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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. 
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  Pamilyar ba sa iyo ang mga salitang “ new normal”? Madalas naririnig natin 

ito sa kasalukuyang panahon at sitwasyon, kaya marahil marami sa atin ay tila ba 
sinasabi na lng na “ bahala na lang” o di kaya “ Kakayanin natin ito”. Ito ay dahil 

alam nating lahat na walang kasiguruhan ang mga pangyayari o sitwasyon natin 
sa ngayon. 

  Sa nakaraang modyul, natutunan mo na kapag gumawa tayo ng 
pagpapasiya ay dapat huwag itong pagharian ng takot, kamang-mangan at 

masidhing damdamin ang bawat kilos o pagpapasiya. Sa modyul na ito ay marami 

kang matutunan upang mapalawak ang paggamit ng isip na kaloob ng Diyos at 
maging mapanagutan sa bawat kilos at pagpapasiya lalo na sa gitna ng panahon 

ng pandemnya sa kasalukuyan. 
Sa paggamit ng modyul na ito, inaasahang makamit mo itong kasanayang 

pampagkatuto: 

a. Naipapaliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos 

(ESP10MKlle-7.1) 
b. Natutukoy ang mga kilos at pasiyang nagawa na umaayon sa bawat 

yugto ng makataong kilos (ESP10MK-lle-7.2) 
 

 
 

 

Subukin 

  Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang 
lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. Basahin at 

unawain ang mga sumusunod na pahayag at piliin at isulat ang titik ng 
pinakawastong sagot sa nakalaang patlang. 

 

Paunang Pagtataya: 

 

_____1. Ayon kay Sto. Tomas de Aquino may dalawang kategorya ang bumubuo 

sa yugto ng makataong kilos, anu-ano ang mga ito? 

a. Sanhi at bunga 

b. Isip at kilos – loob 
c. Intensiton at layunin 

d. Paghuhusga at pagpili 
  

_____2. Masayang namamasyal sa mall ang magbabarkadang sina Angel, 
Stephanie, Carol at Grace. Namili si Angel ng damit kasi matagal na siyang 

gustong magkaroon ng bagong damit. Ngunit tumigil siya sandali at nag-isip 
kung saan siya kukuha ng pera upang pambili nito. Nasa anong yugto ng 

makataong kilos si Angel? 

 

Alamin 
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a. Nais ng layunin. 

b. Intensiyon ng layunin 
c. Pag-uunawa sa layunin 

d. Praktial na paghuhusga sa pagpipili 
 

_____3. Batay sa naunang halimbawa sa bilang 2. Pinag-isipan ni Angel ang    
iba’t-ibang paraan upang mabili niya ang damit. Humingi pa siya ng pera sa 

 kanyang mga magulang, nag-ipon ng pera upang mabili lang ito. Anong yugto  
 ng kilos ang ginawa ni Angel? 

    a. Intensiyon ng layunin 

    b. Pagkaunawa sa layunin 
    c. Paghuhusga na nais makamtan 

    d. Masusing pagsusuri ng paraan 
 

     Para sa bilang 4-10, Alamin kung saang kategorya napabilang ang mga   
sumusunod na yugto ng makataong kilos, ayon kay Sto. Tomas de Aquino ang 

dalawag kategorya ay: 

a. isip 
b. kilos-loob 

     
_____4. Pangkaisipang kakayahan ng layunin 

_____5. Pagkaunawa sa layunin 
_____6. Paghuhusga sa paraan 

_____7. Intensiyon  ng layunin 
_____8. Pagpili 

_____9. Bunga 

_____10. Utos 
 

   _____11. Bakit kailangang isaisip at timbangin ang mabuti at masamang  
   naidudulot ng pagpapasiya? 

a. Dahil ito ay magsisilbing gabay niya sa pang-araw-araw na buhay. 
b. Dahil ito ay makatutulong sa tao upang magkaroon siya ng mabuting 

    kilos. 
c. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan, at pananagutan. 

d. Dahil ito ay nagdudulot sa tao ng kaseguruhan sa kaniyang pagpili. 

