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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 

Hinahangad ng mga modyul sa Alternaltive Delivery Mode (ADM) na mabigyang-
daan ang lahat ng kabataan ng pagkakataong mapag-aralan ang sariling kilos sa yugto 
ng kanilang buhay tunog sa makataong kilos upang ikaw na mag-aaral ay makagawa 
ng ankop na mabuting plano na ikakgaganda ng sariling buhay. Ito rin ay upang 
maisagawa ang tamang pawawasto ng kilos o pasya. 

Pagkatapos mong isagawa ang mga gawain sa ADM na ito, inaasahang magawa mo 
ang mga sumusunod: 

Mga Kasanayang Pampagkatuto: 
1. Naipaliliwanag na ang bawat yugto ng makataong kilos ay kakikitaan 

ng kahalagahan ng deliberasyon ng isip at kilos-loob sa paggawa ng 
moral na pasya at kilos. (MELC-7.3) 

2. Nakapagsusuri ng sariling kilos at pasya batay sa mga yugto ng 
makataong kilos at nakagagawa ng plano upang maitama ang kilos o 
pasya. (MELC-7.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tala mula sa Guro 

Kinakailangang maging matiyaga ka sa pagbabasa at pagsagot ng mga 
gawain. Ang pagtitiyaga sa pagbasa ay daan upang maunawaan ang konsepto 
ng aralin. 
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Subukin 

A. Panuto: Basahin at intindihing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng 
napiling sagot sa patlang bago ang numero.  

 

______1. Ang una at ikatlong yugto ng makataong kilos ay nabibilang sa direksyon 
ng __________.  

a. kilos-loob 

b. isip 

c. free will 

d. wala sa nabanggit 

 

______2. Ang mga yugto ng makataong kilos na nasasakop ng kapangyarihan ng 
kilos-loob ay: 

 a. 1,3,5,7,9,11 

b. 1,2,3,4,5,6 

c. 7,8,9,10,11,12 

d. 2,4,6,8,10,12 

 

______3. Ang makataong kilos- ang kilos ng pagpapasiya na ang pinagmulan ay ang 
rasyunal na pag-iisip at kalayaan ng kilos-loob. Ang ibig sabihin ng 
pangungusap ay:  

 

a. Hindi matatawag na makataong kilos kung hindi ito dumaan sa 
makatuwirang isip at kung hindi ito pinili ng kilos-loob ng may 
kalayaan.  

b. Ang kilos-loob ang tanging nagpapasiya sa moral na kilos. 

c. Ang pagiging rasyunal ng isip ang tanging kailangan ng tao upang 
makagawa nito ng isang moral na pagpapasiya. 

d. Hindi ito moral na kilos. 
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B. Panuto: Nais mong kausapin ang isa sa iyong kaibigan sapagkat maraming 
nasasaktan sa kanyang pagbibiro. Suriin at ihanayang mga yugto ng 
makataong kilos (Hanay A) sa mga deliberasyon ng isip at kilos-loob sa 
Hanay B. Isulat ang titik ng napiling sagot sa patlang bago ang numero. 
(12 puntos; 1 puntos bawat aytem) 

 
HANAY A HANAY B 

 

_____4. Pagkaunawa 
sa layunin 

 
A. Magiging intensiyon ang isang ideya mula sa 

simpleng pagnanais o pagkagusto lamang. 

_____5. Nais ng 
layunin. 

B. Kung sa palagay ng kalooban ay mabuti ang gagawin 
mong pakikipag-usap sa kaibigan, magpapatuloy ito 
sa panghuhusga ng isip sa posibilidad ng ideya. 

 

_____6. Paghuhusga 
sa nais 
makamtan 

C. Sinasang-ayunan ng kilos-loob ang kilos kung ang 
gagawin mo ay nakakabuti. Maaari din namang 
hindi nito sasang-ayunan ang ideya. 

 
_____7. Intensiyon ng 

layunin 
D. Ang pagnanais mo na makausap ang iyong kaibigan 

upang mapagsabihan sa kanyang ginagawa. 

