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Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring 

magkaroon ng karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. 
Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng 

pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga 
maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng kaukulang 

bayad. 

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng 
produkto o brand name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) 

na ginamit sa modyul na ito ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. 
Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang makuha ang pahintulot sa 

paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga may-akda 
ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 

kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. 
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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 

 

 Kilos ko, pananagutan ko! Ito ang nagsasabing bilang tao, nararapat na 
suriin nating mabuti ang bawat kilos na ginagawa natin. Pamilyar ka ba sa iyong 

mga isinasagawang kilos? Nakikita mo ba ang mabuti o masama sa mga ito? 
 

 Sa modyul 5, nalaman mo na gamit ang katwiran, sinadya at niloob ng tao 

ang makataong kilos; kaya pananagutan niya anuman ang kalabasan nito, mabuti 

man o masama. Nakakaapekto rin ang kamangmangan , masidhing damdamin, 

takot, karahasan, at gawi sa kaniyang pananagutan dahil maaaring mawala ang 

pagkukusa ng kilos. 

Layunin ng modyul na ito na higit na makapagsuri ka ng kabutihan o 

kasamaan ng iyong isinasagawang kilos at pasiya. Sa pamamagitan nito, 

matutulungan kang lubos na mapagnilayan kung paano ka makagawa ng 

makataong kilos. 

Sa araling ito, inaasahang maipamamalas mo ang kasanayang 

pampagkatuto na:  

1. Nakapagpapaliwanag ng layunin, paraan at mga sirkumstansiya ng  

 makataong kilos. (EsP10MK-IIg-8.1).  

2. Nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasiya o kilos 

sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan,  at sirkumstansiya nito 

 (EsP10MK-IIg-8.2). 

 

 

 

Subukin 

 

 Bilang panimula subukin mong sagutin ang paunang pagtataya upang matukoy 
ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin.  

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

lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot. 
 

1. Ano ang tawag sa panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit 

ang layunin. 
a. Layunin             b. kilos            c. sirkumstansiya                d. kahihinatnan 

 

2.  Ito ang bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. 

a. Pasiya   b. kilos       c.kakayahan          d.damdamin 



 

 

 

3.  Kung ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos. Ang papel 
    naman ng kilos-loob ay tumutungo sa_____________. 

a. tumutungo sa layunin o intensiyon ng isip 
b. tumutungo sa puso at kilos 

c. tumutungo sa kilos-loob 
d. tumutungo sa isip lamang 

    
4.  Ang mga sumusunod na pangungusap ay mga  kahulugan ng Layunin, maliban 

sa isa: 

a. Ito ay tumutukoy sa panlabas na kilos. 
b. Ito ang pinakatunguhin ng kilos.ito ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag 

ng kabutihan o kasamaan ng kilos. 
c. Ito ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag ng kabutihan o kasamaan ng 

kilos. 
d. Ito ay nakabatay kung saan nakatuon ang kilos-loob. 

 

5.  Bakit hindi maaaring paghiwalayin ang panloob at panlabas na kilos? 
a. Dahil kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong kilos,   

kahit Mabuti ang panlabas. 
b .Dahil kung ano ang kilos ng panlabas ay nagmumula sa panloob na kilos. 

c. Dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng kilos. 
d. Dahil maaaring madaig ng panlabas na kilos ang panloob na kilos. 

 
6. Bakit sinasabing ang moral na kilos ay ang makataong kilos ayon sa etika ni 

Sto. Tomas de Aquino? 

a. Sapagkat nahuhusgahan nito ang tama at maling kilos. 
b. Sapagkat nakapagpapasiya ito ang naaayon sa tamang katwiran. 

c. Sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-isipan. 
d. Sapagkat napatutunayan nito ang sariling kilos kung ito ay mabuti o 

masama. 
 

7. Kaarawan ng anak ni Raymond, nagpunta ang mga kaibigan niya at sila ay 
nagsaya. May kantahan na umabot hanggang madaling araw. Naiinis na ang 

kaniyang mga kapit-bahay dahil sa ingay na dulot nito. Ano kayang prinsipyo 

ang sumasakop sa sirkumstansiya ng kilos ang makikita rito? 
a. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawin ang mabuting kilos na masama. 

b. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawin ang mabuting kilos na masama. 
c. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawing mabuti ang masama. 

d. Ang sirkumstansiya ay lumikha ng mabuti o masamang kilos. 
 

