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ARALING PANLIPUNAN 7 

 

Pangalan: ______________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ______________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una     Linggo: Ikaapat 

MELC(s): Nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal 

sa  pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon ( AP 7 HAS-19-1.7) 

⮚ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Asya:Pagkakaisa sa Gitna ng  

Pagkakaiba , Kayamanan 

⮚ Layunin:  1.Natutukoy ang yamang likas at kapaligirang pisikal ng mga rehiyon   

                         ng   Asya. 

2.Naipapaliwanag ang implikasyon ng yamang likas at kapaligirang   

    pisikal      sa pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon 

Paksa: Yamang Likas at Implikasyon ng Kapaligirang Pisikal sa Pamumuhay ng mga  
            Asyano  
 

 

 

 

Kapaligirang Pisikal ng mga Rehiyon ng Asya 

Sa Hilagang Asya – sentral kontinental,mahaba ang taglamig at maigsi ang tag –

init.Bagamat malaking bahagi ng rehiyon ay di kayang tirahan ng tao dahil sa 

sobrang lamig,May mga lugar naman na nagtataglay ng matatabang lupa.Sa ilang 

bahagi ng rehiyong ito ay may malalawak na damuhan at kaunting boreal forest o 

taiga na may kagubatang coniferous.Sa bahagi ng Russia at Siberia matatagpuan 

ang tundra o treeless mountain tract.Kakaunti ang mga halamang tumatakip at halos 

walang puno sa lupaing ito dahil sa malaking bahagi ng rehiyon ay nababalutan ng 

niyebe 

Sa Kanlurang Asya- Karaniwang mabuhangin at mabato ang  lugar.Madalas ang 

pagkatuyo ng mga ilog at lawa. Nahahati ito sa tatlong rehiyon;Northern Tier na 

lupaing kabundukan at talampas,ang Arabian Peninsula na isang malawak na 

tangway na pinaliligiran ng iba’t ibang anyong tubig ngunit ang loob na bahagi ay 

salat sa tubig dahil disyerto ang malaking bahagi nito at ang Fertile Crescent na 

nagtataglay naman ng matabang lupa at saganang suplay ng tubig.Hindi palagian 

ang pagbabago ng klima.maaring magkaroon ng labis o di kaya’y katamtamang init o 

lamig.Bihira at halos hindi nakararanas ng ulan ang malaking bahagi ng rehiyon. 

 Tuklasin Natin 
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Sa Silangang Asya – matataba ang kapatagan ,malalalim ang mga lambak at 

matataas ang mga bundok.Ang mga ilog ang nagpapataba ng lupa at ginagamit na 

ruta sa pakikipagkalakalan.Ang bansang Hapon ang nahihiwalay sa mismong lupain 

ng Silangang Asya.binubuo ito ng apat na malalaking isla at maliit lamang na bahagi 

ng bansa ang malaking populasyon sapagkat 80% ng lupain ng bansang Hapon ay 

kabundukan.Monsoon ang uri ng klima ng rehiyon.Dahil sa lawak ng rehiyon,ang 

mga bansa rito ay nakararanas ng ibat ibang panahon:mainit ang nasa mababang 

latitude,malamig at nababalutan naman ng yelo ang ilang bahagi ng rehiyon.Sa ilang 

bahagi nito ay may damuhang steppe at prairie. 

Sa Timog Asya- may anyong hugis tatsulok na may hangganang Indian Ocean sa 

Timog at Kabundukang Himalayas sa Hilaga.Ang topograpiya ng rehiyon  ay 

mabundok.Sa katimugan makikita ang kapatagan ng Indo Gangentic Plain na 

katatagpuan naman ang Thar Desert sa kanluran at Deccan Plateau sa timog.Dito 

rin matatagpuan ang malalaking ilog sa daidig ang Indus,Ganges at 

Brahmaputra.Mainit ang rehiyon, maliban sa mga kabundukang nananatiling 

malamig dahil sa niyebe.iba - iba ang klima sa loob ng isang taon. 

