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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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Alamin 

  Sa maraming nangyayari sa araw-araw nabilang mo na kaya ang 

pagkakataon kung saan kailangan mo gumawa ng tamang desisyon. Bilang mag-
aaral ng baiting sampu nagsisimula ka nang humarap ng maraming pagdedesisyon 

sa buhay at marahil sa maramimg pagkakataon nalilito ka rin. 
 Ang tamang pagpapasya ay pinag-iisipan at hindi lang gumagawa nang  

desisyon na pabigla-bigla,pero alam natin sa maraming pagkakataon 
malalampasan mo ito dahil marami ka nang natutunan sa mga nakaraang taon at 

sa mga naunang modyul. Tandaan na  ang mabuting pagpapasiya ay isang proseso 
kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang tao ang pagkakaiba-iba ng 

mga bagay-bagay. 

Sa paggamit ng modyul na ito, inaasahang makamit mo itong kasanayang 
pampagkatuto: 

a. Naipapaliwanag ang bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan ng 
kahalagahan ng deliberayon ng isip at kilos-loob sa paggawa ng moral 

na pasya at kilos (ESP10MKllf-7.3) 
b. Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng 

makataong kilos at nakagagawa ng plano upang Maitama ang kilos o 

pasya (ESP10MK-llf-7.4) 
 

 

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. Sa maraming pagkakataon ang tao ay gumagawa ng pagpapasiya,sa 

proseso ng pagpapasiya ano ang pinakamahalagang isaisip bago magdesisyon? 

a.  bigyan ng panahon 
b. bigyan ng dahilan 

c. intensiton at layunin 

d. paghuhusga at pagpili 
  

_____2.   Nalilito si Gabriel kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang 
problema, sa proseso ng moral na pagpapasiya,ano ang pinakaunang hakbang 

na dapat gawin sa pagsasagawa ng desisyon ni Gabriel? 
      a. magkalap ng patunay 

               b.isaisip ang posibilidad 

               c.pag-uunawa sa layunin 
               d. praktikal na paghuhusga sa pagpipili 
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_____3. Mahalaga na tingnang mabuti ang mga posibilidad na mga pagpipiliang 
magagawa para sa sitwasyon. Dito ay kailangang makita kung ano ang mabuti at 

masamang kalalabasan nito. Ano ang maaaring maging epekto nito hindi lamang 
sa sarili kundi para sa ibang tao, anong hakbang ang tinitukoy dito? 

    a. intensiyon ng layunin 
    b. pagkaunawa sa layunin 

    c. isaisip ang posibilidad 
    d. masusing pagsusuri ng paraan 

 

_____4. Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasiya ang 
tao?  

a. Upang magsilbing gabay sa buhay.  
a. Upang magsilbing paalala sa mga gagawin.  

b. Upang magkaroon ng sapat na pamantayan sa pipiliin.  
c. Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. 

     

   _____5. Alin sa sumusunod ang unang dapat gawing hakbang sa moral na 
pagpapasiya?  

          a. tingnan ang kalooban                        b. magkalap ng patunay  
          c. isaisip ang posibilidad                        d. maghanap ng ibang kaalaman 

 
_______6. Kung ikaw ay magsasagawa ng pasiya, ano kaya ang pinakahuling 

hakbang na iyong gagawin?   
           a. isaisip ang mga posibilidad  

           b. maghanap ng ibang kaalaman  

           c. umasa at magtiwala sa Diyos 
           d. tingnan ang kalooban 

 
________7. Niyaya si Kylle ng kaniyang mga kamag-aral na huwag pumasok at 

pumunta na lamang sa isang computer shop. Hindi kaagad sumagot ng oo si Kylle 
bagkus ito ay kaniyang pinag-isipang mabuti kung ito ba ay tama o mali at ano 

ang sakaling magiging epekto nito kung sakaling sumama siya. Anong proseso ng 
pakikinig ang ginamit ni Kylle?  

            a. isaisip ang mga posibilidad                 b. maghanap ng ibang kaalaman   

            c. tingnan ang kalooban                        d. magkalap ng patunay 
 

_____8. Kung sa iyong pagpapasiya ay sinusuri mo ang iyong konsensiya at 
binibigyang halaga mo kung ang iyong pasiya, makapagpapasaya sa iyo o hindi. 

