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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.” Marahil ay pamilyar sa iyo ang mga katagang 
ito. Ang bawat makataong kilos ay niloob o sinadya ng tao. Kaya, nararapat lamang 

na panagutan niya anuman ang kahahantungan ng kaniyang kilos.  
   

  Sa nagdaang aralin ay naipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, 
at kahihinatnan ng makataong kilos at nakapagsuri ng kabutihan o kasamaan ng 

sarili mong pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan, 
sirkumstansiya, at kahihinatnan nito.   

 
  Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong mga kasanayang 

pampagkatuto:   

a. Napatutunayan na ang layunin, paraan at sirkumstansya ay nagtatakda 
ng pagkamabuti o pagkamasama ng kilos ng tao (EsP10MK-IIh-8.3) 

b. Nakapagtataya ng kabutihan o kasamaan ng pasiya o kilos sa isang 
sitwasyong may dilemma batay sa layunin, paraan at sirkumstansya 

nito (EsP10MK-IIh-8.4). 
 

 

Subukin 

 

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

 

Paunang Pagtataya 
 

Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Bilugan 
lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot. 

 
1. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang konsidyon o kalagayan 

ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng 
isang kilos? 

a. layunin 

b. katungkulan 

c. paraam 

d. sirkumstansya
 

2. Ang mga sumusunod ay iba’t ibang uri ng sirkumstanysa maliban sa isa. 
Alin sa mga ito ang hindi kasali sa uri ng sirkumstansya? 

c. bakit 
d. ano 

e. saan 
f. kalian

 

 



 

 

3. Bakit mahalaga na masusing pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang 

anumang isasagawang kilos? 
a. dahil nakakahiyang magkamali 

b. dahil mayroon itong katumbas na pananagutan 
c. dahil maaaring Mabuti o masama ang maging resulta nito. 

d. Dahil may ibang taong maaaring maapektuhan ng kilos na gagawin. 
 

4. Maaaring masuri ang kabutihan o kasamaan ng isang gawa. Alin sa mga 
sumusunod na mga sumusunod ang maaaring gamitin para rito? 

a. paraan, layunin, lugar 

b. sirkumstansya, layunin, lugar 
c. sirkumstansya, lugar at layunin 

d. layunin, paraan, sirkumstansya 
 

5. Alin sa mga sumusunod ang uri ng sirkumstansya na tumutukoy sa 
mismong kilos, gaano ito ka laki o kabigat. 

a. ano 

b. sino 

c. paano 

d. kailan
 

Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos nito ay sagutan ang mga 
taong sa mga aytem bilang anim hanggang sampu. 

 

 

 

 

 

 

6. Base sa kuwento sa itaas, tama ba ang ginawang desisyon ni Lisa? 
a. Oo, dahil mahalagang tumulong tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. 

b. Oo, dahil mas tamang isipin ng kinabukasan ng buong mundo kaysa sa 
kinabukasan ng iilang tao lamang. 

c. Hindi, dahil marami namang ibang paraan sa pagtulong sa pangangalaga 

ng kalikasan ng hindi isinasakripisyo ang pangangailangan ng pamilya. 
d. Hindi, dahil mali ang sumuporta sa mga clean-up drives kasi hindi naman 

ito epektibo. 
 

7. Sa dalawang kanyang pinagpili-an, alin ba ang mas matimbang? 
a. ang pagsali sa clean-up drive dahil masaya itong gawin 

b. ang pagtulong sa nanay dahil mas maganda itong pakinggan 

c. ang pagsali sa clean-up drive dahil mas maraming matutuwa rito. 
d. ang pagtulong sa nanay dahil ito ay para sa kanilang buong pamilya 

 
 

8. Sa iyong palagay, ano kaya ang maaaring magandang nangyari kung mas 
pinili ni Lisa ang tulungan ang kanyang nanay sa pagtitinda ng isda sa 

palengke? 