 
_____12. Batay sa pag-aaral, maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa iba’t-

ibang yugto o pagkasunod-sunod nito. Ngunit mahalaga na malaman ang bawat 
yugto para sa gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Saang yugto nagtatapos 

ang moral na kilos ayon kay Sto. Tomas de Aquino? 
a. Ikalimang Yugto   c. Ikapitong Yugto 

b. Ika-anim na Yugto   d. Ikalawang Yugto 

 
_____13. Anong yugto sa makataong kilos ang tumutukoy kung saan ito ang 

resulta ng kaniyang pinili? 
     a. Bunga     c. Pagpili 

     b. Paggamit    d. Praktikal na paghuhusga  
 

 
_____14.  Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasiya ang 

ng tao? 

a. Upang magsilbing gabay sa buhay 

b. U Kapag makita niya ang lampas sa kaniyang sarili. 
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c. Upang magkaron ng sapat na pamantayan sa pipilian 

d. Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpipili 
 

  _____15. Ano ang pinakaunang yugto ng makataong kilos ayon kay Sto. Tomas de 
Aquino? 

a) Nais ng layunin 
b) Intensiyon ng layunin 

c) Pagkaunawa ng layunin 
d) Paghuhusga sa layunin 
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Modyul 

5 
Mga Yugto ng Makataong 

Kilos 

 

 

Balikan 

Mapapansin mo na sa bawat oras at araw, ikaw ay nagsasagawa pagpapasiya. 

Naging madali ba ito para sa iyo? Napansin mo ba ang naging epekto nito sa iyo at 
sa iyong kapuwa? Mas mabuti kung ang bawat pasiya ay nakabatay sa makataong 

pagkilos. 

KILOS NG TAO VS. MAKATAONG KILOS! 
Panuto: Alamin natin ngayon kung may natutunan kaba sa nakaraang aralin. 
Tukuyin  kung ang nasa story board ay nagpapakita ba ng kilos ng tao o 

makataong kilos ng tao, isulat ang sagot sa nakalaang patlang. 
 

                     
 
1.                                                       2.  
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   3.                                                            4.  

 

 

Pamprosesong Tanong: 

1. Para sa iyo ano ang kahulugan ng  salitang makataong kilos? Ipaliwanag. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Paano  ang makataong kilos makatutulong sa iyo sa araw-araw na 
pamumuhay? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Ang mga larawan ay gawa mismo ng manunulat gamit ang 

Storyboard.com apps  noong ika-02 ng Setyembre taong 2020. 



 

6 

 

Tuklasin 

Kamusta? Handa ka na ba sa bagong aralin? Sa nakaraang aralin ay natutunan 
mo kung ano ang batayan ng paghuhusga. Ngayon naman ay pag-aralan mo   
 
Gawain 1.  “ Mga nagawa ko, Makataong kilos ba ito? ” 
Panuto: Mag-isip ng mga sitwasyon sa iyong buhay na hindi mo makalimutan. 
Isulat kung paano ka nagpasiya at nagpakita ng makataong kilos sa bawat 
sitwasyon. Punan ang hanay sa ibaba. Gabay mo ang halimbawa. 
 

Sitwasyon sa 
Buhay na 

Nagsagawa ng 
Pasya 

 

Kilos na 
Isinagawa 

 

Epekto ng 
Isinagawang 

Pasya 

 

Mga Realisasyon 

Hal. Blg. 1 

Niyaya ng kaibigan 

na mag-cutting 

classes. 

Hindi sumama at 
pinili na pumasok 
sa klase. 

Nauunawaan ang 
tinatalakay ng 
guro at 
nakakuha ng 
pasang marka sa 
pagsusulit sa 
araw naiyon. 

Ang realisasyon ko 
ay mas makabubuti 
na piliin ang 
pagpasok sa klase 
dahil may mabuti 
itong maidudulot sa 
pag-abot ko ng 
aking pangarap at 
tunguhin sa buhay. 

2.    

3.    

4.    
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Suriin 

  Upang higit na mapalalim ang iyong kaalaman sa kahalagahan ng mga 
yugto ng makatong kilos at mga hakbang sa pagsasagawa ng moral na 

pagpapasiya, halika, basahin mo ang akda tungkol dito.  
 

Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay. 