8. Naging pangulo sa kanilang klase si Davie Mark. Simula sa araw nang siya ay 

manalo, ginampanan niya nang lubos ang kaniyang tungkulin at 
responsibilidad. Ano kayang prinsipyong sumasakop sa sirkumstansiya ng 

kilos ang makikita rito?  
a. Ang sirkumstansiya maaaring lumikha ng mabuti masamang kilos. 

b. Ang sirkumstansiya ay maaaring magdulot ng bagong kabutihan sa 
masamang kilos at bagong masamang hangarin sa masamang kilos. 

c. Ang sirkumstansiya ay maaaring makalikha ng mabuti o masama. 
d. Ang sirkumstansiya ay hindi maaaring gawing mabuti ang masama. 

 

9. Sa iyong palagay,  ano ang ipinahihiwatig ng kasabihang ito? “Kilos ay suriin, 
mabuti lagi ang piliin” 

a. Ang tao ay kikilos ayon sa kabutihan. 



 

 

b. Ang tao ay kailangang kumilos ng naaayon sa  tama lamang. 

c. Ang tao ay may karapatan at kalayaang kumilos. 
d. Ang tao ay pinakabukod-tangi sa lahat kaya kumilos ng tama. 

 
10. Ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kahulugan ng 

kahihinatnan ng kilos maliban sa___________. 
a.  Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at kaakibat   

na pananagutan. 
b.  Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsasagawa nito. 

c.  Ang bawat kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa. 

d.  Ang kilos ay kailangan ng sapat na pagpaplano upang Makita ang mga 
bagay na dapat isaalang-alang.  

 
11. Si Angel Locsin bilang isang artista at empleyado ng isang malaking network ay 

nagsalita patungkol sa mga artistang hindi nagsasalita sa pagtatanggol sa 
pagsasara ng naturang istasyon, ang pangungusap ay: 

a.  Tama, dahil sinasabi lang niya ang katotohanan. 

b.  Tama, dahil bilang isang empleyado karapatan niya ito. 
c.  Mali, dahil may nasasaktan din siya sa ginawang pagsalita. 

d.  Mali, dahil sa paraan ng kaniyang ginawa. 
 

12. Isang netizen ang nagpost sa social media ang tungkol sa paayuda ng isang 
lungsod sa mga mamamayan pero binatikos niya ang matagal na pagbibigay 

ng mga ayuda sa mga tao. ang pangungusap ay: 
 a.  Tama, dahil siya ay isang mamamayan ng lungsod. 

 b. Tama, dahil siya ay nagsasabi ng tapat. 

 c.  Mali, dahil mali ang layunin ng kaniyang kilos. 
 d. Mali, dahil sa ginawang kilos siya ay mapapasama lamang. 

 
13. Sa pagsasagawa ng kilos gaano man ito kalaki o kaliit, kailangang pag-isipan 

itong mabuti at tingnan ang maaring maidulot nito. Hindi lamang kailangang 
tingnan ang sarili kundi pati ang________. 

a. kahihinatnan ng kilos      c. kaayusang ng paggawa 
b. kabutihang panlahat        d.kalabasan ng pagkilos 

 

14. Ang sumusunod na pangungusap ay mga kahulugan ng sirkumstansiya, 
maliban sa isa. 

  a. Ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan kung saan  
       ang kilos na ginawa ay nakaaapekto sa kabutihan. 

  b. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos na nakabatay kung saan na 
        nakatuon ang kilos-loob.  

  c. Ito ay nakapagbabawas o nakapagdaragdag sa kabutihan o  

        kasamaan ng isang kilos.  
  d. Ito ay nakapagbabago sa halaga ng isang kilos. 