Ang Mas Mahalaga 

Sina Lisa, Lita at Lira ay magkakaibigan. Nagkayayaan nilang sumali sa 

isang clean-up drive na gagawin sa may baybayin ng Barangay Buayan. 

Isang araw bago ito ay nakiusap kay Lisa ang kaniyang nanay na 

tulungan sya sa pagtitinda ng isda sa palengke nang sa gayon ay 

mayroon sila ng pambili ng gamut nito. Tumanggi si Lisa kasi mas gusto 

niyang sumali sa clean-up drive. Pagkauwi niya ng araw na iyon ay 

nalaman niyang dinala sa ospital ang kanyang nanay dahil hindi 

nakayanan ng katawan nito ang pagtitinda ng isda sa palengke ng mag-

isa. 



 

 

a. magkakatampuhan silang magkakaibigan 

b. makatitipid si Lisa sa pamasahe dahil hindi na siya lalayo pa 
c. tataas ang tingin ng kanilang kapit-bahay sa kanya dahil sa pagtulong sa 

nanay 
d. makabibili sila ng gamot ng kanyang nanay nang hindi ito masyadong 

napagod 
 

9. Sa paanong paraan makatutulong si Lisa sa ating kapaligiran kahit pa siya ay 
nagbebenta ng isda sa palengke kasama ng kanyang nanay. 

a. pagbibigay ng tamang sukli sa lahat ng bumibili 

b. pagsusuot ng face mask habang nagbebenta ng isda 
c. paglilinis sa paligid ng pwestong pinagbebentahan nila  

d. paggamit ng isang pambalot lamang sa mga binibentang isda 
 

10. Kung sakaling sumakabilang-buhay ang nanay ni Lisa, mababawasan ba ang 
pagiging makatao ng kanyang desisyon? 

a. Oo, dahil may namatay na tao. 

b. Hindi, dahil ang gawa ay hindi maapektuhan ng resulta nito 
c. Oo, dahil naaapektuhan ng kinahinatnan ng gawa ang pagiging makatao 

nito. 
d. Hindi, dahil ang mali ay hindi kalianman magiging tama at ang tama 

naman ay hindi kailanman magiging mali. 
 

Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos nito ay sagutan ang mga 
taong sa mga aytem bilang labing-isa hanggang labing-apat. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

11. Base sa kuwento sa itaas, makatao ba ang ginawa ni Arnold na magbigay ng 

tulong sa mga nangangailangan? 
a. Oo, dahil ang pagtulong ay makabubuti sa tao. 

b. Oo, dahil ang pagtulong ay nauuso sa panahon ngayon. 

c. Hindi, dahil ang pagtulong ay pagpapakitang tao lamang. 
d. Hindi, dahil ang pagtulong ay nagtuturo sa mga tao na okey lang ang 

maging tamad. 
 

12. Sa iyong palagay, tama ba na kinuhanan niya ng larawan ang mga taong 
binigyan niya ng tulong? 

a. Oo, dahil ito ay upang maalala niya kung sino-sino sila. 
b. Hindi, dahil hindi naman talaga sila nakatanggap ng tulong. 

c. Oo, dahil ito ay upang makita ng iba na siya talaga ay tumulong. 

Kawanggawa Nga Ba? 

Kasagsagan noon ng mga lockdown at maraming tao ang hindi 

makalabas ng bahay upang magtrabaho. Nakita ni Arnold sa facebook 

na maraming nagkusang magbigay ng ayuda sa mga ito. Kaya naman, 

naisip niya ring mamigay ng bigas, delata at iba pa sa mga kapos. 

Kinunan niya ng video ang sarili habang ginagawa ito at kinuhanan niya 

rin ng larawan ang mga taong nakatanggap. Pagkauwi ay agad niya itong 

ipi-nost sa social media upang makita rin ng iba ang kanyang ginawang 

pagtulong. 



 

 

d. Hindi, dahil hindi niya isinaalang-alang ang kahihiyan na maaari nilang 

maramdaman. 
 