Anong bahagi kaya ito ng Hakbang sa Moral na Pagpapasiya?   
 

        a. magkalap ng patunay                b. maghanap ng ibang kaalaman  

        c. tingnan ang kalooban               d. umasa at magtiwala sa Diyos 
 

_______9. Sa tuwing dumarating sa buhay ni Angeline ang pagpapasiya palagi 

niyang tinatanong ang kaniyang sarili kung ito ba ang nais ng Diyos o naaayon sa 

Kaniyang kautusan? Sa iyong palagay, nasaan kayang bahagi ng hakbang ng 

pagpapasiya si Angeline? 

     a. tingnan ang kalooban                   b. isaisip ang posibilidad  

     c. maghanap ng ibang kaalaman       d. umasa at magtiwala sa Diyos 
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Para sa bilang 10-15. Ibigay ang tamang katanungan bilang bahagi ng tamang 

hakbang sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya. Piliin sa sumusunos ang iyong 

kasagutan. 

a.  Anong patunay ang aking kailangang malaman upang makagawa ng mabuting  

pasiya?  

b.  Ano ba ang nangyayari sa sitwasyon?  

c.  Bakit ito nangyayari?  

d.  Sino-sino ang taong kasali o kasangkot?  

e.  Bakit sila napasali sa sitwasyon?  

f.  Saan nangyari ang sitwasyon? 

______10. Lagao, General Santos City 

______11. Mga magulang, kapatid at kamg-anak 

______12. Sa pagkawala ng trabaho o hanapbuhay 

_____  13. Nahihirapan sa pang araw-araw na gastusin 

______14. Umaasa ang mga kapamilya dahil siya ang naghahanapbuhay 

______15. Ang epekto ng pagkawalang hanapbuhay 

 

 

Modyul 

6 
Mga Yugto ng Makataong 

Kilos  

 

 

Balikan 

  Simula paggising mo sa umaga gumagawa ka na ng desisyon, marahil 

akala mo normal lamang ito na bahagi ng buhay mo bilang isang nilalang ng Diyos, 

sa nakaraang modyul natutunan mo kung paano nagpapasiya ang tao gamit ang 

isip at kilos-loob. Alamin natin ang iyong mga natutunan. 
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Makataong Kilos 
 

Panuto: Gumawa ng tamang desisyon sa sumusunod na sitwasyon. Basahin at 

unawain ng Mabuti ang sumusunod na sitwasyon, lagyan ng tsek ang napiling 
desisyon at ipaliwanag ang kasagutan. 
        
Unang sitwasyon. 

 

 Isang araw niyaya si Keith Mark ng kaniyang kamag-aral na huwag munang 

umuwi pagkatapos ng klase dahil mag-iinuman daw sila. Sumama si Keith 
Mark kahit ipinagbabawal ito ng kaniyang magulang. 

 
Nagpakita ba si Keith  Mark ng makataong kilos?  

Oo(   )    Hindi (    )  
Bakit:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Pangalawang sitwasyon 

 

 
Si Ernie ay pinakiusapan ng kaniyang guro na tulungan ang isang pangkat sa 

Baitang 7 sa kanilang paaralan para sa paglahok nito sa isang paligsahan sa 
Sayawit. Pinili siya dahil mahusay si Ernie sa larangang ito. Masayang pumayag 

si Ernie kaya’t sinimulan na niya ang pagtuturo sa kapuwa niya mag-aaral. 
Tatlong araw na lamang bago ang paligsahan, biglang hindi na nagpakita si Ernie 

at ang sinabi niya, kailangan niyang alagaan ang kaniyang kapatid na maysakit. 
Ngunit ang totoo, kinuha siya ng isang pangkat at pinangakuang babayaran ng 

malaking halaga. 

  

Nagpakita ba si Ernie ng makataong kilos?  Oo (    )    Hindi  (    )  

Bakit: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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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 kaib 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.    

  



 

7 

 

Suriin 

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

moral na pagpapasiya, halika, basahin ang sumusunod na mga texto.  
 

 

Moral na Pagpapasiya  
 Ang bawat kilos ng isang tao ay may dahilan, batayan, at pananagutan. Sa 

anumang isasagawang pasiya, kinakailangang isaisip at timbangin ang mabuti at 
masamang idudulot nito. Noong ikaw ay nasa Baitang 7, tinalakay ninyo ang 

tungkol sa paggawa ng mabuting pasiya. Naaalala mo pa ba ito? Ang mabuting 
pagpapasiya ay isang proseso kung saan malinaw na nakikilala o nakikita ng isang 

tao ang pagkakaiba-iba ng mga bagay-bagay. Ito ay mahalaga sapagkat dito 

nakasalalay sa ating pagpapasiya. 
 