15. Bilang isang estudyante, paano ka makatutulong sa pagpili ng isasagawang 
kilos at pasiya?  

  a.  kumilos nang ayon sa tama     
  b.  isipin ng mabuti ang gagawing kilos o pasiya 

  c.  pag-isipan ng mabuti at tingnan ang maaaring maidulot nito.         
  d.  alalahanin ang magiging kilos o kilos na gagawin 

 

 



 

 

Modyul 

7 
Layunin, Paraan at 
Sirkumstansiya ng  

Makataong Kilos 

 

 Ang lahat ng bagay ay likas na may layunin o dahilan. Kung ilalapat sa mga 
sitwasyon, ang bawat kilos ng tao ay may layunin. Ang layuning ito ay nakakabit 

sa kabutihang natatamo sa bawat kilos na ginagawa. Ang kabutihang ito ay 
nakikita ng isip na nagbibigay ng pagkukusa sa kilos-loob na abutin o gawin tungo 

sa kaniyang kaganapan- ang kaniyang sariling kabutihan o mas mataas pang 

kabutihan. Ito ay ang itinuturing na pinakamataas na telos - ang pagbabalik ng 
lumikha sa tao, ang Diyos. 

 
  

 

Balikan 

 
  Upang madaling unawain ang kasalukuyang aralin ay nararapat munang 

maintindihan ang nakaraang paksa tungkol sa kahulugan ng isang makataong 
kilos. Bilang pasimula ay sagutan ang isang pagbabalik aral sa ibaba. 

 

 
 

 Tayo’y Magbalik-Aral! 
 

 Panuto: Mula sa iyong natutunan sa nakaraang aralin, tapusin ang sinimulang 
pangungusap upang mabuo ang konsepto. 

 

1. Ang makataong kilos ay sinadya at niloob ng tao, ____________________________ 

 

 

 

 

2.Nakakaapekto ang _____________________sa panagutan ng tao sa_________________ 
__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 



 

 

 

Tuklasin 

 

 Ang pagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng iyong isinasagawang kilos at 
pasiya ay makakatulong nang lubos na mapagnilayan kung paano ka 

makapagsasagawa ng makataong kilos at maunawaan na ang layunin, paraan, 
sirkumstansiya, at kahihinatnan ng kilos ay nagtatakda ng pagkamabuti og 

pagkamasama ng kilos ng tao. Basahin ang bawat sitwasyon. Tukuyin ang layunin, 
paraan, at sirkumstansiya sa bawat ipinakitang kilos. 

Gawain 1: Likha-Konsepto! 

1.  Si Divine ay niyaya ng dalawang kakalase niya  na liliban sa pang hapon na 

klase. Sumama siya pag-uwi ng tanghalian hindi na papasok at niyaya siya na 

mag-inuman sa bahay ng isa pa nilang kaibigan. Dahil sa gusto niyang mapasama 

sa barkada, agad siyang pumayag at tumungo sa bahay ng barkada para makipag-

inuman. 

 

   LAYUNIN: ___________________________________________ 

   PARAAN: ___________________________________________  

   SIRKUMSTANSIYA: _________________________________ 

 

2. Magaling sa Math si April Lyn. Siya ang panlaban ng paaralan sa mga contest at 

palagi syang nananalo. Siya ay nagtuturo sa kanyang kamag-aral na nahihirapan 

sa Math tuwing hapon bago sya umuwi.  

 

   LAYUNIN: ___________________________________________ 

   PARAAN: ___________________________________________  

   SIRKUMSTANSIYA: _________________________________     

                                                         

3. Matagal nang nais ni Christine  na magkaroon ng cellphone. Isang araw, habang 

mag-isa lang sya sa kanilang silid-aralan ay nakita nyang naiwan ng kanyang 

kamag-aral ang cellphone nito. Kinuha ito ni Kim at itinago.  

LAYUNIN: ___________________________________________ 

PARAAN: ___________________________________________  

 SIRKUMSTANSIYA: _________________________________ 

 



 

 

 

Mga Pamprosesong Tanong: 

1. Ano ang layunin, paraan at sirkumstansiya sa bawat sitwasyon? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

2. May pagkakaiba ba ang kilos sa sitwasyon bilang 1, 2 at 3? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

3. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang mas tamang kilos, sitwasyon 1, 2 at 3? 

Patunayan. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Magaling!  Nasagutan mo na ang iyong unang gawain. Ngayon ay ikaw naman!  

Gawain 2: Sitwasyon-Suri!  