13. Alin sa mga sumusunod ang magandang epekto ng pagpapaalam ang 
ginawang pagtulong sa iba sa pamamagitan ng social media at iba pang 

pamamaraan? 
a. Malalaman ng iba na ikaw ay mabuting tao. 

b. Malalaman ng lahat na ikaw ay nagbigay ng tulong. 

c. Magkakaroon ng maraming likes ang iyong post sa social media. 
d. Mae-engganyo ang iba na magbigay rin ng tulong sa mga 

nangangailangan. 
 

14. Lahat ba nga uri ng tulong na ibinibigay ay makatao? 
a. Oo, dahil nakabubuti ito sa tinutulungan. 

b. Oo, dahil nakabubuti ito sa nagbigay ng tulong. 

c. Hindi, dahil mayroong nagdudulot ng hindi magandang resulta. 
d. Hindi, dahil lahat ng nakatatanggap ng tulong ay nagiging tamad. 

 
15. Si Robin Hood ay kilalang karakter na ginagamit ang mga ninakaw sa mga 

mayayaman upang tumutulong sa mga mahihirap. Makatao ba ito? 
a. Hindi, dahil mali ang magnakaw. 

b. Oo, dahil tumutulong siya sa mga mahihirap. 
c. Hindi, dahil mali ang magbigay ng tulong sa mga mahihirap. 

d. Oo, dahil mga mayayaman naman ang kanyang ninanakawan.  
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Layunin, Paraan, 
Sirkumstansiya at 

kahihinatnan ng 
Makataong Kilos 

 

  

 

Balikan 

 

Sa nagdaang aralin ay nailahad sa iyo ang kahulugan ng Layunin, Paraan, 

Sirkumstansiya at Kahihinatnan ng isang Makataong Kilos. Ngayon ay balikan mo 

ang mga konseptong may kinalaman sa aralin. Handa ka na ba? 

I-Balanse Mo! 

 Panuto: Gamit ang graphic organizer sa ibaba, isulat ang mga 

kahulugan ng mga mahahalagang konsepto na iyong natutunan sa 

nagdaang aralin. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. 

 

 

Layunin 

______________
______________ 

_________________
_________________ 

Paraan 

_______________
_______________
_______________ 

_______________
_______________
_______________ 

Makataong Kilos 



 

 

 

 

Tuklasin 

 

Ang pagkilatis ng kilos ng tao, kung ito ba ay tama o mali, ay sa pamamagitan ng 
mga salik na nakaaapekto nito. Hindi madaling tukuyin kung ang kilos ay tama o 

mabuti kung ang batayan ay ang panlabas lamang ang ating pagbabasehan. Sa 
nagdaang modyul ay nailahad sa iyo ang unang dalawang salik (Layunin at 

Paraan). Sa araling ito, mailalahad sa iyo ang pangatlo at pang-apat na salik na 
nakaaapekto sa makataong kilos. Halika na!  

 

Gawain 1. Larawan-Suri 
 
Panuto: Pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. 
Isulat ang iyong sagot sa patlang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pamprosesong Tanong:  
 

1. Naisagawa mo na rin ba ang kahalintulad na kilos na ipinakita sa larawan? 

Ano ang iyong naramdaman? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Ano kaya ang layunin ng mga mag-aaral sa pagsasagawa ng class clean up 

drive?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Batay sa layunin at paraan, maituturing bang tama ang kanilang kilos? 

Bakit? Bakit hindi? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ang larawan ay kuha ni Pablito D. 

Narrido, Jr. Ang nasa larawan ay 

mga mag-aaral ng Grade 10-Opal na 

nagsagawa ng Class Clean Up Drive 

sa labas ng paaralan ng Fatima 

National High School bilang bahagi 

ng kanilang aralin. 



 

 

Sa araling ito tatalakayin natin ang pangatlo at pang-apat na salik na 

nakaaapekto sa makataong kilos. Batay sa mga salik na ito, 

mapatutunayan natin kung tama o mali ang isang kilos.  

