
ARALING PANLIPUNAN 7

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________

Markahan: 1   Linggo: 1 SSLM No. 1 MELC(s):Naipapaliwanag ang
konsepto ng Asya tungo sa paghahating-heograpriko: Silangang Asya,
Timog-Silangang Asya, Timog-Asya, Kanlurang Asya, Hilagang Asya at
Hilaga/Gitnang Asya

Layunin: 1. Naiisa-isa ang mga rehiyon sa Asya at ang mga bansang
napapabilang dito

2. Nailalarawan ang katangiang pisikal sa kapaligiran ng bawat
rehiyon sa Asya: Kanlurang Asya, Timog Asya,
Timog-Silangang Asya, Silangang Asya at Hilaga/Gitnang Asya
Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Asya:Pagkakaisa sa
Gitna ng Pagkakaiba

Kabanata: 1 Pahina: 11-27 Paksa: Heograpiya ng Asya

Mahalagang pagtuunan ng pansin sa iyong pag-aaral tungkol sa Asya
ang pag-aaral din ng pisikal na katangian ng kapaligiran sapagkat malaki ang epekto
nito sa kilos at gawain ng tao. Ito ay ang heograpiya. Ang bawat salik nito gaya ng
kapaligirang pisikal (kinaroroonan, hugis, sukat, anyo, vegetation cover), ang iba’t
ibang anyong lupa at anyong tubig, klima, at likas na yaman ng isang lugar ay
nakapagbigay impluwensya sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan ng mga Asyano
at patuloy na humuhubog sa kanilang kultura at kabuhayan. Ang Asya ay isa sa
pitong kontinente ng daigdig. Kontinente ang tawag sa pinakamalaking dibisyon ng
lupain sa daigdig. Isa sa mga paraan ng pagkuha ng lokasyon ng isang kontinente at
bansa ay sa pamamagitan ng pagtukoy ng latitude (distansyang angular na
natutukoy sa hilaga o timog ng equator) at longitude (mga distansyang angular na
natutukoy sa silangan at kanluran ng Prime Meridian) nito. Ang Equator ay ang
zero-degree latitude at humahati sa globo sa hilaga at timog na hemisphere nito, at
ang Prime Meridian naman ay ang zero-degree longitude. Nasasakop ng Asya ang
mula 10° Timog hanggang 90° Hilagang latitude at mula 11° hanggang 175°
Silangang longitude.
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Talahanayan ng kabuuang sukat ng bawat kontinente

Kontinente Kabuuang sukat
(kilometro kwadrado)

Asya 44,486,104
Africa 30,269,817
North America 24,210,000
South America 17,820,852
Antarctica 13,209,060
Europe 10,530,789
Australia 7,862,336
Kabuuan 143,389,336

Ang Limang Rehiyon ng Asya at mga Bansang Kabilang sa Bawat Rehiyon
Ang Hilagang Asya ay binubuo ng mga bansang dating Soviet Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan,Georgia,
Armenia) Mongolia at Siberia. Kilala ang rehiyong ito sa katawagang Central Asia o
Inner Asia.

Sa Kanlurang Asya matatagpuan ang hangganan ng mga kontinenteng
Africa, Asya at Europa. Dito nakalatag ang mga bansang Arabo (Saudi Arabia,
Lebanon, Jordan, Syria, Iraq at Kuwait), Gulf States (Yemen, Oman, United Arab
Emirates, Qatar, at Bahrain), Iran, Israel, Cyprus, at Turkey. Bahagi naman ng
Timog Asya ang India; mga bansang Muslim ng Afghanistan, Pakistan at
Bangladesh; mga bansang Himalayan ng Nepal at Bhutan; at mga bansang
pangkapuluan ng Sri Lanka at Maldives.

Ang Timog-Silangang Asya ay minsang binansagang Farther India at Little
China dahil sa impluwensya ng mga nasabing kabihasnan sa kultura nito. Ang
rehiyong ito ay nahahati sa dalawang subregions: ang mainland Southeast Asia
(Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia) at insular Southeast Asia (Pilipinas,
Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, East Timor). Ang Silangang Asya ay
binubuo ng China, Japan, North Korea, South Korea, at Taiwan.