Sa Timog - Silangang Asya- magubat na kabundukan ang nasa hilaga at mga 

lambak-ilog naman sa timog.May matabang lupa ang mga kapatagan habang ang 

ibang lugar naman ay karaniwang latian at matubig.Nauuri ang rehiyon sa dalawa: 

ang pangkontinental at pangkapuluan.Halos lahat ng mga bansa sa rehiyon ay may 

klimang tropikal.Nakararanas ang mga ito ng tag-init,taglamig,tag-araw at tag-

ulan.Matatagpuan sa rehiyon ang lupain nang pinagsamang damuhan at 

kagubatan.Biniyayaan din ang rehiyon  ng tropical rainforest na may mainam o 

kaaya-ayang klima na halos pantay na panahon ng tag-ulan at tag-araw. 

Ang  Likas Yaman ng Asya 

Sa Hilaga Asya – matindi ang lamig sa rehiyon na ito na halos walang punong 

nabubuhay.Ang mga troso mula sa Siberia ang tanging yamang gubat.Sa 

pangisdaan,produktong panluwas ang caviar ng mga sturgeon.Tinatayang 

pinakamalaki sa mundo ang deposito ng ginto sa Kyrgyzstan at Uzbekistan,at sa  

Tajikistan ay may tatlong uri ng yamang mineral; ang metalikong mineral tulad ng 

ginto,panggatong na natural gas ng Turkmenistan at industriyal na mineral tulad ng 

phosphate.Sa mga lambak-ilog at sa mababang burol ng mga bundok, may 

produksyon ng pagkaing butil na nakatuon sa pagtatanim ng trigo,palay at 

barley,Gayundin ang bulak,gulay tabako,sugar beets,sibuyas,ubas at mansanas.Sa 

pag-aalaga at pagpaparami ng mga hayop tulad ng baka at tupa nagkakaroon ang 

mga tao ng lana,karne at gatas. 

Sa Timog Asya- pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay at palay ang 

mahalagang produkto bagamat may mga pananim na trigo,jute,tubo at mga 

gulay.Malaki rin ang reserba ng bakal at karbon sa India,at ang Afghanistan ay 

tanyag sa pagtatanim ng opyo.Sa baybaying dagat ng Pakistan matagpuan ang 

gubat bakawan,sa Sri Lanka ang mga puno ng Mahogany,iba’t ibang uri ng 

palm,kagubatang evergreen,punong ebony at satinwood.Malaking kapakinabangan 

ng Indian Ocean dahil sa pagtustos nito ng ibat ibang yamang dagat.Sa ibang 
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bahagi ng rehiyon tulad ng Afghanistan at Bangladesh ay paghahayupan.May 

batong apog,bakal,karbon,natural gas,langis, tanso,asin at gypsum. 

Sa Timog Silangang Asya – nasa kabundukang Myanmar matatagpuan ang 

pinakamaraming punong Teak, sa Pilipinas maraming punong palm at matitigas na 

kahoy gaya ng apitong,yakal,lauan,kamagong ipil,pulang narra,mayapis at ibat ibang 

species ng dapo.Sa kabundukang Brunei naninirahan ang iba’t ibang uri ng 

unggoy,ibon at reptile.May ibat ibang pananim sa rehiyon ng Pilipinas ang 

nangunguna sa produksyon ng langis, niyog at kopra.Ang 

kalabaw,baka,baboy,kabayo,kambing at manok ang karaniwang inaalagaang hayop 

sa rehiyon.Sa yamang mineral,may depositong langis , natural gas at liquefied 

gas.Ang malalaking ilog ay pinagtatayuan ng dam at nililinang para sa hydroelectric 

power na siyang pinagkukunan ng kuryente. 

Sa Silangang Asya – matatagpuan dito ang ibat ibang anyo ng yamang lupa 

maliban lamang sa mabuhangin o matigang na lupa sa Mongolia.Sakop ng Tsina 

ang 7% ng lupa na maaring bungkalin.Pangunahing pananim nito ang palay at 

siyang nangunguna sa produksyon nito sa buong mundo.Ang ilang bahagi ng 

Silangang Asya ay nakatuon din sa pagtatanim at paghahayupan.Ang mga anyong 

tubig ay nililinang din upang mapakinabangan.Ang malalaking hayop ay ginagamit 

bilang katulong sa paghahanapbuhay.Salat sa yamang mineral ang bansang 

Hapon,. Nagtatanim sila ng punong mulberry upang maging pagkain ng silkworm 

kaya nanunguna ang Japan sa industriya ng telang sutla. 