 
Mga Yugto ng Makataong Kilos at Mga Hakbang Moral na Pagpapasiya 

 
  Bahagi ng buhay ng tao ang magsagawa ng pasiya. Ito ay madalas mong 

ginagawa sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung tatanungin kita, mula sa iyong 
iba’t ibang karanasan ng pagsasagawa ng pasiya, masasabi mo bang madali ang 

mga ito para sa iyo? Ito ba ay nakapagdulot sa iyo ng tagumpay o kabiguan? Ito ba 

ay nagpapakita ng makataong kilos? Ngayon ay inaanyayahan kitang balikan mo 
ang bawat sitwasyon kung saan gumawa ka ng pagpapasiya. Isipin mong mabuti 

kung ano-ano ang mga ito mula sa pinaka-simple at pinakamahirap na pasiya. 
Ngayon, ano ang masasabi mo rito? Nakatulong ba ito sa iyo upang ikaw ay lalong 

maging isang mabuting tao? Ito ba ay nakabatay sa pinakahuling layunin ng tao 
na makapiling ang Diyos sa kabilang buhay? 

 
  Napagnilayan mo ba na ang bawat pangyayari sa iyong buhay ay bunga ng 

iyong pagpapasiya? Tulad ng isang nagmamaneho ng sasakyan, siya ang may 

hawak ng manibela at siya ang nagdadala kung saang direksiyon niya nais 
pumunta. Gayon din ang tao, ang bawat kilos at pasiya na kaniyang gagawin ay 

may epekto sa kaniyang sarili at kapuwa kung kaya’t kailangan na ito ay isagawa 
nang maingat gamit ang talino na ibinigay ng Diyos. Kung iyo lamang titingnang 

mabuti sa bawat araw na nagsasagawa ka ng kilos, may mga kilos na hindi mo 
kailangang pag-isipan tulad ng paghinga, pagbahin kung ikaw ay sinisipon, 

paglakad, at iba pa. Ngunit mayroon ka ring mgakilos na kailangan mong pag-
isipan at pagnilayan tulad halimbawa ng: kung papasok ba sa paaralan, makikinig 

ba sa tinuturo ng guro, kakain ba ng almusal bago pumasok, susunod ba sa utos 

ng magulang, gagawa ba ng takdang-aralin, at marami pang iba. 
Ang mga ito ay kailangan ng maingat na pagtitimbang sa kung ano ang dapat piliin 

at kung anong kilos ang dapat gawin. Mahalaga na makita mo kung ang pipilin mo 
ba ay nakabatay sa makataong pagkilos. 

 
  May pagkakasunod-sunod (sequence) ang pagsasagawa ng makataong kilos. 

Para kay Sto. Tomas de Aquino, may 12 yugto ito. Nahahati sa dalawang kategorya 

ito: ang isip at kilos-loob. Kung ang isang tao ay nagsasagawa ng 
madaliangpagpapasiya, hindi siya nagiging mapanagutan; bagkus nagiging pabaya 

siya sa anumang kalalabasan nito. Ngunit kung daraan siya sa mga yugtong ito, 
tiyak na magiging mabuti ang kalalabasan ng kaniyang isasagawang kilos.  

 
  Naririto ang mga yugto ng makataong kilos ni Sto. Tomas de Aquino. Ang 

isip at kilos-loob. 
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ISIP 

 

KILOS LOOB 

 
1.Pagkaunawa sa layunin  

 

        

 2. Nais ng layunin 

 

3.Paghuhusga sa nais makamtan 

 

4. Intensiyon ng layunin 

 

5.Masusing pagsusuri ng paraan 

 

6.Paghuhusga sa paraan 

 

7.Praktikal na paghuhusga sa pinili 

 
8.Pagpili 

 
9.Utos 

 

 
10.Paggamit 

 
11.Pangkaisipang kalayaan ng layunin 

 

 
12.Bunga 

 

 
 

Paano gagamitin ang yugtong ito? Naririto ang isang halimbawa. 
 

Sitwasyon: 
 

 Nakakita si Ryan ng isang bagong modelo ng cellphone sa isang mall 
 kung saan siya namamasyal. Lahat ng kaniyang mga kaibigan ay 

 mayroon na nito. 

 
 

Suriin natin ang paglalapat ng makataong kilos sa sitwasyong ito. 
 

1. Pagkaunawa sa layunin. Matagal na niyang nais magkaroon ng cellphone na 
bago sapagkat ang ginagamit niya ay luma na. 

 
2. Nais ng layunin. Ang unang reaksiyon ni Ryan  ay ang pagkakaroon ng 

pagnanasa rito. Nag-iisip na siya kung saan kukuha ng pera para mabili ito. 