MGA URI NG ANYONG LUPA
a. Bulubundukin o hanay ng mga bundok. Pinakatanyag dito ay ang Himalayas na
may habang umaabot sa 2,415 kilometro. Ang Hindu Kush (Afghanistan), Pamir
(Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, at Kyrgyzstan).
b. Bundok. Ito ay mataas na anyong lupa na nagtataglay ng mga bato at lupa. Ang
Mt. Everest na nakahanay sa Himalayas ay ang pinakamataas na bundok sa buong
mundo na may taas na halos 8,850 metro, pangalawa ang Mt. K2 (8,611 metro) na
nasa Pakistan/ China. Pangatlo naman ang Mt. Kanchenjunga (8,586 metro) na
nasa Himalayas din.
c. Bulkan o bundok na may butas sa pinakatuktok na nilalabasan ng maiinit na bato,
lava, putik, lahar, at abo. Dahil sa ang Insular Southeast Asia ay nakalatag sa Pacific
Ring of Fire, tinatayang nasa humigit kumulang 300 aktibong bulkan ang nasa Asya
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d. Talampas o ang kapatagan sa itaas ng bundok. Ang Tibetan Plateau na
itinuturing na pinakamataas na talampas sa buong mundo (16,000 talampakan) at
tinaguriang “Roof of the World” ay nasa Asya.
e. Disyerto. Ito ay rehiyong may malawak na tuyong lupa at buhangin. Ang Gobi
Desert (Mongolia at Hilagang China, 1,295,000 kilometro kwadrado) na siyang
pinakamalaki sa Asya at pang-apat sa buong mundo, ay isa lamang sa mga
disyertong matatagpuan sa Asya
f. Kapuluan o Arkipelago. Pangkat ng mga pulo na marami sa Asya tulad ng
Indonesia, ang pinakamalaking archipelagic state sa buong mundo na binubuo ng
humigit kumulang na 13,000 mga pulo, ang Pilipinas at ang Japan.
g. Pulo. Ito ay masa ng lupang napapaligiran ng tubig. Kabilang dito ang Cyprus sa
kanluran; Sri Lanka, at Maldives sa katimugan; Borneo, Java, Sumatra, at mga pulo
ng Pilipinas sa timog-silangan; Hainan, Taiwan, at mga pulo ng Japan sa silangan; at
New Siberian, Zemlya, at Severnaya sa hilaga
h. Tangway o Peninsula. Lupain din ng mga tangway o anyong lupang nakausli sa
karagatan ang Asya. Ilan sa mga ito ay ang Turkey at Arabian sa kanluran; India, sa
katimugan; Indochina, at Malay sa Timog-silangan; Korea, Kamchatka, at Chukotsk
sa silangan; at Taymyr, Gyda, at Yamal sa hilaga (bahagi ng Siberia).
i. Kapatagan. Halos sangkap at (¼) na bahagi ng lupain ng Asya ay kapatagan. Ang
Indo -Gangetic Plain at malaking bahagi ng Timog Silangang Asya ay bahagi nito.

Mga Uri ng Anyong Tubig
Ang mga karagatan at mga dagat na ito ay gumaganap ng mahalagang

papel sa pamumuhay ng mga Asyano dahil ang mga ito ay nagsisilbing likas na
depensa, rutang pangkalakalan at sa paggagalugad, at pinagkukunan ng iba’t-ibang
yamang dagat at yamang mineral. Ang mga baybay-ilog ng Tigris at Euphrates,
Indus, at Huang Ho ang nagsilbing lundayan ng mga sinaunang kabihasnan hindi
lamang sa Asya kundi sa buong daigdig. Apat na katangi-tanging dagat at lawa
ang matatagpuan sa Asya: ang Caspian Sea (hilagang Iran, Kazakhstan,
Turkmenistan, Azerbaijan, Armenia, at Gergia, 371,000 kilometro kwadrado) na
pinakamalaking lawa sa mundo; ang Lake Baikal (timog silangang Siberia, 31,500
kilometro kwadrado) na siyang pinakamalalim na lawa; ang Dead Sea (hangganan
sa pagitan ng mga bansang Israel at Jordan, 1,049 kilometro kwadrado) na
pangalawa sa pinakamaalat na anyong tubig sa buong daigdig; at ang Aral Sea
(hangganan ng mga bansang Uzbekistan at Kazakhstan, 64,750 kilometro
kwadrado), ang pinakamalaking lawa sa Asya.