Mga Salik na Nakaaapekto sa Makataong Kilos 
 
3. Sirkumstansiya- Ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng  
                              kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o 
                                kasamaan ng isang kilos. 

 
      Narito ang iba’t ibang sirkumstansiya: 
 
a. Sino. Ito ang tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o sa 
taong maaaring maapektuhan ng kilos. Halimbawa, nakita niya Bitoy 
kung saan itinatago ng kaniyang ina ang pera nito. Isang araw ay 
pumunta ang ina sa palengke. Kinuha ni Bitoy ang pera sa lagayan. 
Masama ba ang ginawang kilos ni Bitoy? Bakit?  
 
 
 
 

  Ang pagkuha ni Bitoy ng pera ay masama dahil pagnanakaw ito.  
 
 
 
Nadaragdagan ito ng panibagong kasamaan dahil ang pinagnakawan niya 
ay ang mismo niyang ina. 
 
  b. Ano. Ito ang tumutukoy sa mismong kilos, gaano ito kalaki o 
   kabigat. Halimbawa, gamit pa rin ang halimbawa sa bilang itaas, ang 
   kaniyang ina ay naubusan ng 
          gamot para sa sakit sa puso. Kinailangan nito ng pera upang  
          makabili ng gamot ngunit nawala sa lagayan ang pera nito. Dinala sa  
          ospital ang ina ni Bitoy dahil nahirapan itong huminga dahil hindi 
          nakainom ng kaniyang gamot.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Suriin 

Ano ba ang masasabi mo tungkol dito? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Kung ikaw ang tatanungin, nadagdagan ba o nabawasan ang kasamaan ng 

kilos ni Bitoy? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

  c. Saan. Ito ang tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. 

            Halimbawa, nagtawanan nang malakas ang ilang kabataan 

dahil pinag-uusapan nila ang isang kamag-aral na natisod sa daan. 

Ginawa nila ito sa loob ng simbahan habang mataimtim na 

nananalangin ang ibang nagsisimba. 

 

 

 

 

 

 Ang panlilibak sa kanilang kamag-aral ay masamang kilos at 

hindi makatarungan sapagkat hindi alam ng tao na siya ay pinag-

uusapan at wala man lang siyang magawa upang ipagtanggol ang 

kaniyang sarili. Isa pa, nadaragdagan ang masamang kilos dahil sa 

lugar kung saan isinagawa ito. 

d. Paano. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinagawa ang 

kilos. Halimbawa, matalinong mag-aaral si Ebyang. Pinaghandaan 

niya nang mabuti ang kanilang quarter assessment upang siya ay 

manatili sa Top 1 sa kanilang seksiyon. Sa kalagitnaan ng pagsusulit, 

mayroon siyang hindi maalalang sagot sa tanong. Nanghihinayang si 

Ebyang na hindi ito masagutan dahil alam niyang pinag-aralan niya 

ito, iyon nga lamang ay nakalimutan niya. Napatingin siya sa papel ng 

kaniyang katabi at nakita niya ang sagot, kaya’t kinopya niya ito. 

 

 

 

 

 

 Maaaring makabawas o makaragdag ng kasamaan o kabutihan 

ang sirkumstansiya. Sa kaso ni Ebyang, maaaring mabawasan ang 

kaparusahan dahil hindi niya ito pinagplanuhang gawin. Kaya, 

lumiliit ang bigat ng parusa rito.  

e. Kailan. Ito ay tumutukoy kung kailan isinagawa ang kilos. 

Halimbawa, nasunugan ang isang pamilya sa lugar ni Bentong. Sa 
halip na tulungan ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon 

upang makapagnakaw sa nasunugang pamilya.  
 

Sa iyong palagay, nararapat bang gawin iyon ng mga kabataan sa loob ng 

simbahan? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mabuti ba o masama ang ginawa ni Ebyang? Bakit? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 Ang mga nakapagpapalala o nakapagpapabawas ng kabutihan o 

kasamaan ng isang kilos ay tinatawag na sirkumstansiya. Maaaring 

ang mabuti ay mas magiging mabuti at ang masama ay mas magiging 

masama. Mayroon din namang pagkakataon na kung 

nakapagdaragdag ng panibagong kabutihan o panibagong kasamaan 

sa kilos na ginagawa. 