Panuto: Mag-isip ng isang sitwasyon sa iyong buhay na kung saan naipaliliwanag 

mo ang iyong layunin, paraan,at mga sirkumstansiya  ng makataong kilos. Isulat 
sa patlang ang iyong sanaysay at sa ibaba ay tukuyin kung ano ang layunin, 

paraan at mga sirkumstansiya base sa iyong naranasan.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Layunin: _____________________________________________________________________ 

Paraan (Kilos):________________________________________________________________ 

Sirkumstansya;_______________________________________________________________           

Pamprosesong Tanong 

1. Ano ang masasabi mo sa iyong kilos, mabuti ba o masama? Patunayan.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 



 

 

2. Ano ang iyong reyalisasyon matapos mong gawin ang gawain? Naging 
masaya ka ba o hindi? Ipaliwanag.  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

3. Paano nakatutulong sa iyo ang pagsusuri ng kilos bago ito isagawa? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

 

Suriin 

Ngayon, sikapin mong unawain ang mga mahahalagang konsepto tungkol sa 
paksa gamit ang mga babasahin sa ibaba. Tingnan natin kung magkakaroon ng 

pagbabago ang inyong mga sagot matapos na maunawaan ang nilalaman ng 

babasahin. 

Layunin, Paraan, Sirkumstansya, at Kahihinatnan 

ng Makataong 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 tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating 

pagpapasiya. Nangangahulugan ito na hindi lahat ng ating isinisagawang 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 pamamaran 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 si Robinhood, siya ay 

kilala sa kaniyang pagiging matulungin lalo na sa mga mahihirap. Ngunit saan ba 
niya kinukuha ang kaniyang 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 titingnan ay mabuti ang kaniyang panloob na kilos ngunit 

masama naman 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 ang anuman ang 

isang tao kung wala itong pinakahuling 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 mabuto o masama 
ang isang kilos. 

Mga Batayan sa Paghuhusga kung  ang Kilos ay Moral o Hindi 

Ito ay mga salik na nakakaapekto sa resulta ng kilos, kung ito ay 

maituturing na mabuti o masama. 

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. 

Halimbawa: Binigyan ni Tanya ng pagkain ang kaniyang kamag-aral na 
walang baon. Ginawa niya ito dahil nais niyang kumopya sa kaniyang kaklase sa 

pagsususlit sa Matematika. Mabuti ba ang layunin ng kilos? May paggalang ba ito 
sa dignidad ng kamag-aral? 

Ayon kay Sto Tomas de Aquino, ang pamantayan sa kabutihan ng layunin 
ay kung iginagalang ng taong nagsasakilos ang dignidad ng kaniyang kapwa. Sa 

halimbawa na iyong nabasa, ipinapakita na mabuti ang pagbibigay ng pagkain 

sa kamag-aral na walang baon ngunit ang layunin ay masam. Dito 
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. 

Halimbawa: Sa kilos na kumain, ang obheto ay makakain. Ngunit kung 

kakain ka ng bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ang bato. Ang kilos ng 

uminom ay may obheto na makainum. Ngunit kung iinom ka ng muriatic acid ito 
ay masama dahil nakakamatay ito. Samakatuwid ang paraan ng kilos ay ang 

nararapat na kilos dahil ang kabutihan ng panlabas na kilos ay ang nararapat 
na obheto nito. 

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 isang halimbawa ng sirkumstansiya: 

 

Mga 
Sirkumstansiya 

  

 
Halimbawa 

Kalagayan ng kilos na 

nakadagdag sa 
kabutihan o 

kasamaan ng isang 
kilos 

Sino Taong 

nagsasagawa ng 
kilos o sa taong 

maaaring 

maapektuhan ng 
kilos 

Ninakaw ni Arnold 

ang pera ng 
kanyang lola Ester 

habang ito ay 

nakapila para sa 
komunyon. 

Masama ang 

magnakaw pero 
nadagdagan pa ang 

bigat nito dahil lola 

nya ang kanyang 
ninakawan. 



 

 

 

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 isaalng-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.  

 Ang mabuting kilos ay dapat palaging mabuti hindi lamang sa kalikasan 

nito kundi sa motibo at sirkumstansya kung paano ito ginagawa. Kaya’t mula sa 

layunin, paraan, at sirkumstansya ng kilos ay madaling makikita o masusuri ang 

kabutihan o kasamaan nito. 