ANG MGA VEGETATION COVER SA ASYA
Ang vegetation o uri o dami ng mga halaman sa isang lugar tulad ng pagkakaroon
ng kagubatan o damuhan ay epekto ng klima nito.
1. Steppe Ay uri ng damuhang may ugat na mabababaw o

shallow-rooted short grasess.
2. Praire Lupaing may damuhang mataas na malalim ang ugat o

deeply-rooted tall grasses.
3. Savanna Lupain nang pinagsamang mga damuhan at kagubatan.
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4. Boreal forest o
taiga

(rocky mountainous terrain). Coniferious ang mga kagubatang
ito bunsod ng malamig na klima dahil sa presipitasyon na
maaaring nasa anyong yelo o ulan.

5. Tundra Treeless mountain tract. Kakaunti ang mga halamang
tumatakip at halos walang puno sa lupaing ito dahil sa
malamig na klima.

6. Tropical
Rainforest

Mainam na klima na halos may pantay na panahon ng
tag-ulan at tag-araw.

MGA URI NG KLIMA SA ASYA
Rehiyon Katangian ng Klima

Hilagang
Asya

Sentral Kontinental. Mahaba ang taglamig na karaniwang
tumatagal ng anim na buwan, at maigsi ang tag-init, ngunit may
ilang mga lugar na nagtataglay ng matabang lupa. Gayunpaman,
malaking bahagi ng rehiyon ay hindi kayang panirahan ng tao dahil
sa sobrang lamig.

Kanlurang
Asya

Hindi palagian ang klima. Maaaring magkaroon ng labis o di kaya’y
katamtamang init o lamig ang lugar na ito.Bihira at halos hindi
nakakaranas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. Kung
umulan man, ito’y kadalasang bumabagsak lamang sa mga pook
na malapit sa dagat.

Timog Asya Iba-iba ang klima sa loob ng isang taon. Mahalumigmig kung Hunyo
hanggang Setyembre, taglamig kung buwan Timog Asya ng
Disyembre hanggang Pebrero, at kung Marso hanggang Mayo,
tag-init at tagtuyot. Nananatiling malamig dahil sa niyebe o yelo ang
Himalayas at ibang bahagi ng rehiyon

Silangang
Asya

Monsoon Climate ang uri ng klima ng rehiyon. Dahil sa lawak ng
rehiyong ito, ang mga bansa rito ay nakakaranas ng iba-ibang
panahon: mainit na panahon para sa mga bansang nasa mababang
latitude, malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi
ng rehiyon.

Timog-Silang
ang Asya

Halos lahat ng bansa sa rehiyon ay may klimang tropikal.
Nakararanas ang mga ito ng tag-init, taglamig, tag-araw at tag-ulan.

Punan mo Ako!
Ang Asya ay hinati sa limang rehiyong pisikal. Gamit ang talahanayan, ibigay ang
iba’t ibang rehiyon sa Asya at ang mga bansang bumubuo dito.

Mga Rehiyon sa Asya Mga Bansang Kabilang
1.
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2.
3.
4.
5.

Ilarawan Mo!
Basic Radial: Gamit ang basic radial, ilarawan ang katangiang pisikal na kapaligiran
ng iba’t ibang rehiyon sa Asya.

Pamprosesong Tanong:
1. Paano hinati ang iba’t ibang rehiyon sa Asya? Ano-ano ang naging batayan sa
paghahati nito?
2. Paano mo mailalarawan ang katangiang kapaligirang pisikal ng iba’t ibang rehiyon
sa Asya sa larangan ng kinaroroonan, klima, anyo at vegetation cover?. Ano ang
kanilang pagkakatulad at pagkakaiba?
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Barangay ko, Ilarawan ko!
Bilang kasapi ng iyong barangay, ilarawan ang iyong barangay na

kinabibilangan tulad ng kapaligiran, mga tao, at ang kanilang trabaho o gawain.
Gamitin ito bilang gabay:

Ang aking barangay ay___________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Mananatili itong ______________________________________________________
___________________________________________________________________.

Rubrik sa Pagmamarka
Nilalaman: 5 puntos
Organisasyon ng Ideya: 5 puntos
Kaayusan at Kalinisan: 5 puntos
Kabuuan: 15 puntos

ASYA: Pagkakaisa sa Gitna ng Pagkakaiba

Rosemarie C Blando, Adelina A. Sebastian, Angelo C. Espiritu,
Erna C. Golveque, August M. Jamora, Regina R. Capua, Armi
S. Victor, Sandra I. Balgos, Allan F. Del Rosario, at Randy R.
Mariano

6 GSC-CID-LRMS-FSSLM, v.r. 03.00, Effective June 14, 2021