 
3. Paghuhusga sa nais makamtan. Ito ang nais ng kaniyang kalooban, ang 

magkaroon ng bagong modelo ng cellphone. 
 

4. Intensiyon ng layunin. Hanggang ngayon ay wala pa ring kalayaan si Ryan na 
pumili sapagkat ang kaniyang kilos-loob ay likas na tumatanggap lamang kung 

ano ang mabuti na sinasabi ng kaniyang isip. Mayroon siyang pera ngunit iniipon 

niya iyon para sa kaniyang pag-aaral sa kolehiyo. Kailangan niyang pumili, bilhin 
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niya ang bagong modelo ng cellphone o hayaang maubos ang pera para sa 

kaniyang pag-aaral sa kolehiyo. Kung itinigil na niya ang ideya na bilhin ang 
cellphone, natatapos na rito ang moral na kilos. Ngunit, kung nag-isip pa siya ng 

ibang alternatibo tulad ng panghihiram ng pera sa mga kaibigan o barkada, ang 
moral na kilos ay nagpapatuloy. Pinag-iisipan na niya ngayon ang ibat ibang 

paraan upang mabili ang bagay na iyon. Bibilhin ba niya ito ng cash o installment? 
o nanakawain ba niya ito? 

 
5. Masusing pagsusuri ng paraan. Ang pagsusuri ng paraan na kaniyang gagawin 

ay nagpapatuloy at ang pagsang-ayon niya sa mga nasabing pagpipilian. 

 
6. Paghuhusga sa paraan. Ngayon ay huhusgahan na niya kung alin ang 

pinakamabuti. Pagbabayad sa kabuuang halaga, pagbabayad paunti-unti, o 
pagnanakaw; pagkatapos ay huhusgahan niya ang pinakamabuti sa lahat. 

 
7. Praktikal na paghuhusga sa pinili. Ang isip ay kasalukuyang pumipili ng 

pinakamabuting paraan.  

 
8. Pagpili. Dito ay pumapasok na ang malayang pagpapasiya na kung saan ang 

kaniyang isip ay nag-uutos na bilhin ang nasabing cellphone. 
 

9. Utos. Matapos niya itong bilhin ay ginamit na niya ito agad. 
10. Paggamit. Ngayon ay mauunawaan niya kung angkop ba ang kaniyang 

isinagawang kilos. 
 

11. Pangkaisipang kakayahan ng layunin. Ngayon ay ikatutuwa niya ang 

pagtatamo niya ng cellphone. 
 

12. Bunga. Ito ang resulta ng kaniyang pinili. Maaaring hindi tayo palaging may 
kamalayan sa mga yugtong ito o sa pagkakasunod-sunod nito, ngunit mahalaga na 

malaman ang bawat yugto upang maging gabay sa bawat kilos sa araw-araw na 
buhay. Sa katunayan, ang moral na kilos ay nagtatapos na sa ikawalong yugto – 

ang pagpili. Kung kaya’t kailangan ng masusing pagninilay bago isagawa ang 
pagpili. Hindi ito madali dahil kailangan itong pag-aralang mabuti at timbangin 

ang bawat panig ng mga bagay-bagay upang makita kung alin ang mas 

makabubuti dahil dito nakasalalay ang anumang maaaring kahinatnan nito. 
 

 
Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ryan, ano ang 

iyong gagawin? 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________ 
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            Sa pagkakataong ito, nais kong damhin at pag-isipan ninyong mabuti kung 

gaano kahalaga ang pagtukoy ng mga yugto ng makatong kilos at mga hakbang sa 

pagsasagawa ng moral na pagpapasiya ay pagnilayan mo ang mga sitwasyong ito. 

 Gawain 2: YUGTO NG MAKABAGONG KILOS, ITUGMA MO! 

Panuto: Itugma ang mga sitwasyon na nasa hanay A sa mga yugto ng makabagong 
kilos na nasa hanay B. Isulat ang titik sa nakalaang patlang. 

     A         B 

_____1. Gusto na niyang magkaroon 

 ng bagong i-pod sapagkat wala pa siya nito.   

_____2. Ang unang reaksiyon niya ay 

 ang pagakakaroon n pagnanasa rito  

kaya nag-isip na siya ng paraan kung 

 saan kukuha ng pera.  