 May kalayaan ang bawat isa sa anumang gugustuhin niyang gawin sa kaniyang 
buhay. Sabi nga ni Fr. Neil Sevilla na isang pari sa isang parokya sa Bulacan, 

simula nang magkaroon ng isip ang tao hanggang sa kaniyang kamatayan, 
nagsasagawa siya araw-araw ng pagpapasiya. Ngunit ang malaking tanong ayon sa 

kaniya; naaayon ba ang pagpapasiyang ito sa kalooban ng Diyos? Ibig sabihin, 
naisasama ba ng tao ang Diyos sa bawat pagpapasiya na kaniyang ginagawa? 

Marahil nakikita mo ngayon na sa bawat gagawin mong pasiya kinakailangan mo 

ang gabay ng Diyos 
  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. 

 
 Sa anumang isasagawang proseso ng pagpapasiya, mahalaga na mabigyan ito 

ng sapat na panahon. Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay 
mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. Sa anumang 

isasagawang proseso ng pagpapasiya, mahalaga na mabigyan ito ng sapat na 
panahon. Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang 

bawat panig ng isasagawang pagpili. Ito ba ay makabubuti o makasasama hindi 
lamang sa sarili kundi pati na rin sa kapuwa? Kaya nga, madalas nating marinig 

sa isang tao na magsasagawa ng  ng pasiya ang mga salitang ito, “Bigyan mo pa 

ako ng sapat na panahon.” Mapapansin natin na ang tao na nagsasagawa ng mga 
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pagpapasiya nang hindi dumadaan sa tamang proseso at hindi nabibigyan ng 

sapat na panahon ay may malaking posibilidad na hindi maging mabuti ang 
resulta ng kaniyang pagpapasiya. 

 
Mga Hakbang sa Moral na Pagpapasiya 

 Sa yugto ng iyong buhay sa ngayon, napakahalaga na dumaan ka sa proseso bago 
ka magsagawa ng pagpapasiya. Makatutulong sa iyo ang proseso ng pakikinig 

(listen process). Ito ay isang malalim na pagkaunawa gamit ang tamang 
konsensiya. Ito rin ang magsisilbing gabay sa mga sitwasyon na kinakaharap mo 

sa ngayon at mula rito matututuhan mo na ang moral na pagpapasiya ay isang 

kakayahan na may malaking kontribusyon sa anumang moral na dilemma.  
  

Naririto ang mga Hakbang sa Moral na Pagpapasiya:  
1. Magkalap ng patunay (Look for the facts). Mahalaga na sa unang hakbang pa 

lamang ay tanungin mo na agad ang iyong sarili. Naririto ang mga halimbawa ng 
tanong 

1.  Anong patunay ang aking kailangang malaman upang makagawa ng mabuting 

pasiya?  
2.  Ano ba ang nangyayari sa sitwasyon?  

3.  Bakit ito nangyayari?  
4.  Sino-sino ang taong kasali o kasangkot?  

5.  Bakit sila napasali sa sitwasyon? 
 6.  Saan nangyari ang sitwasyon? 

 
2. Isaisip ang mga posibilidad (Imagine possibilities). Mahalaga na tingnang 

mabuti ang mga posibilidad na mga pagpipiliang magagawa para sa sitwasyon. 

Dito ay kailangang makita kung ano ang mabuti at masamang kalalabasan nito. 
Ano ang maaaring maging epekto nito hindi lamang sa sarili kundi para sa ibang 

tao. 
 

3. Maghanap ng ibang kaalaman (Seek insight beyond your own). Hindi sa lahat 
ng oras o pagkakataon ay alam mo ang mabuti. Kailangan mo pa ring maghanap 

ng mga magagandang kaalaman na maaaring makapagbigay sa iyo ng inspirasyong 
makagawa ng tamang pagpapasiya. Halimbawa, maaari mong tanungin ang iyong 

sarili. Ito ba ang nais ng Diyos na gawin ko? Ito ba ay naaayon sa kaniyang 

kautusan? 
  

4. Tingnan ang kalooban (Turn inward). Ano ang sinasabi sa iyo ng iyong 
kalooban tungkol sa sitwasyon? Ano ang sinasabi ng iyong konsensiya? Ano ang 

personal mong nararamdaman ukol sa sitwasyon? Ang lahat ng katanungan ay 
kailangan mong sagutin sapagkat sa anumang pasiya na iyong gagawin, kailangan 

na ikaw ay magiging masaya. 