Pamprosesong Tanong: 

1. Ano-ano ang mga salik na nag-uugnay sa makataong kilos? Ipaliwanag ang 

bawat isa.  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

2. Bakit hindi maaaring ihiwalay ang panloob na kilos sa panlabas na kilos? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

3. Paano nahuhusgahan kung ang layunin ng kilos ay mabuti o masama? 
Magbigay ng halimbawa. 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Ano Mismong kilos, 
gaano ito kalaki o 

kabigat 

Ang pera ni lola 
Ester ay pambili 

nya ng gamot 

Ang kilos ni Arnold 
ang dahilan kung 

bakit hindi nakabili ng 
gamot si Lola Ester at 

lumubha ang 
kalagayan nito 

Saan Lugar kung saan 

isinagawa ang 
kilos 

Ginawa ni Arnold 

ang pagnanakaw 
sa loob ng 

simbahan. 

Mas mabigat ang 

kasamaang nagwa 
dahil ginawa ito sa 

loob ng simbahan. 

Paano Paraan kung 

paano isinagawa 
ang kilos 

Kinuha nya ang 

pera sa loob ng 
pitaka ng kanyang 

lola Ester. 

Naragdagan ang 

kasamaan dahil 
pinagplanuhan nya 

itong gawin. 

Kailan  Panahon kung 
kailan isinagawa 

ang kilos 

Nagnakaw si 
Arnold habang 

nakapila sa 

komunyon ang 
kanyang lola. 

Itinaon nyang 
nakapila ang kanyang 

lola Ester noong 

kinuha nya ang pera 
nito sa pitaka. 



 

 

  Sa kasalukuyan karamihan sa mga Pilipina ay naghahanap ng mapapangasawa sa 

mga mga online dating sites sa internet. Halos karamihan ang mga naghahanap ay mga 
Pilipinang  biyuda at hiwalay na sa asawa at naghahanap ng dayuhang amerikano na mga 

binata, dibursyado o mga biyudo. Ang mga Pilipina ang gustong-gusto ng mga dayuhan 

dahil bukod sa mga magaganda na ay mapagmahal at maasikaso sa kaniyang pamilya. 
Nagsisimula sa pakikipagkaibigan, hanggang sa magkasundong magpakasal ang mga nag-

iibigan.  

 Isa nga sa mga naghahanap ng mapapangasawa ay si Maria.  Sa gulang na biyente 
dos anyos, ay gusto na niyang mag-asawa. Ang wika niya “ Ang gusto ko ay mag-aasawa na 

ako ng maaga para kung nag-kaanak na ako hindi pa ako mukhang matanda sa kanyang  
pagtatapos ng pag-aaral at  kung siya ay mag-aasawa na ay hindi pa ako mukhang lola sa 

mga apo ko. Maaalagan ko pa sila ng matagal at wala pa akong sakit.” 

”Sa madaling salita ay  sinubukan nga  ni Maria na maghanap ng mapapangasawa 
sa ibat-ibang dating site. Marami siyang naka chat na mga dayuhan sa ibat-ibang lugar 

lalong lalo na sa bansang UK, Canada, Australia, Saudi Arabia at India. Di nagtangal ay 
nakita din niya sa website ng Data in Asia, ang kaniyang hinahanap.  Sa wakas at  natupad 

din ang kaniyang pangarap na maikasal sa isang dayuhan kahit hindi pa sila lubos na 
magkakakilala. Para sa kanya kahit sino man siya, basta’t pakakasalan siya ay mamahalin 

niya.  

Sa kasalukuyan, siya ay 42 anyos na at nakatapos na ng pag-aaral ang kaniyang 
unang anak. Kahit matanda na ang kaniyang asawa ay di naman siya nabigo sa pagpili ng 

kaniyang mapapangasawa. Mabait ito at walang bisyo kahit may katandaan ng 15 anyos  
sa kanya. Masayang namumuhay ngayon sa isang lungsod ng Heneral Santos at 

nagsasama ng  mapayapa ang kaniyang pamilya. 

 

Sa kabilang banda ay subuking unawain ang isang kwento na nagpapakita 
kung ano ang kalalabasan ng isang kilos batay sa pagpili ng mahalagang  pasiya. 

 Gawain 3: Basa-suri! 

Panuto: Basahin ang isang kwento at sagutin ang mga gabay na tanong at isulat 

ang iyong mga sagot sa patlang. 