_____3. Ito ang nais ng kanyang kalo- 

oban ang magkaroon ng bagong modelo 

ng i-pod. 
_____4. Hanggang ngayon ay wala pa  

rin siyang kalayaan dahil mayroon nga  

siyang pera pero iniipon niya ito para 

sa kanyang pag-aaral. 

_____5. Kailangan niyang suriin ang  

paraan ng kanyang gawain at nagpa- 

patuloy ang pagsang-ayon niya sa  

nasabing pagpipilian. 

_____6.Ngayon huhusgahan niya kung 

 ano pinakamabuting gawin. 

 

Pagyamanin 

A. Paghuhusga sa paraan 

B. Masusing pagsusuri ng 

paraan 

C. Intensiyon ng layunin 

D. Paghuhusga sa nais   

makamtan 

   E. Nais ng layunin 

F. Pagkaunawa ng layunin 



 

11 

 

Isaisip 

          Matapos mong nabasa at nasuri ang mga sanaysay ukol sa mga yugto ng 

makataong kilos ayon kay Sto. Thomas de Aquino. Batay sa iyong natutunan 

buuin mo ang mga talata na  nasa ibaba. 

Gawain 3: “SUMMARY TIME”  

Panuto: Piliin sa ibaba ang tamang salita na kukumpleto sa talata. Isulat ang 

wastong salita sa nakalaang patlang. 

 sarili 

 gawin 

 desisyon 

 impluwensiya 

 makataong Kilos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Isagawa 

 

          Ngayon, suriin ang sarili at magnilay sa pahayag ni Father Neil Sevilla 

tungkol sa tamang paraan ng pagpapasya  sa  pamamgitan ng pagsagot sa gawain 

sa ibaba.  

Gawain 4: PAANO AKO NAGPAPASIYA? 
Panuto: Basahing at unawaing mabuti ang pahayag ni Father Neil Sevilla ng Caloocan 

Parish at suriing mabuti ang sarili kung naisama mo ba sa iyong pagpapasiya ang 

Diyos. Ipaliwanag at isulat ang kasagutan sa nakalaang patlang. 

 

Ang makataong kilos upang makapagpasya ng may presensya sa 

kabutihan sa gitna ng mga isyung moral at impluwensya ng kapaligiran. 

Matatawag natin na _______________________ ang kilos ng isang tao kung wasto, 

nakabubuti hindi lamang sa ________  pati sa mga sa mga taong nakapaligid sa 

atin at ang pagpili ng nararapat na gawin sa oras kung saan maraming tukso 

para gumawa ng mali. Ang ating pagdedesisyon ay malaki ang ginagampanan o 

____________ upang masabi kung makataong kilos ba ang ating ginagawa. 

Maraming nakakaimpluwensya tuwing tayo ay nagde___________, tulad na lamang 

ng lipunan na ating ginagalawan, pamilya, mga kaibigan, ang ating konsensiya at 

ang pag-iisip ng maaaring resulta ng ating ga_________. 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayahin 

          Binabati kita! Ngayong natapos mo na ang aralin, subukin mong sagutin 

ang sumusunod na pahayag. 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng 

tamang sagot sa nakalaang patlang bago ang bilang. 

 
_____1.  Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasya ng tao? 

a. Kapag makita niya ang lampas sa kaniyang sarili. 
b.Upang magsilbing gabay sa buhay 

             c. magkaron ng sapat na pamantayan sa pipilian 

             d.Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpipili. 
 

Ikaw , naisasama mo ba ang Diyos sa pagpapsiyang 

iyong nagawa?Ipaliwanag. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________________________ 
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  _____2. Ano ang pinakaunang yugto ng makataong kilos ayon kay Sto. Tomas de 

Aquino? 
a.Nais ng layunin 

b.Intensiyon ng layunin 
c.Pagkaunawa ng layunin 

d.Paghuhusga sa layunin 
 

 _____3. Bakit kailangang isaisip at timbangin ang mabuti at masamang  
   naidudulot ngpasiya? 

a. Dahil ito ay magsisilbing gabay niya sa pang-araw-araw na buhay. 

b. Dahil ito ay makatutulong sa tao upang magkaroon siya ng mabuting 
    kilos. 

c. Dahil ang bawat kilos ay may batayan, dahilan, at pananagutan. 
d. Dahil ito ay nagdudulot sa tao ng kaseguruhan sa kaniyang pagpili. 