  
 
_____8. Masusing 

pagsusuri ng 
paraan 

 
A. Ang isip ay magsusuri at maglalahad ng mga iba’t 

ibang paraan upang mapagsabihan ang kaibigan. 
 

_____9. Paghuhusga 
sa paraan 

B. Dito pumapasok ang kalayaan ng kilos-loob (freedom 
of the will) upang pumili. Pinili ng iyong kalooban na 
kausapin mo siya ng personal. 

 
_____10. Praktikal na 

paghuhusga 
sa pinili. 

C. Pagkatapos mailahad ng isip ang mga posibleng 
paraan, aaprobahan o bibigyan pahintulot ng kilos-
loob ang mga paraan na mga ito. 

 
_____11. Pagpili D. Magkakaroon ng praktikal na panghuhusga o 

deliberasyon ang isip sa kung ano ang mga pinaka-
angkop na paraan kasama na rito ang mga 
sirkumstansya na kailangan niyang pag-isipan. 
Maaaring maging simple lang kung gagamitin mo 
ang text o sulat sapagkat hindi mo na aatupagin ang 
kanyang reaksiyon basta’t ang mahalaga ay 
maipapaalam mo ang kanyang pagkakamali. Kung 
kakausapin niya ito ng personal, kailang 
mahinahon, pormal at dibdibanupang magiging 
maayos ang takbo ng usapan, at iba pa. 
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_____12. Utos 

A. Ang kilos-loob ang saligan ng kilos na ibig sabihin ay 
ito ang may kapangyarihan sa katawan na isagawa 
ang kilos. Ang kilos-loob ang nagpapagalaw sa mga 
paa upang puntahan ang kaibigan, sa bibig upang 
umimik at iba pa.  

_____13. Paggamit B. Nagbibigay ang isip ng mga direksiyon sa mga dapat 
gawin tulad ng pagyaya sa kaibigan upang 
magmeryenda upang magkaroon ng pagkakataon 
na mag-usap, at iba pa.  

_____14. Pangka-
isipang 
kakayahan 
ng layunin 

C. Ang mga pakultad sa ating pagkatao ay isasagawa 
ang utos ng kilos-loob na gawin ang nasabing 
pakikipag-usap at pagsabihan sa personal ang 
kaibigan.  

_____15. Bunga D. Nagkakaroon ng kagaanan at katahimikan sa iyong 
kalooban sapagkat nakausap mo iyong kaibigan 
tungkol sa kanyang paraan ng pagbibiro na 
maraming nasasaktan at mapagsabihan mo na rin 
na maari niyang itong baguhin o kaya naman ay 
maghinay-hinay upang mapabuti niya ang kanyang 
pakikitungo sa iba. 

 

 

Balikan 

Napag-alaman sa Modyul 5 ng ikalawang markahan na ang makataong kilos 
(humane acts) ay kilos na isinagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at kusa. 
Ang kilos na ito ay resulta ng kaalaman, ginagamitan ng isip at kilos-loob kaya’t 
may pananagutan ang tao sa pagsasagawa nito. Sinadya at kinusa ang kilos na ito 
sapagkat isinagawa ito ng tao sa panahon na siya ay responsible, alam niya ang 
kanyang ginagawa at ninais niyang gawin ang kilos na ito. 

Tanong:  Ayon kay Sto Tomas de Aquino, Ano-ano ang 12 na mga yugto ng 
makataong kilos? 

Halimbawa: Pagkaunawa sa layunin (simple apprehension of the good) 

 

        Magbigay pa ng ibang yugto ng makataong-kilos. 
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Tuklasin 

Gawain 1: Sino Ako? 

Panuto: Anong pakultad ang ipinakikilala ng bawat icon.? Isulat sa patlang kung ito 
ba ay ISIP o KILOS LOOB. 