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

dahilan, batayan, at may kaakibat na pananagutan. Anuman ang gawing 

kilos ay may kahihinatnan. Mahalaga na masusing pag-isipan at 

pagplanuhang mabuti ang anumang isasagawang kilos dahil mayroon itong 

katumbas na pananagutan na dapat isaalang-alang. Kung minsan, 

nagkakaroon ng suliranin sa pagpapasiya dahil sa kawalan ng kaalaman 

kung ang pinili niyang kilos ay mabuti o masama. Kung minsan, ahil sa 

bilis ng takbo ng isip ng tao ay nakapag-iisip at nakagagawa siya ng kilos 

na hindi tinitingnan ang kahihinatnan nito. Ngunit sa ikaapat na salik, 

sinasabi na ang bawat tao ay kailangang maging mapanagutan sa anumang 

kilos na kaniyang pipiliin. Kailangang mapag-isipang mabuti at makita 

kung ano ang magiging resulta ng anumang kilos na gagawin. Halimbawa: 

Si Leo ay isang doktor, matagal siyang nag-aral sa larangan ng 

panggagamot. Alam niya kung makasasama o makabubuti sa isang 

pasyente ang kaniyang ireresetang gamot. Kung itinuloy pa rin niya ang 

pagrereseta sa pasyente ng gamot kahit makasasama ito sa huli, mayroon 

siyang pananagutan sa anumang kahihinatnan nito. 

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

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

Hindi lamang kailangang tingnan ang sarili kundi pati ang kabutihang 

panlahat. Ang mabuting kilos ay dapat palaging mabuti hindi lamang sa 

kalikasan nito kundi sa motibo at sirkumstansiya kung paano mo ito 

ginagawa. Kaya’t mula sa layunin, paraan, at sirkumstansiya ng kilos ay 

madaling makikita o masusuri ang kabutihan o kasamaan nito. 

 

 Kung gayon, inaanyayahan kitang pagnilayang mabuti ang iyong mga 

kilos. Ang kilos mo ba ay palaging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? 

Nagpapakita ba ito ng makataong gawain? Sana ay naging malinaw sa iyo 

na kailangan mong hubugin ang iyong sarili upang maging isang mabuting 

Ano ang masasabi mo sa kilos ni Bentong? Bakit? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

tao, na may kamalayan sa bawat kilos dahil ito ang iyong magiging gabay 

tungo sa iyong pagpapakatao. 

 

 

Pagyamanin 

Matapos mong basahin at pagnilayan ang sanaysay sa bahaging suriin 

ngayon ay bubka ng mga kaisipan o konsepto mula sa iyong naunawaan. 

Gawain 2. Timbangin Mo! 

Panuto: Basahin at unawain ang sitwasyon. Gamit ang graphic organizer, 
timbangin kung mabuti o masama ang kilos batay sa mga sirkumstansiya at 
punan ng mga sagot ang graphic organizer.  
 
 

           

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Masama Mabuti 

May malubhang sakit ang nanay ni Jun. Ang kaniyang ama’y nasa laot. 

Wala silang malalapit na kamag-anak. Huminto si Jun sa pag-aaral at 

nagtrabaho bilang laborer sa isang itinatayong gusali sa kanilang pamayanan. 

Isang araw, kinailangan ni Jun na bumili ng gamot. May kamahalan ang gamot 

at kulang ang kaniyang dalang pera. Nakiusap siya sa may ari ng botika na 

uutangin muna ang gamot ngunit hindi ito pumayag sa kabila ng kaniyang 

pagmamakaawa. Nang gabing iyon, nilooban ni Jun ang botika at ninakaw ang 

gamot para sa ina. Kinaumagahan hinuli si Jun dahil sa kuha ng CCTV ng 

botika. Para sa iyo, masama ba ang ginawa ni Jun?  