 
_____4.Batay sa pag-aaral, maaaring hindi tayo palaging may kamalayan sa iba’t-

ibang yugto o pagkasunod-sunod nito. Ngunit mahalaga na malaman ang bawat 

yugto para sa gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Saang yugto nagtatapos 
ang moral na kilos ayon kay Sto. Tomas de Aquino? 

a. Ikalimang Yugto   c. Ikapitong Yugto 
b. Ika-anim na Yugto   d. Ikalawang Yugto 

 
_____5. Anong yugto sa makataong kilos ang tumutukoy kung saan ito ang resulta 

ng kaniyang pinili? 
     a. Bunga     c. Pagpili 

     b. Paggamit    d. Praktikal na paghuhusga 

  
_____6.Ayon kay Sto. Tomas de Aquino may dalawang kategorya ang bumubuo sa 

yugto ng makataong kilos, anu-ano ang mga ito? 
a. sanhi at bunga 

b. isip at kilos – loob 
c. intensiton at layunin 

d. paghuhusga at pagpili 
  

_____7. Masayang namamasyal sa mall ang magbabarkadang sina Angel, 

Stephanie, Carol at Grace. Namili si Angel ng damit kasi matagal na siyang gustong 
magkaroon ng bagong damit. Ngunit tumigil siya sandali at nag-isip kung saan 

siya kukuha ng pera upang pambili nito. Nasa anong yugto ng makataong kilos si 
Angel? 

a. Nais ng layunin. 
b. Intensiyon ng layunin 

c. Pag-uunawa sa layunin 

d. Praktial na paghuhusga sa pagpipili 
 

_____8. Batay sa naunang halimbawa sa bilang 7. Pinag-isipan ni Angel ang    
iba’t-ibang paraan upang mabili niya ang damit. Humingi pa siya ng pera sa 

 kanyang mga magulang, nag-ipon ng pera upang mabili lang ito. Anong yugto  
 ng kilos ang ginawa ni Angel? 

    a. Intensiyon ng layunin 
    b. Pagkaunawa sa layunin 

    c. Paghuhusga na nais makamtan 

    d. Masusing pagsusuri ng paraan 
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     Para sa bilang 9-15Alamin kung saang kategorya napabilang ang mga   

sumusunod na yugto ng makataong kilos, ayon kay Sto. Tomas de Aquino ang 
dalawag kategorya ay: 

a. isip 
b. kilos-loob 

     
_____9. Pangkaisipang kakayahan ng layunin 

_____10. Pagkaunawa sa layunin 
_____11.Paghuhusga sa paraan 

_____12. Intensiyon  ng layunin 

_____13. Pagpili 
_____14. Bunga 

_____15. Utos 
 

 

Karagdagang Gawain 

          Ngayon ay nabatid mo na ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting 
pasiya. Dito nakasalalay ang maaaring kahinatnan ng iyong buhay. Kaya’t ang 

wastong pagpili ay dapat pag-isipan at bigyan ng sapat na oras at panahon. 

 
Panuto:  

     1. Isipin ang mga maling pasiya na naisagawa sa sumusunod: pamilya,  
         kaibigan, pag-aaral, baranggay, at simbahan. Isulat ito sa unang hanay. 

2. Isulat naman sa pangalawang hanay kung paano mo ito iwawasto. 
 

 
 

Maling Pasiyang Nagawa 

 

 
Paano ito Iwawasto 

 

1. Sa pamilya- 

 

 

2. Sa kaibigan- 

 

 

3. Sa pag-aaral- 

 

 

4. Sa barangay- 

 

 

5. Sa simbahan- 
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Susi sa Pagwawasto 
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Tayahin 

1.D 

2.C 

3.A 
4.D 

5.A 
6.B 

7.A 
8.A 

9.A 

10.B 
11.B 

12.A 
13.B 

14.A 
15.B 

Pagyamanin 

1.makataong kilos 

2.sarili 

3.impluwensiya 
4.desisyon 

5.gawin 

Subukin 

1.B 

2.A 

3.A 
4.A 

5.B 
6.B 

7.A 
8.B 

9.A 

10.B 
11.A 

12.D 
13.A 

14.D 
15.C 

 



 

 

 

 
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 
 