 
Ako ay bahagi ng pakultad ng tao na naghahain ng ideya 
na sa aking pagkakaalam ay mabuti. Nagbibgay rin ako 
ng mga paraan upang makamit ang ideyang ito. Pinag-
iisipan kong mabuti ang mga kahinaan at kalakasan ng 
bawat paraan na aking naihain at ako mismo ang 
nagbibigay ng direksiyon sa katawan ng mga dapat 
niyang gawin upang makamit ang isang layunin. Sino 
ako? 
 
1. ________________________________________ 

 
Bahagi ako ng pakultad ng tao na sumasang-ayon sa 
anumang naihain na ideya. Maaaring namang hindi ko 
tatanggapin ang isang ideya lalo na kung ito ay hindi 
mabuti. Ang aking pagsang-ayon sa isang ideya ang 
magiging daan upang ito ay maging isang intensiyon at 
ako mismo ang pumipili sa pinakamabuting paraan 
upang makamit ang intensiyon na ito. Hawak ko rin ang 
kapangyarihan sa katawan upang gumalaw at gawin at 
gawin ang isang kilos. Sino ako? 
 
2. _________________________________________ 

Ipinaliwanag ni Santo Tomas de Aquino na ang Isip at Kilos-loob ay 
magkatuwang sa isang dinamika at komplikado na interaksiyon. Masalimuot ang 
proseso sa pagitan ng mga yugto ng makataong kilos mula sa simpleng pagpuna at 
katalusan ng isip hanggang sa katapusang kilos. (Doyle, 2008). 

Pamprosesong Tanong: 

1. Paano nga ba nagyayari ang deliberasyon ng isip at kilos-loobsa pagpapasiya 
at pagsasagawa ng tao ng mabuting kilos?  

2. Bakit mahalagang gamitin ng tao nang tama ang dalawang ito sa 
pagsasagawang moral na pagpapasiya?  

Upang mapalawak ang iyong pag-iintindi, basahin at intindihing mabuti ang kung 
paano nangyayari ang dinamikang interaksiyon na ito. 
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Suriin 

Ang makataong kilos-- ang kilos ng pagpapasiya na ang pinagmulan ay ang 
rasyunal na pag-iisip at kalayaan ng kilos-loob (Akwinu, N.D). Ang mga 12 na yugto 
ng makataong kilos ay nahati sa dalawang kategorya: ang isip at kilos-loob. 

 
Isip Kilos-loob 

1. pagkaunawa sa layunin 2. nais ng layunin 
3. paghuhusga sa nais makamtan 4. Intensiyon ng layunin 
5. masusing pagsusuri ng paraan 6. paghuhusga ng paraan 
7. praktikal na paghuhusga sa pinili 8. pagpili 
9. utos 10. paggamit 
11.pangkaisipang kakayahan ng 

layunin 
12. bunga 

 
Ang pagpapasiya na kumilos o hindi kumilos ay hindi mawawalay sa ating 

pagkatao. Tandaan na kahit pa man wala kang gagawin, kung ito ay sinadya o 
kinusa na hindi ka kikilos, ito ay bahagi parin ng kilos ng pagpapasiya (Akwinu, 
N.D). Hindi matatawag na makataong kilos kung hindi ito dumaan sa makatuwirang 
isip at kung hindi ito pinili ng kilos-loob ng may kalayaan. Upang makagawa ng 
moral na pasya o kilos, ito ang proseso ng deliberasyon ng isip at kilos-loob na 
inilahad ni Santo Tomas de Aquino:  

 
1. Una ay maghahain ang isip ng isang ideya o bagay na sa pangkalahatang 

konsepto ay mabuti (Obstat & Macmahon, 1989). Halimbawa ay nais mong 
kausapin ang isa sa iyong kaibigan sapagkat maraming nasasaktan sa 
kanyang pagbibiro. Ang isip ay may kakayahang umintindi ng isang bagay, 
ideya o sitwasyon at pinagpapasyahan na ito ay mabuti.  