Sa Kanlurang Asya- ay sagana sa yamang mineral gaya ng langis at 

petrolyo.Pinakamalaking tagapagluwas ng petrolyo ang Saudi Arabia,sa langis ang 

Iran ,Iraq,UAE,Kuwait at Oman.Karamihan sa mga bansa sa rehiyong ito ay may 

natural gas,tanso,bauxite,potash,zinc,magnesium,phospate at iba pa.Sa 

agrikultura,nagtatanim ang mga rito ng trigo at barley sa mga oasis.Pangunahing 

produkto ng Iran ang trigo,barley,palay,bulak,mais,tabako at mga prutas,sa Iraq 

naman ang dates at dalandan ang Israel.Paghahayupan ang karaniwang gawain ng 

mga naninirahan sa bulubundukin at sa mga disyerto. 

Hindi aksidente ang pagkakaganap ng sinaunang kabihasnan sa mga lambak-ilog 

ng Huang-Ho,Indus at Ganges,Tigris at Euphrates,Nagsimulang lumitaw ang mga 

nayong agrikultural.Ang oportunidad na ibinigay ng mga lambak ilog na ito ang 

naging daan upang kanilang malinang ang kanilang kabihasnan base sa 

agrikultura.Pagpapastol naman ang gawaing hanapbuhay ng mga Asyanong 

naninirahan sa mala-disyertong lupain.Karaniwan na sa mga pook na ito ang 

pagpapastol ng tupa,kambing at bakang pinagkukunan ng karneng iniluluwas sa 

mga rehiyong malalamig.Pagmimina naman ang karaniwang hanapbuhay sa mga 

bansang mabundok dahil sa yamang – bundok na 

karbon,langis,uranium,bakal,bauxite at iba pa.Ang ilang bansang Asyano ay 

industriyalisado na at maunlad dahil sa malawakang paggamit ng makina at lakas-

tao.May mga bansa namang nangangailangan pa ng enerhiya at teknolohiya kaya 

may kabagalan ang pag-unlad.Sa kabuuang kasaysayan,nagkaugnayan ang mga 

Asyano sa pamamagitan ng rutang pangkabundukan sa Gitnang asya ,daang –tubig 

at mga ilog na nagsisilbing ruta ng kalakalan sa pagitan ng mga taga-kanluran at 
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taga-silangang Asya.Yamang tubig din ang dala ng mga anyong tubig na 

pinanggalingan ng mga pagkain,perlas,korales at iba pa. 

Ang pagkain ng mga tao sa isang bansa maging ang mga produktong panluwas nito 

ay nagmula sa pagsasaka.Kung malawak at mataba ang lupain,mas matutugunan 

nito ang mga pangangailangan ng bansa at makapagluluwas ng mas maraming 

produkto.Sa pagpapalaki ng produksyon,ang ilan ay gumagamit ng mga 

makabagong makinarya.Marami sa mga bansa sa Asya ay papaunlad bunsod sa 

kasaganaan nito sa likas yaman.ang mga ito ay pinagkukunan ng mga materyales 

na panustos sa kanilang mga pagawaan.Maging ang mauunlad na bansa ay dito 

kumukuha ng mga hilaw na materyales kung kaya’t nauubos na ang likas yaman ng 

huli at hindi sila ang nakinabang nito.Sa kabilang banda,likas na yaman din ang 

kanilang iniluluwas ,kasabay nang paggamit ng mga tradisyunal at makabagong 

teknolohiya upang mapataas ang antas ng pambansang kita,at upang mapabuti ang 

pamumuhay ng mga mamamayan nito.Sa patuloy na pagdami ng tao ay patuloy din 

ang pagdami ng nangangailangan ng ikabubuhay at pananahanan nito.Isang 

katotohanan na ang populasyon ay lumalaki ngunit ang lupa ay hindi,kung kaya’t 

ang ilan ay isinasagawa ang land conversion,na ang tao na nagdudulot naman ng 

pagkasira ng tirahan ng mga hayop.Gumagamit ang tao ng teknolohiya upang 

baguhin ang kakayahan ng lupa at ng kanilang kapligiran.  