Sa Pagpili ng Mapapangasawa 
ni: Helen G. Lagcao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Pagyamanin 



 

 

 

Pamprosesong Tanong 

1. Base sa kwento ni Maria, ipaliwanag ang kaniyang layunin, paraan at 
sirkumstansiya sa kaniyang naging pasiya sa pagpili ng kaniyang mapapangasawa. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

2. Ano ang naidudulot ng kaniyang kilos o pasiyang ginawa  sa kaniyang buhay?  

Patunayan kung tama o mabuti ang kaniyang ginawang desisyon sa buhay. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

 

Matapos mong basahin at gawin ang mga natapos na gawain sa modyul na 

ito ay handa ka nang magbigay kahulugan sa mga konsepto.  

Gawain 4: Tala -konsepto! 

 Panuto: Gamit ang graphic organizer na nasa ibaba , isulat ang lahat ng iyong 

natutuhan. 

 

 

Isaisip 

MAKATAONG 
KILOS 

______________
______________

______________
______________

______________
_________ 

LAYUNIN 

__________________

__________________
__________________

__________________ 

 

PARAAN 

__________________

__________________
__________________

__________________
_ 

 

SIRKUMSTANSIYA 

____________________
____________________

____________________

____________________ 
 



 

 

 

Isagawa 

 

Ngayon malinaw na sa iyo na ang layunin, paraan, at sirkumstansya ay 

nakapagtatakda ng kabutihan o kasamaan ng kilos ng tao. Ito ay isang hamon 

para sa iyo kung paano mo pag-iisipang mabuti ang pipiliin mong kilos sa araw-

araw simula sa iyong paggising hanggang sa iyong pagtulog. 

Gawain 5: Sitwasyon-hamon! 

Panuto: Sa talahanayan sa ibaba ay mga sitwasyon sa kasalukuyan na ating 

nararanasan, tayahin ang kabutihan o kasamaan nito batay sa layunin, paraan at 

sirkumstansiya nito. 

 

 

Tayahin 

 

Mahusay! Napagtagumpayan mong isagawa ang mga gawain sa araling na ito. 

Ngayon ay ihanda ang iyong sarili sa pagsagot sa panghuling tayahin. 
 

Panuto: Piliin at bilugan ang pinakaangkop na sagot. 

 
1. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos- 

    loob? 
    a. Layunin                                  c. Sirkumstansiya 

    b. Paraan                                   d. Kahihinatnan  ng Makataong Kilos                           
  

Sitwasyon Layunin Paraan Sirkumstansiya 

1.Isinailalim sa 

GCQ/MGCQ o 

lockdown ang 

isang lungsod  

   

2.Ang paggamit 

ng Self-

Instructional 

Modules o SLM 

ng mga 

estudyante sa 

kasalukuyan 

   



 

 

2.Tumutukoy sa panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang  

    makamit ang layunin? 
     a. Sirkumstansiya                      c. Layunin 

b. Paraan                                   d. Kahihinatnan ng Makataong Kilos 
         

3. Ayon sa kanya, “May nararapat na obheto ang kilos?Halimbawa, ang  
    kilos na kumain, ang obheto ay makakain ngunit  kung kakain ka ng  

    bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ang bato. Sino ang nagsabi nito? 
      a. Max Scheler                             c. Lipio 
      b. Sto. Tomas de Aquino              d. Esteban 

 
 4. Kaarawan ni Mang Robert, 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 nag kaniyang mga kapitbahay dahil sa ingay 

na dulot nito. Ano kayang prinsipyo ang sumasakop sa sirkumstansya ng kilos 
ang makikita rito? 

    a. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawin ang mabuting kilos na  

        masama. 
    b. Ang sirkumstansiya ay maaaring makalikha ng kakaibang kilos ng  

        mabuti o masama. 
    c. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawing mabuti ang masama 

d. Ang sirkumstansiya ay lumikha ng mabuti o masamang kilos 
 

5. Naging pangulo ng kanilang pangkat si Julianna. Simula sa araw  nang siya 
ay manalo, ginampanan niya ng lubos ang kaniyang tungkulin at 

responsibilidad.Ano kayang prinsipyong sumasakop sa  sirkumstansiya ng 

kilos ang makikita rito? 
     a. Ang sirkumstansiya ay maaaring lumikha ng mabuti o masamang  

         kilos. 
     b. Ang sirkumstansiya ay maaaring magdulot ng bagong kabutihan sa 

        sa masamang kilos at bagong masamang hangarin sa masamang  
        kilos. 

      c. Ang sirkumstansiya ay maaaring makalikha ng ng mabuti o  
         masama 

      d. Ang sirkumstansiya ay hindi maaaring gawing mabuti o masama. 