 
2. Tinitigan ng kilos-loob ang posibilidad nito o kung ito ba ay naaakma. 

Sinasang-ayunan ng kilos-loob ang kilos kung ito ay nakakabuti. Maaari 
din namang hindi nito sasang-ayunan ang ideya (Akwinu, N.D). Kung sa 
palagay ng kalooban ay mabuti ang gagawin mong pakikipag-usap sa 
kaibigan, magpapatuloy ito sa: 

 
3. Panghuhusga ng isip sa posibilidad ng ideya. Kung kaya mo ba itong 

kausapin at sabihin ang totoo? Mapagsasabihan mo kaya ang iyong 
kaibigan tungkol sa mga masasakit niyang pagbibiro? 

 
4. Sa sandaling “OO” ang sagot ng kilos-loob ay magiging intensiyon ang isang 

ideya mula sa simpleng pagnanais o pagkagusto lamang. Ang pagsang-ayon 
na ito ng kilos-loob ang magbibigay ng mas matibay na motibasyon kaya 
ito magiging isang intensiyon kung saan magsisimula ng kaigtingan para 
kumilos (Akwinu, N.D).Susunod dito, mag-aatas ang kilos-loob na mag-isip 
ang isip ng mga paraan kung paano magagawa ang layunin na ito.  
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5. Ang isip ay magsusuri at maglalahad ng mga iba’t ibang paraan upang 
mapagsabihan ang kaibigan. Kakausapin mo ba ito ng personal o sasabihin 
mo ito sa pamamagitan ng text sa cellphone? Bibigyan mo ba ito ng 
pasaring para makahalata ang kaibigan? Maari din naman na magsulat ka 
para maiparating ang gusto mong sabihin sa kanya.  

   
6. Pagkatapos mailahad ng isip ang mga posibleng paraan, aaprobahan o 

bibigyan pahintulot ng kilos-loob ang mga paraan na mga ito. Ayon parin 
kay Akwinu (N.D), sa yugto na ito maari din namang hindi tatanggapin ng 
kilos-loob ang ilan sa mga nailahad na paraan lalo na kung ang mga ito ay 
hindi nakakabuti at maari ding hihingi pa ito ng karagdagang opsiyon.  

 
7. Magkakaroon ng praktikal na panghuhusga o deliberasyon ang isip sa kung 

ano ang mga pinaka-angkop na paraan kasama na rito ang mga 
sirkumstansya na kailangan niyang pag-isipan. Nagkakaroon ng masusing 
pagtitimbang ng mga paraan at nakikita dapat ng isip kung ano ang 
pinakamabuti at pinaka-angkop dito. Maaaring maging simple lang kung 
gagamitin mo ang text o sulat sapagkat hindi mo na aatupagin ang kanyang 
reaksiyon basta’t ang mahalaga ay maipapaalam mo ang kanyang 
pagkakamali. Kung kakausapin mo ito ng personal, kailangan mahinahon, 
pormal at dibdiban upang magiging maayos ang takbo ng usapan, etc. Ang 
deliberasyon ay sumasakop sa paghahalintulad ng mga paraan, hindi 
lamang upang makuha ang hinahangad.  

 
8. Sa deliberasyon na ito, malaki ang impluwensya ng kilos-loob sapagkat ito 

ang panghuling hatol para sa paraan upang magawa ang layunin (Akwinu, 
N.D). Dito pumapasok ang kalayaan ng kilos-loob (freedom of the will) 
upang pumili (Akwinu, N.D; Doyle, 2008). Pinili ng iyong kalooban na 
kausapin mo siya ng personal. Ayon pa kay Santo Tomas de Aquino, sa 
mga pagkakataon na iisa lang ang nakikita at naibibigay ng isip na 
pagpipilian, bahagi parin ito ng malayang pagpili. Ito at sapagkat may 
kalayaan tayo na isagawa ito o hindi. 

 
9. Pagkatapos ng pagpapasiya, ang isip ay magbibigay ng utos na isagawa 

kung ano man ang intensyon. Nagbibigay ito ng mga direksiyon sa mga 
dapat gawin tulad ng pagyaya sa kaibigan upang magmeryenda upang 
magkaroon ng pagkakataon na mag-usap, atbp.  