 

 

 

Panuto:Tukuyin kung anong rehiyon ng Asya ang tinutukoy sa bawat bilang.Isulat 

ang titik ng iyong sagot sa bawat patlang.HA kung Hilagang Asya, KA kung 

Kanlurang Asya, SA kung Silangang Asya, TA kung Timog Asya at TSA kung Timog 

Silangang Asya 

____1.Matataba ang kapatagan,malalalim ang mga lambak at matataas ang mga 

bundok 

____2.Nauuri sa dalawa ang pangkontinental at pangkapuluan 

____3.May pinakamahabang panahon ng taglamig at napakaikling tag-init 

____4.Mabuhangin,mabato at madalas ang pagkatuyo ng ilog at lawa 

____5.Mainit na rehiyon na may kabundukang nanatiling malamig dahil sa niyebe 

____6.Nangunguna sa industriya ng telang sutla 

____7.Nangunguna sa produksyon ng langis at kopra 

____8.Troso ang tanging yamang gubat ng rehiyong ito 

____9.Sagana sa yamang mineral na langis at petrolyo 

____10.Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao 

 

 Subukin Natin 
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Panuto:Basahin ang bawat pangungusap.Piliin ang titik na magpapaliwanag sa 

implikasyon ng kapaligirang pisikal sa pamumuhay ng mga Asyano 

 

____1.Kung may malawak at matabang lupain 

 a. Mas maraming turista ang mamamasyal 

 b. Mas maraming langis at petrolyo ang makukuha 

 c. Matutugunan nito ang pangangailangan ng bansa at makapagluluwas ng mas 

maraming produkto 

____2.Bakit sinasabing nagkaugnay ang mga Asyano sa pamamagitan ng 

kabundukan at mga anyong tubig? 

a.Dahil sa magkakatulad ang klima ng bawat rehiyon 

b.Dahil sa ang kabundukan at katubigan ang nagsisilbing rutang pangkalakalan 

c. Dahil sa nagsisilbi itong hangganan ng bawat rehiyon 

____3.Halos walang punong nabubuhay sa malaking bahagi ng lupain ng Hilagang 

Asya 

a.sobrang lamig ,na mahaba ang taglamig at maig silang ang tag-init 

b.disyerto ang malawak na lupain 

c.Dahil matagpuan ang rehiyon sa mababang latitude 

____4.Bakit nangunguna ang bansang Hapon sa industriya ng telang sutla 

a.Dahil sagana ang bansa sa kagubatang teak 

b.Dahil nagtatanim sila ng mulberry na pagkain ng silkworm 

c.dahil sagana ang lugar na ito sa trigo,palay at barley 

____5.Klimang tropikal ang nararanasan ng timog-silangang asya 

a. May kabundukang balot ng niyebe 

b. Iba iba ang panahon sa rehiyon na ito 

c. Nakararanas ang rehiyon ng tag-init,taglamig,tag-araw at tag-ulan 

 

 

 

 

 

Ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? 

 

Kung sa isang pagkakataong ikaw ay patirahin sa mga sumusunod na lupain na may 

ganitong uri ng topograpiya,anong tatlong bagay ang dapat mong mamamalayan? 

 

Sa ibabaw ng talampas 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 

Sa malawak na disyerto 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________ 

 Isagawa 

Natin

 Ilapat Natin 
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Sa kabundukang nababalutan ng niyebe 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________ 

 

 

 

Mamarkahan ang iyong gawain batay sa rubrik na ito. 

 
Rubriks para sa Paggawa ng Sanaysay 

Puntos Interpretasyon Katangian ng sanaysay 

10 Napakahusay 
Malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy ng kaisipan at 
paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin ukol sa paksa 

8 Mahusay 

Malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy ng kaisipan ngunit 
hindi masyadong nailahad ang ideya, impormasyon at saloobin 
sa paksa 

6 
Katamtamang 

Husay 

Hindi gaanong malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy ng 
kaisipan at paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin sa 
paksa 

4 
Hindi gaanong 

mahusay 

Hindi malinaw at maayos ang konstruksyon at daloy ng kaisipan 
at paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin sa paksa 

2 
Kulang ang 
kahusayan 

May kaguluhan ang konstruksyon at daloy ng kaisipan at 
paglalahad ng ideya, impormasyon at saloobin sa paksa 
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