 
  6.  Ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kahulugan ng  

      kahihinatnan ng kilos maliban sa___________________ 
       a. Ang lahat ng ginagawang   kilos ng tao ay may dahilan, batayan 

           at kaakibat na pananagutan 
       b.  Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsagawa nito. 

       c. Ang bawat kilos ay dapat pag-isipan bago isagawa. 

       d. Ang kilos ay kailangan ng sapat na pagpaplano upang makita ang  
           mga bagay na dapat isaalang-alang. 

 
 7. Si Gene ay isang espesyalistang doktor sa puso. Siya ay maingat sa  

       pagbibigay kung anong gamot ang nararapat sa pasyente dahil alam  
       niya bilang doktor na hindi lahat ng gamot na kaniyang ibinibigay ay  

       may magandang idudulot sa mga pasyenteng iinom nito. Alin sa  
       mga salik na Nag-uugnay sa makataong kilos ang ipinakita ni Gene? 

       a. Layunin     c. Sikumstansiya 

       b. Kilos     d. Kahihinatnan 
           



 

 

  8.  Ito ay tinatawag na panlabas na kilos na kasangkapan o paraan 

       upang makamit ang layunin. 
       a. Layunin                             c. Sirkumstansiya 

       b. Kilos                                  d. Kahihinatnan 
 

9. 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  kanya. 

d. Mali, dahil kung ano lamang ang nalalaman ko ang dapat kong  isulat na 
 sagot sa pagsusulit. 

 
10. Bakit maaaring paghiwalayin ang panloob at panlabas na kilos? 

        a. Dahil kung masama ang panloob, magiging masama rin ang  

           buong kilos, kahit mabut ang panlabas 
        b. Dahil kung ano ang kilos ng panlabas ay nagmumula sa panloob  

          na kilos 
        c. Dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng lahat ng              

                 kilos. 
        d. Dahil maaaring madaig ng panlabas na kilos ang panloob na  

                 kilos. 
11. Ang sumusunod na pangungusap ay nagsasaad ng kahulugan ng  

     kahihinatnan ng kilos maliban sa _________________________ 

     a. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao  ay may dahilan, batayan at kaakibat  
          na pananagutan 

     b. Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsasagawa nito 
     c. Ang bawat kilos ay dapat pag-isipan bago ito isagawa 

     d. Ang kilos ay kailangan ng sapat na pagpaplano upang makita ang mga bagay  
         na dapat isaalang-alang. 

 
12. Nanalong Pangulo si Joshua sa kanilang seksiyon. Simula ng siya ay binigyan  

     ng responsibilidad, ginampanan niya ng maayos ang kaniyang tungkulin. Ano  

     kayang prinsipyong sumasakop sa sirkumstansiya ng kilos ang makikita rito? 
     a. Ang sirkumstansiya ay hindi maaaring gawing mabuti ang masama 

     b. Ang sirkumstansiya ay maaaring makalikha ng mabuti o masama 
     c.  Ang sirkumstansiya ay maaaring magdulot ng bagong kabutihan sa  

         masamang kilos at bagong masamang hangarin sa masamang kilos. 
     d. Ang sirkumstansiya ay maaaring lumikha ng mabuti o masamang kilos. 

 

13. Ito ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. 
     a. pasiya     c. kakayahan 

     b. kilos       d. damdamin 
 

14. Nagkagusto si Daniel sa isang kaklase niyang babae kahit alam niyang may  
     boyfriend na ito. Niligawan niya nito, lingid sa kaalaman ng kasintahan ng  

     babae at sa hindi inaasahang pagkakataon nagkagusto din sa kanya hanggang 
     nagkaroon sila ng patagong relasyon. Ano kayang prinsipyo ang sumasakop sa  

     sirkumstansiya ng kilos na makikita sa sitwasyon? 

     a. Ang sirkumstansiya ay maaaring lumikha ng mabuti at masamang kilos. 
     b. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawin ang mabuting kilos na masama 



 

 

     c. Ang sirkumstansiya ay maaaring gawing mabuti ang masama 

     d. Ang sirkumstansiya ay hindi maaaring gawing mabuti ang masama 
15. Nagkaroon ng mahabang pagsusulit sa Edukasyong Pagpapakatao, hindi ka  

     nakahanda dahil mas inuna mo pa ang paglalaro ng ML. Oras ng pagsusulit,     
     ikaw ay nangopya sa iyong katabi. Ano ang layunin ng ipinakita mong kilos? 