 
10. Gayun pa man, ang kilos-loob parin ang saligan ng kilos na ibig sabihin ay 

ang kilos-loob ang may kapangyarihan sa katawan na isagawa ang kilos. 
Ang kilos-loob ang nagpapagalaw sa mga paa upang puntahan ang 
kaibigan, sa bibig upang umimik at iba pa.  

 
11. Ang mga pakultad sa ating pagkatao ay isasagawa ang utos ng kilos-loob 

na gawin ang nasabing pakikipag-usap at pagsabihan sa personal ang 
kaibigan.  
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12. Sa pagtatapos ng kilos, magkakaroon ng kapayapaan at kasiyahan sa sarili 

kung magagawa ang layunin ng mabuti. Nagkakaroon ng kagaanan at 
katahimikan sa iyong kalooban sapagkat nakausap mo iyong kaibigan 
tungkol sa kanyang paraan ng pagbibiro na maraming nasasaktan at 
mapagsabihan mo na rin na maari niyang itong baguhin o kaya naman ay 
maghinay-hinay upang mapabuti niya ang kanyang pakikitungo sa iba. 

 
Ayon kay Louis de Poissy, ang tao ay nagiging handa sa anumang 

pananagutan nito sapagkat ang makataong kilos ay mula sa deliberasyon ng 
kanyang kilos-loob, pinagpasyahan ng malaya at may kaalaman sa magiging resulta 
nito (Obstat & Macmahon, 1989). Malinaw na ang bawat pangyayari sa ating buhay 
ay bunga ng ating pagpapasiya (Brizuela et.al, 2015). Ang mga yugto ng makataong 
kilos ay makakatulong sa paggawa ng tao ng kanyang moral na pasya at kilos at 
upang maging mapanagutan siya sa kanyang buhay.  
 

 

Pagyamanin 

Gawain 2: Usapang Isip at Kilos-loob 

Panuto: Isipin mo nalang na ang isip at kilos-loob ay nagkakaroon ng masinsinang 
usapan tungkol sa isang bagay na nagustuhan. Kilalanin kung ang 
nagsasalita ay si ISIP o si KILOS-LOOB. 

 
 



 

9 
 CO_Q2_Edukasyon sa Pagpapakatao 10_ Module 6 
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Gawain 3: Pagsusuri sa deliberasyon ng Isip at Kilos-Loob 
Panuto: Mula sa Gawain 2, ipagpatuloy mo dito ang gawain. Sagutin ng 

komprehensibo ang mga katanungan. 
 
1. Kung sakaling hindi sasang-ayon ang kilos- loob sa ideya na ihahain ng isip, 

maipagpapatuloy ba ang kilos? Oo o hindi? Bakit? 

2. Matutuloy ba ang isang makataong kilos kung walang maibibigay ng isip na 
paraan upang makamit ang layunin o kung hindi tinatanggap ng kalooban ang 
mga naihain na paraan? Oo o hindi? Bakit? 

3. Sa mga pagkakataon na iisa lang ang naibibigay ng isip na paraan, kinakailangan 
ba talaga itong gawin ng tao dahil ito lang ang natatanging paraan upang 
makamit o magawa ang ninanais? Oo o Hindi? Bakit? 

 

 

Pamantayan sa pagbibigay ng puntos 
 

3 puntos 2 puntos 1 puntos 
Nasasagot ang tanong ng 
maayos at 
komprehensibo at 
nakapagbibigay ng sapat 
at naakmang katuwiran. 

Nasasagot ang tanong ng 
maayos at ngunit hindi 
sapat ang 
pangangatuwiran. 