 

 

Husga at Paliwanag: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Isaisip 

Upang higit na maintindihan at hindi maiwaglit sa iyong isipan ang mga 

mahahalagang konsepto sa aralin na ito, halina’t subukang suriin ang kabutihan o 

kasamaan ng isang kilos. 

Gawain 3. Case Study 

Panuto: Punan ang matrix ayon sa hinihingi sa bawat kolum. Isulat ang 

sagot sa kahon.  

Sitwasyon Pagsusuri ng 

kabutihan o 

kasamaan batay 

sa Layunin, 

Paraan, 

Sirkumstansiya 

at kahihinatnan 

Pagtataya ng 

kabutihan o 

kasamaan batay 

sa Layunin, 

Paraan, 

Sirkumstansiya 

at kahihinatnan 

Paliwanag 

Kaarawan ng 

iyong ama at 

nagkataon na 

mayroong 

ipinaiiral na 

Enhanced 

Community 

Quarantine. 

Subalit, nais 

mong mapaligaya 

ang iyong ama 

kung kaya’t kayo 

ay naghanda at 

nag-imbita ng 

mga kamag-

anak. Makaraan 

ang isang linggo, 

Layunin: 

 

 

Paraan: 

 

 

Sirkumstansiya: 

 

 

 

Layunin: 

 

 

Paraan: 

 

 

Sirkumstansiya: 

 

 

 

 



 

 

isa sa mga 

dumalo sa 

pagdiriwang ay 

nagpositibo sa 

COVID-19. 

 

Kahihinatnan: 

 

 

_________________ 

 

Kahihinatnan: 

 

 

_________________ 

 

  

 

 

Isagawa 

Ngayon malinaw na sa iyo na ang layunin, paraan, sirkumstansiya at 

kahihinatnan ng kilos 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 4: Kwentong Totoo  

Panuto: Mag-isip ng isang sitwasyon kung saan nakaranas ka ng suliranin 

(dilemma). Tayahin ang kabutihan o kasamaan nito batay sa layunin, 
paraan, sirkumstansiya at kahihinatnan. Ipakita at ipabasa ito sa iyong 

mga magulang/tagapangalaga. Anyayahan silang magbigay ng komento o 
payo at pagkatapos ay palagdaan. Isulat ang iyong sagot sa kahon.  

Suliranin Layunin Paraan Sirkumstansiya Kahihinatnan 

Paghuhusga: 

Mabuti o 
Masama 

Komento, Payo at Lagda 

ng 

Magulang/Tagapangalaga 

 

 

 

 

 

     

  



 

 

Malugod na pagbati! 

 

  Ngayon, subukin mong sagutin ang pagsusulit upang matukoy ang lawak ng 
iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tinalakay. 

 

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

lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot.  

 

Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos nito ay sagutan ang mga 

taong sa mga aytem bilang isa hanggang lima. 

 

 

 

 

 

 

1. Base sa kuwento sa itaas, tama ba ang ginawang desisyon ni Lisa? 

a. Oo, dahil mahalagang tumulong tayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. 
b. Oo, dahil mas tamang isipin ng kinabukasan ng buong mundo kaysa sa 

kinabukasan ng iilang tao lamang. 

c. Hindi, dahil marami namang ibang paraan sa pagtulong sa pangangalaga 
ng kalikasan ng hindi isinasakripisyo ang pangangailangan ng pamilya. 

d. Hindi, dahil mali ang sumuporta sa mga clean-up drives kasi hindi naman 
ito epektibo. 