 
5. Umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos (Expect and trust in God’s help). 

Tanging ang Diyos lamang ang nakaaalam ng pinakamabuti para sa atin, kaya’t 
napakahalaga na tumawag sa Kaniya sa pamamagitan ng panalangin. Ito ang 

pinakamabisang paraan upang malaman kung ano ang magandang plano Niya 
para sa atin. Ito rin ang magsisilbing lakas na magagamit sa sandaling dumaranas 

sa mahirap na sitwasyon.  
 

6. Magsagawa ng pasiya (Name your decision). Dito ay magsasagawa ka na ng 

pagpapasiya. Maaari mong tanungin ang iyong sarili kung bakit mo ito pinili. Ano 
ang iyong mga plano sa iyong ginawang pagpili? Ikaw ba ay masaya rito? Ito ba ay 

batay sa moral na pamantayan? Makatutulong ang mga tanong na ito upang kung 
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mayroon ka pang agam-agam o pagkalito sa iyong pipiliin, ay mapagnilayan mo 

itong mabuti. 
  Bilang kabataang katulad mo, napakabilis ng araw para sa iyo, kung kaya’t 

napakabilis din ang pagsasagawa ng pasiya. Lagi mong tatandaan na sa lahat ng 
nilikha ng Diyos, ang tao lamang ang binigyan Niya ng isip at kilos-loob. Ito ay 

para gamitin sa pagsasagawa ng mabuting pasiya at kilos. At dahil may isip at 
kilos-loob ang tao, magagamit niya ito sa pagsasagawa ng mabuting kilos na 

nagpapakita ng pagmamahal hindi lamang sa kapuwa kundi lalo’t higit sa Diyos. 
  

 Sa magulong mundo na iyong ginagalawan, makatutulong para sa iyo na kung 

ikaw ay magpapasiya, ikaw ay manahimik. Damhin mo ang presensiya ng Diyos 
upang ikaw ay makapag-isip mabuti at matimbang ang mga bagay-bagay. 

Makatutulong 
 

 
Tayahin ang iyong pag-unawa 

 

1.Bakit kailangan ang paglalaan  ng sapat na panahon bago magsagawa ng pasiya?  

2. Ano ang iyong pagkaunawa tungkol sa proseso ng pakikinig?  

3. Sa iyong palagay, makatutulong ba ito sa isang kabataang katulad mo sa 

pagsasagawa ng mabuting pasiya? Ipaliwanag.  

 

 

 

 Sa puntong ito alam ko naliwanagan ka na marahil kung ano ang mga hakbang 

tungo sa moral na pagpapasiya. Upang mas lalo mo pang mapalawak ang iyong 

kaalaman gawin ang sumsusunod na gawain. 

 

Gawain 2: Pagkakamali ko, Itatama ko! 

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.  

3. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel 

 

Maling pasiyang naisagawa 

 

Paano ito iwawasto? 

 

1. Sa pamilya  

 

 

Pagyamanin 
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2. Sa kaibigan  

 

 

3. Sa pag-aaral  

 

 

4. Sa baranggay  

 

 

5. Sa simbahan  

 

 

Isaisip 

  Mula sa mga texto na iyong nabasa tungkol sa paano ang tamang 

pagpapasiya sa moral na pamamaraan. Tandaan mo ang sumusunod na mga 

hakbang: sa Moral na pagpapasiya 

1.Magkalap ng patunay (Look for the facts). 

2. Isaisip ang mga posibilidad (Imagine possibilities). 

3. Maghanap ng ibang kaalaman (Seek insight beyond your own). 

4.Tingnan ang kalooban (Turn inward). 

5.Umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos (Expect and trust in God’s help). 

6.Magsagawa ng pasiya (Name your decision). 

Gawain 3: “Ang tamang desisyon”  

Piliin sa ibaba ang tamang hakbang sa sumusunod na sitwasyon. 

 Magkalap ng patunay (Look for the facts). 
 Isaisip ang mga posibilidad (Imagine possibilities). 