Nasagot ang tanong ng 
oo/ hindi ngunit walang 
naibigay na 
pangangatuwiran. 
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Gawain 4:  Pagtatama sa Sariling Kilos 
Panuto:  Dahil nga nabiyayaan ang tao ng isip at kilos-loob, nakagagawa tayo ng 

mga pasya na hindi natin pinagsisihan. Ngunit, ang tao rin ay hindi 
perpekto. May mga bagay na ginagawa natin dulot ng padalos-dalos na 
pasiya at kilos. Punan ang mga bahagi ng kalasag ayon sa kung ano ang 
hinihingi ng bawat aytem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamantayan sa pagbibigay ng puntos  
3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Nasasagot ang tanong sa 
pamamaraang 
komprehensibo, maayos 
at nagpapakita ng 
pagpapahalaga at 
katapatan. 

Nasasagot ang tanong ng 
maayos at nagpapakita ng 
pagpapahalaga at 
katapatan. 

Nasasagot ang tanong 
ngunit kulang sa detalye 
upang maipakita ang 
esensiya ng gawain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ano ang 
pinakamabuting 
pagpapasiya na 
nagawa mo sa 
iyong buhay? 

2. Maituturing ba ito na makataong 
kilos? Bakit?  

3. Anu-ano ang iyong mga pagpipilian 
bago mo pagpasiyahan ito? 

4. Ano ang 
naging resulta 

ng iyong  
kilos sa #1? 

5. Ano ang 
pinakamaling 
pagpapasiya na 
iyong nagawa? 

6. Pinag-isipan mo ba ng maayos 
bago mo ito gawin? Bakit mo nagawa 
ang pagkakamaling ito? 

7. Ano ang iyong mga pagpipilian bago 
mo nagawa ang pagkakamaling ito? 

8. Ano ang 
naging resulta 
ng iyong maling 
pagpa-pasiya? 
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Isaisip 

Gawain 5: Pag-isipang Mabuti 
A. Panuto: Balikan muli ang mga 12 na yugto ng makataong kilos. Isulat ang 

mga yugto ng makataong kilos na nasasakop ng kapangyarihan 
ng isip at gayun din ang mga yugto na nasa ilalim ng pamamahala 
ng kilos-loob.  

 
Isip Kilos-loob 

Hal: 1. Pagkaunawa sa layunin  2. Nais ng layunin  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

B. Panuto: Sagutin ng maayos ang tanong: 

Bakit mahalaga ang deliberasyon ng isip at kilos-loob sa paggawa ng tao 
ng moral na pagpapasiya?  

Batayan ng pagbibigay ng puntos  
3 puntos 2 puntos 1 puntos  

Nasasagot ang 
tanong ng maayos 
at nakapagbibigay 
ng sapat at 
naakmang 
katuwiran. 

Nasasagot ang 
tanong ng maayos 
at ngunit kulang 
ang 
pangangatuwiran. 

Hindi sapat 
ang naibigay 
na sagot 
upang mabuo 
ang 
inaasahang 
konsepto. 
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Gawain 6: Pagninilay 

Panuto: Balikan ang Gawain 4, suriin ang iyong isinulat sa bilang 5,6,7 at 8. 
Magsulat ng dalawang paraan upang maitama ang iyong pagkakamali at 
dalawang paraan upang maiwasan na makagagawa ka malaking 
pagkakamali sa buhay. 

Batayan ng pagbibigay ng puntos 
2 puntos 1 puntos 

Maayos ang pagsagot sa mga ang 
tanong, at kakikitaan ito 
pagpapahalaga. 

Hindi masyadong nabibigyan ng katuturan 
ang tanong at hindi kumpleto ang diwa ng 
pangungusap. 

 
Mga paraan ko upang maitama ko ang aking pagkakamali. 
 

1. ___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Mga paraan ko upang hindi na ako makagawa ng malaking pagkakamali sa buhay. 
 

1. _____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

        _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Isagawa 
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Tayahin 

A. Panuto: Basahin at intindihing mabuti ang bawat aytem. Isulat ang titik ng 
napiling sagot sa patlang bago ang numero.  