 
2. Sa dalawang kanyang pinagpili-an, alin ba ang mas matimbang? 

a. ang pagsali sa clean-up drive dahil masaya itong gawin 
b. ang pagtulong sa nanay dahil mas maganda itong pakinggan 

c. ang pagsali sa clean-up drive dahil mas maraming matutuwa rito. 

d. ang pagtulong sa nanay dahil ito ay para sa kanilang buong pamilya 
 

 
3. Sa iyong palagay, ano kaya ang maaaring magandang nangyari kung mas 

pinili ni Lisa ang tulungan ang kanyang nanay sa pagtitinda ng isda sa 
palengke? 

a. magkakatampuhan silang magkakaibigan 

b. makatitipid si Lisa sa pamasahe dahil hindi na siya lalayo pa 

 

Tayahin 

Ang Mas Mahalaga 

Sina Lisa, Lita at Lira ay magkakaibigan. Nagkayayaan nilang sumali sa 

isang clean-up drive na gagawin sa may baybayin ng Barangay Buayan. 

Isang araw bago ito ay nakiusap kay Lisa ang kaniyang nanay na 

tulungan sya sa pagtitinda ng isda sa palengke nang sa gayon ay 

mayroon sila ng pambili ng gamut nito. Tumanggi si Lisa kasi mas gusto 

niyang sumali sa clean-up drive. Pagkauwi niya ng araw na iyon ay 

nalaman niyang dinala sa ospital ang kanyang nanay dahil hindi 

nakayanan ng katawan nito ang pagtitinda ng isda sa palengke ng mag-

isa. 



 

 

c. tataas ang tingin ng kanilang kapit-bahay sa kanya dahil sa pagtulong sa 

nanay 
d. makabibili sila ng gamot ng kanyang nanay nang hindi ito masyadong 

napagod 
 

4. Sa paanong paraan makatutulong si Lisa sa ating kapaligiran kahit pa siya ay 
nagbebenta ng isda sa palengke kasama ng kanyang nanay. 

a. pagbibigay ng tamang sukli sa lahat ng bumibili 
b. pagsusuot ng face mask habang nagbebenta ng isda 

c. paglilinis sa paligid ng pwestong pinagbebentahan nila  

d. paggamit ng isang pambalot lamang sa mga binibentang isda 
 

5. Kung sakaling sumakabilang-buhay ang nanay ni Lisa, mababawasan ba ang 
pagiging makatao ng kanyang desisyon? 

a. Oo, dahil may namatay na tao. 
b. Hindi, dahil ang gawa ay hindi maapektuhan ng resulta nito 

c. Oo, dahil naaapektuhan ng kinahinatnan ng gawa ang pagiging makatao 

nito. 
d. Hindi, dahil ang mali ay hindi kalianman magiging tama at ang tama 

naman ay hindi kailanman magiging mali. 
 

6. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa isang konsidyon o kalagayan 
ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng 

isang kilos? 
a. layunin 

b. katungkulan 

c. paraam 

d. sirkumstansya

 

7. Ang mga sumusunod ay iba’t ibang uri ng sirkumstanysa maliban sa isa. 

Alin sa mga ito ang hindi kasali sa uri ng sirkumstansya? 
a. bakit 

b. ano 

c. saan 

d. kalian

 

8. Bakit mahalaga na masusing pag-isipan at pagplanuhang mabuti ang 

anumang isasagawang kilos? 
a. dahil nakakahiyang magkamali 

b. dahil mayroon itong katumbas na pananagutan 
c. dahil maaaring Mabuti o masama ang maging resulta nito. 

d. Dahil may ibang taong maaaring maapektuhan ng kilos na gagawin. 

 

9. Maaaring masuri ang kabutihan o kasamaan ng isang gawa. Alin sa mga 

sumusunod na mga sumusunod ang maaaring gamitin para rito? 
a. paraan, layunin, lugar 

b. sirkumstansya, layunin, lugar 
c. sirkumstansya, lugar at layunin 

d. layunin, paraan, sirkumstansya 
 

10. Alin sa mga sumusunod ang uri ng sirkumstansya na tumutukoy sa 

mismong kilos, gaano ito ka laki o kabigat. 
a. ano 

b. sino 

c. paano 

d. kailan



 

 

Basahin ang maikling kwento sa ibaba. Pagkatapos nito ay sagutan ang mga taong 

sa mga aytem bilang labing-isa hanggang labing-apat. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

11. Base sa kuwento sa itaas, makatao ba ang ginawa ni Arnold na magbigay ng 
tulong sa mga nangangailangan? 

a. Oo, dahil ang pagtulong ay makabubuti sa tao. 
b. Oo, dahil ang pagtulong ay nauuso sa panahon ngayon. 

c. Hindi, dahil ang pagtulong ay pagpapakitang tao lamang. 

d. Hindi, dahil ang pagtulong ay nagtuturo sa mga tao na okey lang ang 
maging tamad. 