  Maghanap ng ibang kaalaman (Seek insight beyond your own). 
 Tingnan ang kalooban (Turn inward). 
 Umasa at magtiwala sa tulong ng Diyos (Expect and trust in God’s 

help) 
 

 

1.Ano ang pinakaunang hakbang gagawin ni Kylle sa kanyang 

suliranin.________________________________ 

2. Sa ano mang sitwasyon ay hindi nawalan ng tiwala si Jeffrey sa 

Diyos.___________________________________________________ 
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3. Sa pagkakataon na gumagawa ng desisyon tinitingnan palagi ni April ang 

kalalabasan nito Mabuti man o masama.____________________________________ 

4. Palaging humihingi ng gabay mula sa kaniyang magulang si 

Mary._______________ 

5. Sa maraming pagkakataon tinitignan at pinakikinggan ni Leila ang kanyang 

konsensiya.______________________________________________ 

 

  

Isagawa 

 

 Sa pagkakataong ito, nais kung makagawa ka ng isang bagay na maaring 

makatulong sa pagbuo ng iyong pagkatao at higit sa lahat makagawa ka na isang 

moral na pagpapasiya. 

Gawain 4: Plano ko,Tungo sa bagong Ako? 

Panuto: Gawin ang sumusunod 

 1. Bumuo ng tatlong plano sa pagpapasiyang gagawin sa mga susunod na araw.  

2. Isulat ang mga pasiya ng gagawin at kung paano isasabalikat ang pananagutan 

nang sa gayon ay magbunga ng makataong pagkilos.  

3. Isulat sa ikatlong kolum ang maaaring mangyari kung sakaling hindi magiging 

mapanagutan sa gagawing pasiya.  

4. Ipakita sa magulang ang ginawang plano at ipasulat sa kanila ang kanilang puna at 

payo.  

5. Palagdaan ito sa kanila 

Mga pasiyang 

gagawin 

Paano isasabalikat 

ang pananagutan? 

Ano ang 

mangyayari kung 

hindi maging 

mapanagutan sa 

pagpapasiya? 

Puna at payo ng 

magulang. 

1.  

 

 

 

   

 

2. 
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3. 

 

 

 

   

 

 

 

Tayahin 

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

sumusunod na pahayag. 

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

tamang sagot. 

 

_______1. Sa tuwing dumarating sa buhay ni Angeline ang pagpapasiya palagi 

niyang tinatanong ang kaniyang sarili kung ito ba ang nais ng Diyos o naaayon sa 

Kaniyang kautusan? Sa iyong palagay, nasaan kayang bahagi ng hakbang ng 

pagpapasiya si Angeline? 

     a. tingnan ang kalooban                   b. isaisip ang posibilidad  

     c. maghanap ng ibang kaalaman       d. umasa at magtiwala sa Diyos 

_____2.   Nalilito si Gabriel kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang 
problema, sa proseso ng moral na pagpapasiya,ano ang pinakaunang hakbang 

na dapat gawin sa pagsasagawa ng desisyon ni Gabriel? 
      a. magkalap ng patunay 

               b. isaisip ang posibilidad 
               c.pag-uunawa sa layunin 

               d. praktikal na paghuhusga sa pagpipili 

 
_____3. Mahalaga na tingnang 12itto12 ang mga posibilidad na mga pagpipiliang 

magagawa para sa sitwasyon. Dito ay kailangang 12itto12 kung ano ang 12itto12 
at masamang kalalabasan nito. Ano ang maaaring maging epekto nito hindi 

lamang sa sarili kundi para sa ibang tao, anong hakbang ang tinitukoy 12itto? 
    a. intensiyon ng layunin 

    b. pagkaunawa sa layunin 
    c. isaisip ang posibilidad 

    d. masusing pagsusuri ng paraan 
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_____4. Bakit kailangang mabigyan ng sapat na panahon sa pagpapasiya ang 

tao?  
              a.Upang magsilbing gabay sa buhay.  

              b.Upang magsilbing paalala sa mga gagawin.  
             c.Upang magkaroon ng sapat na pamantayan sa pipiliin.  

             d.Upang mapagnilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. 
     

   _____5. Alin sa sumusunod ang unang dapat gawing hakbang sa moral na 
pagpapasiya?  

          a. tingnan ang kalooban                        b. magkalap ng patunay  

          c. isaisip ang posibilidad                        d. maghanap ng ibang kaalaman 
 

_______6. Kung ikaw ay magsasagawa ng pasiya, ano kaya ang pinakahuling 
hakbang na iyong gagawin?   

           a. isaisip ang mga posibilidad  
           b. maghanap ng ibang kaalaman  

           c. umasa at magtiwala sa Diyos 

           d. magsagawa ng pagpapasiya 
 

________7. Niyaya si Kylle ng kaniyang mga kamag-aral na huwag pumasok at 
pumunta na lamang sa isang computer shop. Hindi kaagad sumagot ng oo si Kylle 

