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ARALING PANLIPUNAN 7 

 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan:Una     Linggo: Ikalawa    SSLM No. 2  
MELC(s): Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog 
ng kabihasnang Asyano(AP7HAS-Ia-1) 
___________________________________________________________________ 

• Layunin: 1. Natatalakay ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng   
               kabihasnang Asyano 

          2. Nahihinuha ang kabuhayan ng mga Asyano batay sa katangiang       
               pisikal ng rehiyon 

          3. Napapahalagahan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng  
           kabihasnang Asyano  
• Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Grade 7 Learners Module (K to 
12) 
• Kabanata: Ikalawa       Pahina: 20   Paksa: Heograpiya ng Asya 

 

 

 

 

 

 

Rehiyon Katangiang Pisikal 

Hilagang 
Asya 

May pinakamahabang panahon ng taglamig at napakaikling tag-init. Sa 
ilang mga bahagi ng rehiyong ito ay may malawak na damuhan na may 
iba’t ibang anyo (steppe, prairie at savanna), at may kaunting bahagi na 
boreal forest o taiga na may kagubatang coniferous. 

Kanlurang 
Asya 

Mabuhangin at mabato ang karaniwang lugar dito, maging ang pagkatuyo 
ng mga ilog at lawa ay madalas dahil sa sobrang init at walang masyadong 
ulang nararanasan sa rehiyong ito ng Asya. 
 
Tatlong rehiyong pisikal ng Kanlurang Asya: 
1. Northern Tier- na lupain ng kabundukan at talampas 
2. Arabian Peninsula -na isang malawak na tangway na pinaliligiran ng 
iba’t ibang anyong tubig ngunit ang loob na bahagi nito ay salat sa tubig 
dahil disyerto ang malaking bahagi nito 
3. Fertile Crescent -na nagtataglay naman ng matabang lupa at saganang 
suplay ng tubig 

Timog Asya Ang topograpiya ng rehiyong ito ay mabundok. Sa hilagang bahagi nito ay 
makikita ang hanay ng mga bundok ng Hindu Kush sa Afghanistan, 
Karakoram Range sa Pakistan at China, at ang Himalayas sa Nepal. Sa 
katimugan ng Hindu Kush nakalatag ang Indo-Gangentic Plain na 

 Tuklasin Natin 
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katatagpuan naman ng Thar Desert sa kanlurang bahagi nito at ang 
Deccan Plateau sa bandang timog. Sa kanluran at silangan naman ng 
talampas na ito ay ang kabundukan ng Ghats: ang Western Ghats na nasa 
panig ng Arabian Sea, at ang Eastern Ghats na nasa panig naman ng Bay 
of Bengal. Mainit ang rehiyong ito maliban sa mga kabundukan na 
nananatiling malamig dahil sa niyebe o yelo. 

Timog-
Silangang 
Asya 

May kaaya-ayang klima, may magubat na kabundukan ang matatagpuan 
sa hilaga ng rehiyon at mga lambak-ilog naman sa timog. May matabang 
lupa ang mga kapatagan dito habang ang ibang lugar naman ay 
karaniwang latian at matubig. 
Dalawang rehiyon ng Timog-Silangang Asya: 
1. Pangkontinenteng Timog-Silangang Asya o Mainland Southeast 
Asia, isang tangway na nasa pagitan ng South China Sea at Indian Ocean. 
Ang malaking bahagi ng lupaing ito ay kabundukan at manaka-nakang mga 
nagtataasang talampas mula sa Himalayas hanggang katimugang bahagi 
ng China. Ang mga kabundukan at talampas na ito ay ang siyang 
naghihiwalay sa bahaging ito ng Timog-Silangang Asya sa iba pang 
rehiyon. Ang lupaing ito ay dinadaluyan ng iba’t ibang ilog tulad ng Mekong 
at Red River. 
2. Pangkapuluang Timog-Silangang Asya o Insular Southeast Asia ay 
binubuo ng mga kapuluang nakalatag sa karagatan kabilang ang mga isla 
ng Pilipinas, Indonesia, at East Timor. Ang ilan sa mga kapuluang ito 
(kasama ang Japan) ay kabilang sa rehiyong Pacific Ring of Fire dahil hitik 
sa mga bulkan ang lugar na ito at maaaring magdulot ng paglindol dulot ng 
kanilang pagsabog. 