 
12. Sa iyong palagay, tama ba na kinuhanan niya ng larawan ang mga taong 

binigyan niya ng tulong? 
a. Oo, dahil ito ay upang maalala niya kung sino-sino sila. 

b. Hindi, dahil hindi naman talaga sila nakatanggap ng tulong. 
c. Oo, dahil ito ay upang makita ng iba na siya talaga ay tumulong. 

d. Hindi, dahil hindi niya isinaalang-alang ang kahihiyan na maaari nilang 

maramdaman. 
 

13. Alin sa mga sumusunod ang magandang epekto ng pagpapaalam ang 
ginawang pagtulong sa iba sa pamamagitan ng social media at iba pang 

pamamaraan? 
a. Malalaman ng iba na ikaw ay mabuting tao. 

b. Malalaman ng lahat na ikaw ay nagbigay ng tulong. 

c. Magkakaroon ng maraming likes ang iyong post sa social media. 
d. Mae-engganyo ang iba na magbigay rin ng tulong sa mga 

nangangailangan. 
 

14. Lahat ba nga uri ng tulong na ibinibigay ay makatao? 
a. Oo, dahil nakabubuti ito sa tinutulungan. 

b. Oo, dahil nakabubuti ito sa nagbigay ng tulong. 

c. Hindi, dahil mayroong nagdudulot ng hindi magandang resulta. 
d. Hindi, dahil lahat ng nakatatanggap ng tulong ay nagiging tamad. 

 
15. Si Robin Hood ay kilalang karakter na ginagamit ang mga ninakaw sa mga 

mayayaman upang tumutulong sa mga mahihirap. Makatao ba ito? 
a. Hindi, dahil mali ang magnakaw. 

b. Oo, dahil tumutulong siya sa mga mahihirap. 
c. Hindi, dahil mali ang magbigay ng tulong sa mga mahihirap. 

d. Oo, dahil mga mayayaman naman ang kanyang ninanakawan. 

Kawanggawa Nga Ba? 

Kasagsagan noon ng mga lockdown at maraming tao ang hindi 

makalabas ng bahay upang magtrabaho. Nakita ni Arnold sa facebook 

na maraming nagkusang magbigay ng ayuda sa mga ito. Kaya naman, 

naisip niya ring mamigay ng bigas, delata at iba pa sa mga kapos. 

Kinunan niya ng video ang sarili habang ginagawa ito at kinuhanan niya 

rin ng larawan ang mga taong nakatanggap. Pagkauwi ay agad niya itong 

ipi-nost sa social media upang makita rin ng iba ang kanyang ginawang 

pagtulong. 



 

 

 

Sa patuloy na pagtaas ng bilang ng nahahawaan ng CoViD-19, hindi maikakaila na 

isa sa dahilan ng pagkalat ng virus ay ang mga umuuwing LSI o Locally Stranded 

Individuals at mga ROFW o Returning Overseas Filipino Workers. Makabubuti ba o 

makasasama ang panukala ng iba na huwag nalang silang pauwiin sa kani-

kanilang mga lugar upang maiwasan ang pagkalat ng virus?  

Panuto: Gumawa ng isang sanaysay (100-150 salita) tungkol sa paksang ito. Isulat 
ito sa kahon na may mga patlang. 

 

  

 

Karagdagang Gawain 

___________________________ 
Pamagat 

_________________________________________________________________________ 
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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 
 