 
______1. Ang mga yugto ng makataong kilos na nasasakop ng kapangyarihan ng isip 

ay: 
a. 1,3,5,7,9,11
b. 1,2,3,4,5,6 
c. 7,8,9,10,11,12 
d. 2,4,6,8,10,12 

 
______2. Ang 2,4,6,8,10,12 na yugto ng makataong kilos ay kabilang sa kategorya 

ng: 
 

a. free will 
b. moral na pagpapasya 
c. isip 
d. kilos-loob 
 

______3. Ang makataong kilos ay mula sa deliberasyon ng kanyang kilos-loob, 
pinagpasyahan ng malaya at may kaalaman sa magiging resulta nito. Ang 
implikasyon nito ay: 

 
a.  Ang tao ay nagiging handa sa anumang pananagutan nito.  
b. Ang mga yugto ng makataong kilos ay makakatulong sa paggawa ng 

tao ng kanyang moral na pasya at kilos. 
c. Sa pamamagitan nito ay mas magiging mapanagutan ang tao sa kilos 

at pagpapasiya niya sa kanyang buhay. 
d. lahat ng nabanggit. 
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B. Panuto: Nais mong kausapin ang isa sa iyong kaibigan sapagkat maraming 
nasasaktan sa kanyang pagbibiro. Suriin at ihanayang mga yugto ng 
makataong kilos (Hanay A) sa mga deliberasyon ng isip at kilos-loob sa 
Hanay B. Isulat ang titik ng napiling sagot sa patlang bago ang bilang. 
Sa aytem 4-9, piliin ang sagot mula sa A-F at sa G-L naman pipiliin ang 
sagot sa 10-15. (12 puntos; 1 puntos bawat aytem) 

HANAY A HANAY B 
_____4. Pagkaunawa 

sa layunin 
A. Ang isip ay magsusuri at maglalahad ng mga iba’t 

ibang paraan upang mapagsabihan ang kaibigan 

_____5. Nais ng 
layunin. 

B. Pagkatapos mailahad ng isip ang mga posibleng 
paraan, aaprobahan o bibigyan pahintulot ng kilos-
loob ang mga paraan na mga ito. 

_____6. Paghuhusga 
sa nais 
makamtan 

C. Magiging intensiyon ang isang ideya mula sa 
simpleng pagnanais o pagkagusto lamang. 

_____7. Intensiyon ng 
layunin 

D. Kung sa palagay ng kalooban ay mabuti ang gagawin 
mong pakikipag-usap sa kaibigan, magpapatuloy ito 
sa panghuhusga ng isip sa posibilidad ng ideya. 

_____8. Masusing 
pagsusuri ng 
paraan 

E. Sinasang-ayunan ng kilos-loob ang kilos kung ang 
gagawin mo ay nakakabuti. Maaari din namang hindi 
nito sasang-ayunan ang ideya.  

_____9. Paghuhusga 
sa paraan 

F. Ang pagnanais mo na makausap ang iyong kaibigan 
upang mapagsabihan sa kanyang ginagawa. 

 
 
_____10. Praktikal na 

paghuhusga sa 
pinili. 

 
A. Dito pumapasok ang kalayaan ng kilos-loob (freedom 

of the will) upang pumili. Pinili ng iyong kalooban na 
kausapin mo siya ng personal. 

_____11. Pagpili B. Magkakaroon ng praktikal na panghuhusga o 
deliberasyon ang isip sa kung ano ang mga pinaka-
angkop na paraan kasama na rito ang mga 
sirkumstansya na kailangan niyang pag-isipan. 
Maaaring maging simple lang kung gagamitin mo ang 
text o sulat sapagkat hindi mo na aatupagin ang 
kanyang reaksiyon basta’t ang mahalaga ay 
maipapaalam mo ang kanyang pagkakamali. Kung 
kakausapin niya ito ng personal, kailangan mahinahon, 
pormal at dibdiban upang magiging maayos ang takbo 
ng usapan, at iba pa. 