Silangang 
Asya 

Tsina: 
Sa pangkalahatan, matataba na mga kapatagan dito, malalim ang mga 
lambak at mataas ang mga bundok. Ang mga ilog ng Huang Ho, Yangtze 
at Xi Jiang ay ang tatlong pinakamahalagang ilog sa pamumuhay ng mga 
Tsino dahil sa nagpapataba ito ng lupain at ginagamit na ruta para sa 
pakikipagkalakalan. 
Japan: 
Binubuo ito ng apat na malalaking isla; ang Kyushu, Shikoku, Hondhy, at 
Hokkaido. Nasa maliit na bahagi lamang ng bansa ang malalaking bahagi 
ng populasyon sapagkat mahigit sa 80% ng lupain ng Japan ay 
kabundukan. 

 

 

 

 

 

 

Gawain: Paglalakbay ni Maria  

Panuto: Punan ng tamang salita ang bawat patlang hinggil sa “Paglalakbay ni Maria” 
upang maipakita ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng 
kabihasnan.Gamitin ang mga salita sa loob ng kahon. 

 Subukin Natin 
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Gawain: Buuin mo ako!  
Panuto:Gamit ang talahanayan sa ibaba. Punan ng mga mag-aaral ng pinakaangkop 
na katangiang pisikal, hanapbuhay at kalagayang pangkapaligiran ng bawat kahon 
ng bawat hanay upang mapatunayan ang ugnayan ng tao sa kanyang kapaligiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag pagpipilian:  

Silangang Asya  disyerto tropical  lamig  turista 
 bagyo 

malamig   mainit na klima  nagyeyelo  pangingisda 

pagsasaka   kapuluan   Kanlurang Asya   baybayin  

 Isagawa Natin 
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Pamprosesong mga tanong:  
1. Batay sa talahanayan, may malaki bang kaugnayan ang uri ng kapaligiran sa uri ng 
hanapbuhay mayroon ang mga Asyano?  
2. May pagkakaiba ba ang uri ng hanapbuhay sa bawat rehiyon ng Asya?  
3. Bakit mahalaga ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa paghubog ng kabihasnan? 

 

 

 

 

 

 

Gawain: Aksiyon Ko! 
Ang bansang Pilipinas ay kabilang sa rehiyong may kaaya-ayang katangiang pisikal 
kaya nabiyayaan ng masaganang likas na yaman. Ngunit ngayon ay nahaharap din 
sa mga suliraning nag-ugat sa maling pakikipag-ugnayan ng tao sa kapaligiran. 
Bilang mag-aaral, ano ang iyong magiging aksiyon sa mga suliraning ito? 

 

Suliranin  

 

 
 

Ako 

Aksiyon Ko 

Paglobo ng dami ng itinatapong gamit 
na face mask na napabilang sa mga 
infectious waste 

1.  
 

  
Nakakalat na mga bote at galon ng 
mga alcohol na bumara sa mga 
daluyan ng tubig  

2.  
 

  
Pagdami ng mga kaso ng nagkakaroon 
ng Covid-19  

3.  
 

  
 

 

 Rubrik 

 

 

Mamarkahan ang iyong sagot sa bawat bilang batay sa rubrik na ito. 

 
 

Puntos Interpretasyon Katangian ng sanaysay 

3 Katangi-tangi 
Malinaw at organisado ang daloy ng 
pagpapaliwanag at paglalahad ng ideya at saloobin. 

2 Mahusay 
Hindi gaanong malinaw at organisado ang 
pagpapaliwanag at paglalahad ng ideya at saloobin. 

1 
Katamtamang 

kahusayan 

May kakulangan ang organisasyon ng 
pagpapaliwanag at paglalahad ng ideya at saloobin. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 
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Grade 7 Learners Material 
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