     a.Makasagot sa pagsusulit 
     b.Panatilihin ang pangongopya 

     c.Palaging maglaro ng ML dahil pwede ka naming mangopya ng kasagutan 
     d.Ang pagsusulat ng nalalaman ng iba ay hindi nagpapakita ng paggalang 

  

      
 

 

Karagdagang Gawain 

 

Maligayang bati! Ako ay lubos na humahanga at natutuwa sa iyong dedikasyon at 

pagtitiyaga na matapos ang modyul na ito. Inaasahan kong patuloy kang 

magpapakita ng mabuting interes sa mga susunod pang aralin dahil ito ay lubos 

na makakatulong sa iyo patungo sa landas ng pagiging mabuting tao. GOODLUCK 

AND GODBLESS! 

Panuto: Magkalap ng isang artikulo o balita sa radyo, magasin o kaya sa internet 
na sa palagay mo ay may kinalaman sa iyong napag aralang paksa. Iulat sa isang 

buong papel ang iyong nakalap gamit ang Gawain 1 bilang iyong gabay sa iyong 
pagsagot. Isumite ito kasabay ng pagsumite ng iyong modyul sa iyong guro.  

  

 

Pamantayan sa Pagwawasto ng mga Sanaysay 

Batayan Napakahusay 

(5) 

Mahusay  

(4) 

Di-gaanong 

Mahusay 

(3) 

May 

malaking 
kakulangan 

(2) 

Kailangan 

pa ng 
maraming 

ensayo 

(1) 

Pagtalakay 
sa Paksa 

Nasuri nang 
maayos ang 

sitwasyong 
may 

suliranin 
(dilemma) 

batay sa 

layunin, 
paraan at 

sirkumstansi
ya nito. 

 

Maayos na 
nasuri ang 

sitwasyon 
batay sa 

layunin, 
paraan at 

sirkumstan

siya nito 

Maayos na 
nsuri ang 

sitwasyon 
ngunit kulang 

ng isa ayon sa 
hinihingi. 

Isa lamang 
ang nasuri 

sa sitwasyon 

Walang 
isinagot sa 

mga 
hinihingi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanggunian 

 
Edukasyon sa Pagpapakatao 10  TG at LM 

 

 

 

 

 

Susi sa Pagwawasto 

Tayahin 

1. a 

2. b 

3. b 

4. a 

5. d 

6. d 

7. c 

8. a 

9.a 

10.c 

11.b 

12.d 

13.a 

14.b 

15.a 

 

Subukin 

1.b 

2.b 
3.c 
4.a 

5.a 
6.c 

7.b 
8.a 

9.b 
10.c 
11.d 

12.c 
13.b 

14.a 

15.c 

Isaisip 

1. Ito ay tumutukoy sa 

panloob na kilos kung saan 

nakatuon ang kilos-loob. 

2. Ito ay ang panlabas na 

kilos na kasangkapan o 

paraan upang makamit ang 

layunin. 

3. Ito ay tumutukoy sa isang 

kondisyon o kalagayan ng 

kilos na nakababawas o 

nakadaragdag sa kabutihan o 

kasamaan ng isang kilos 

4. Ang lahat ng ginagawang 

kilos ng tao ay may dahilan, 

batayan, at may kaakibat na 

pananagutan anuman ang 

gawing kilos 



 

 

  

 
PAHATID-LIHAM 

 
 Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng 
Kagawaran ng Edukasyon, Rehiyong SOCCSKSARGEN na 

may pangunahing layunin na ihanda at tugunan ang 
pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman ng 

modyul na ito ay batay sa Most Essential Learning 
Competencies (MELC) ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay 

pantulong na kagamitan na gagamitin ng bawat mag-aaral sa 
pampublikong paaralan ng Rehiyon XII simula sa taong 
panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod 

sa paglimbag ng modyul na ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod 
naming hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at 

rekomendasyon. 
 

 
Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 

Department of Education – SOCCSKSARGEN Learning 
Resource Management System (LRMS) 

 
Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal  

Telefax No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 
Email Address: region12@deped.gov.ph 
 