_____12. Utos C. Ang kilos-loob ang saligan ng kilos na ibig sabihin ay 
ito ang may kapangyarihan sa katawan na isagawa ang 
kilos. Ang kilos-loob ang nagpapagalaw sa mga paa 
upang puntahan ang kaibigan, sa bibig upang umimik 
at iba pa.  
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_____13. Paggamit D. Nagbibigay ang isip ng mga direksiyon sa mga dapat 
gawin tulad ng pagyaya sa kaibigan upang 
magmeryenda upang magkaroon ng pagkakataon na 
mag-usap, at iba pa.  

_____14. Pangka-
isipang 
kakayahan 
ng layunin 

E. Nagkakaroon ng kagaanan at katahimikan sa iyong 
kalooban sapagkat nakausap mo iyong kaibigan 
tungkol sa kanyang paraan ng pagbibiro na maraming 
nasasaktan at mapagsabihan mo na rin na maari 
niyang itong baguhin o kaya naman ay maghinay-hinay 
upang mapabuti niya ang kanyang pakikitungo sa iba. 

_____15. Bunga F. Ang mga pakultad sa ating pagkatao ay isasagawa ang 
utos ng kilos-loob na gawin ang nasabing pakikipag-
usap at pagsabihan sa personal ang kaibigan. 

 
 

 

Karagdagang Gawain 

 
 
Panuto: Mag-isip ng isang karanasan sa inyong buhay na gumawa ka ng 

pagpapasiya na hindi dumaan sa yugto ng makataong kilos. Ano ang 
pinakamahalagang natutunan mo mula sa karanasang ito? Isulat sa iyong 
dyornal. 

 
 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Batayan ng pagbibigay ng puntos 
3 puntos 2 puntos 1 puntos 

Maayos ang pagsagot sa 
mga ang tanong, at 
kakikitaan ito 
pagpapahalaga. 

Nasasagot ang tanong 
ngunit hindi kumpleto 
ang diwa ng 
pangungusap.. 

Hindi masyadong 
nabibigyan ng katuturan 
ang tanong at hindi 
kumpleto ang diwa ng 
pangungusap. 
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Susi sa Pagwawasto 

Gawain 3 

1.Ang sagot ay HINDI, 
sapagkat dito nagtatapos 
ang ideya. Hindi magiging 
intensiyon ang isang 
ideya kung hindi ito 
tatanggapin ng kilos-loob, 
kung kaya’t hindi ito 
maisasakilos.  
–Akwinu, N.D. 
2. Ang sagot ay HINDI, 
dahil ang mabuting kilos 
ay nakabatay sa moral na 
pagpapasiya ng isip at 
kilos- loob. 
--–Akwinu, N.D; Brizuela 
et.al, 2005 
3. Ang sagot ay HINDI, 
sapagkat may kalayaan ang 
tao na isagawa ito o hindi. 
Bahagi ito ng malayang 
pagpili ng kilos-loob (free 
will) 

Pagyamanin  (Gawain 
2) 

1.Isip 
2.Kilos-loob 
3.Isip 
4.Kilos-loob 
5.Isip 
6.Kilos-loob 
7.Isip 
8.Kilos-loob 
9.Isip 
10.Kilos-loob 
11.Isip 
12.Kilos-loob 

 
 

 

Subukin 
1. D 
2. B 
3. A 
4. D 
5. C 
6.  B 
7. A 
8. B 
9. D 
10. A 
11. C 
12. A 
13. C 
14. D 
15. B 
Tuklasin (Gawain 1) 
1. Isip 
2. Kilos-loob 
 

Isa-isip (Gawain 5) 

Isip Kilos-loob 
1. 
pagkaunawa 
sa layunin 

2. nais ng 
layunin 

3. paghuhusga 
sa nais 
makamtan 

4. Intensiyon 
ng layunin 

5. masusing 
pagsusuri ng 
paraan 

6. 
paghuhusga 
ng paraan 

7. praktikal na 
paghuhusga 
sa pinili 

8. pagpili 

9. utos 10. paggamit 
11. 
pangkaisipang 
kakayahan ng 
layunin 

12. bunga 

 

Tayahin   

1.A 
2.D 
3.D 
4.F 
5.E 
6.D 
7.C 
8.A 
9.B 
10.H 
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