bagkus ito ay kaniyang pinag-isipang mabuti kung ito ba ay tama o mali at ano 
ang sakaling magiging epekto nito kung sakaling sumama siya. Anong proseso ng 

pakikinig ang ginamit ni Kylle?  
            a. isaisip ang mga posibilidad                 b. maghanap ng ibang kaalaman   

            c. tingnan ang kalooban                        d. magkalap ng patunay 

 
_____8. Kung sa iyong pagpapasiya ay sinusuri mo ang iyong konsensiya at 

binibigyang halaga mo kung ang iyong pasiya, makapagpapasaya sa iyo o hindi. 
Anong bahagi kaya ito ng Hakbang sa Moral na Pagpapasiya?   

 
        a. magkalap ng patunay                b. maghanap ng ibang kaalaman  

        c. tingnan ang kalooban               d. umasa at magtiwala sa Diyos 
 

_____9. Sa maraming pagkakataon ang tao ay gumagawa ng pagpapasiya,sa 

proseso ng pagpapasiya ano ang pinakamahalagang isaisip bago magdesisyon? 

a.  bigyan ng panahon 

b. bigyan ng dahilan 

c. intensiton at layunin 
d. paghuhusga at pagpili 

 
Para sa bilang 10-15. Ibigay ang tamang katanungan bilang bahagi ng tamang 

hakbang sa pagsasagawa ng moral na pagpapasiya. Piliin sa sumusunos ang iyong 

kasagutan. 

a.  Anong patunay ang aking kailangang malaman upang makagawa ng mabuting  

pasiya?  

b.  Ano ba ang nangyayari sa sitwasyon?  

c.  Bakit ito nangyayari?  

d.  Sino-sino ang taong kasali o kasangkot?  
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e.  Bakit sila napasali sa sitwasyon?  

f.  Saan nangyari ang sitwasyon? 

______10. Lagao, General Santos City 

______11. Mga magulang, kapatid at kamg-anak 

______12. Sa pagkawala ng trabaho o hanapbuhay 

_____  13. Nahihirapan sa pang araw-araw na gastusin 

______14. Umaasa ang mga kapamilya dahil siya ang naghahanapbuhay 

______15. Ang epekto ng pagkawalang hanapbuhay 

 

 

 
 

 

 

Karagdagang Gawain 

 Sa puntong ito, upang mas lalo pa mo pang maunawaan at 
maisabuhay ang iyong natutunan gawin ang sumusunod na Gawain. 

 
Panuto: Sa bahaging ito,balikan ang bahagi ng iyong buhay na labis 

mong pinagsisihan dahil sa maling pagpapasiya. Isulat sa magandang 
papel ang iyong kasagutan.Sundin ang format na ito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ang aking karanasan na hindi ko makakalimutan ay….. 

Ang aking natutuhan rito ay…… 
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Susi sa Pagwawasto 

   

 

Sanggunian 

 
Covey, S. (1998) The 7 Habits of Highly Effective Teens: The Ultimate Teenage 

Success Guide. Ontario: Fireside 

Dy, Manuel Jr. B. (2012). Philosophy of Man (Selected Readings). Quezon City: 
Katha Publishing Co., Inc. 

Lipio, F. (2004). Konsiyensiya Para sa mga Katolikong Filipino. Mandaluyong City. 
National Bookstore 

Philip, J. (2006). I Choose to Be Free: The Power of Faith Hope & Charity. Manila: 

Sinag-Tala Publishers 
 

Mula sa Internet: 
Dy, Manuel Jr. B. Liberation and Values. Chapter VIII. Retrieved October 16, 2014, 

from www.books.google.com.ph/books?id=GT7KOQ 
McKay B. & K. (2012). A Man’s Life, On Manhood, Personal Development. Retrieved 

October 14, 2014, from 

http://www.artofmanliness.com/2012/02/21/freedomfrom-freedom-to/

Tayahin 

1.d 

2.a 
3.c 

4.d 
5.b 

6.d 

7.a 
8.c 

9.a 
10.f 

11.d 
12.c 

13.b 

14.e 
15.a 

Subukin 

1.a 

2.a 
3.c 

4.d 
5.b 

6.d 

7.a 
8.c 

9.d 
10.f 

11.d 
12.c 

13.b 

14.e 
15.a 

 
 



 

 

 

 
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 

 




