkain sa kantina. 

Binantaan ka niya na aabangan sa labas kung hindi mo siya susundin. Sa 

pagtanggi mo ay pinitik niya ang iyong tenga kaya napilitan ka na sundin 

siya. Anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito? 

a. Kamangmangan    c.   Gawi  

b. Takot     d.   Karahasan 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

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: Pumili ng isang Gawain at sagutin ang tanong. Isulat ito sa kahon.  

 
A. Balikan ninyo ang inyong Timeline sa inyong FB Account. Basahin 

ang hindi n’yo makakalimutang post o comment o status. 
Ano ang naging resulta nang inyong ginawang post o status at ano ang 

inyong naging damdamin? 

B. Alalahanin at ibuod ang iyong karanasan kung saan ay nakapagbitiw ka 

na isang masakit na salita sa iyong kaklase o kaibigan. Ano ang naging 
resulta ng iyong sinabi? Ano ang iyong naging damdamin? 

C. Alalahanin at ibuod ang iyong karanasan kung saan ay nakagawa ka ng 
isang kilos na nagdulot ng hindi maganda sa iyong kapwa. Ano ang 

naging resulta nang iyong ginawa? Ano ang iyong nagingdamdamin? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 
 

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 
 




