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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 8 

 

Pangalan:____________________________  Petsa:____________________ 

 

Baitang:______________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan:  Una   Linggo: Una   SSLM No. 1 
MELC(s): Nasusuri ang katangiang pisikal ng daigdig. AP8HSK-Id-4 

 Layunin:  

1. Natutukoy ang mga saklaw at limang tema ng heograpiya  

2. Natatalakay ang pisikal na katangian ng daigdig (estruktura, imahinasyong 

guhit, klima at mga kontinente) 

3. Napahahalagahan ang daigdig bilang tirahan ng lahat ng may buhay 

 Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Kasaysayan ng Daigdig 

 Kabanata: 1   Pahina: 2-25   Paksa: Ang Heograpiya ng Daigdig  

 

 

 

 

HEOGRAPIYA: Katuturan, Saklaw at Limang Tema 

Ang salitang heograpiya ay hango sa wikang Greek na geo o daigdig at 

graphia o paglalarawan. Samakatuwid, ang heograpiya ay tumutukoy sa 

siyentipikong pag -aaral sa katangiang pisikal ng daigdig. 

May limang saklaw sa pag-aaral ng heograpiya:  

a) anyong lupa at anyong tubig    b) klima at panahon 
c) likas na yaman     d) flora (plant life) at fauna (animal life) 
e) distribusyon at interaksiyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito 
 
ANG LIMANG TEMA NG HEOGRAPIYA 
 

Pinangunahan ng National Council for Geographic Education at ng 
Association of American Geographers noong 1984 ang pagbalangkas ng limang 
magkakaugnay na temang heograpikal na may layuning gawing mas madali at 
simple ang pag - aaral ng heograpiya bilang isang disiplina ng agham panlipunan.  

1. LOKASYON. Ito ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig. Ito ay 
may dalawang paraan sa pagtukoy: Lokasyong Absolute at Relatibong 
Lokasyon. Ang lokasyong absolute ay matutukoy sa pamamagitan ng pagkukrus 

Tuklasin Natin 
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ng mga imahinasyong guhit tulad ng latitud at longhitud na bumubuo sa grid. Ang 
relatibong lokasyon naman ay matutukoy sa tulong mga lugar o bagay tulad ng 
mga anyong lupa o tubig at mga estruktura na nasa paligid nito. 
 
2. LUGAR. Ito ay tumutukoy sa mga katangiang natatangi sa isang pook. Ito ay may 
dalawang paraan sa pagtukoy: Katangian ng kinaroroonan tulad ng klima, anyong 
lupa at tubig at likas na yaman at Katangian ng mga taong naninirahan tulad ng 
wika, relihiyon, densidad (dami ng tao), kultura at mga sistemang politikal. 
 
3. REHIYON. Ito ay bahagi ng daigdig na pinagbuklod ng may magkakatulad na 
katangiang pisikal at kultural. 
 
4.INTERAKSYON NG TAO AT KAPALIGIRAN. Ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng 
tao sa katangiang pisikal na taglay ng kanyang kinaroroonan. Ang kapaligiran na 
pinagkukunan ng pangangailangan ng tao at ang pakikiayon nito sa mga 
pagbabagong nagaganap dito.  

5.PAGGALAW. Ito ay ang paglipat mula sa kinagisnang pook patungo sa ibang 
lugar. Ito ay maaaring tao, bagay at likas na pangyayari tulad ng hangin at ulan. May 
tatlong uri ng distansya ang isang lugar: Linear (Gaano kalayo?), Time (Gaano 
katagal ang paglalakbay?) at Psychological (Paano tinitingnan ang layo nito?) 

 
ANG KATANGIANG PISIKAL NG DAIGDIG 

 
Ang daigdig ay isa sa walong planeta sa solar system na umiinog sa araw. 

Kumukuha ng enerhiya mula sa araw ang lahat ng mga nabubuhay sa daigdig 
kabilang ang halaman, hayop at tao. Halos lahat sa kalikasan at kapaligiran tulad ng 
hangin, alon, ulan, klima at panahon ay naaapektuhan ng araw. Mahalaga sa mga 
halaman ang sinag ng araw upang mabuhay at ang mga halamang ito ang 
nagbibigay ng oxygen na mahalaga sa lahat ng may buhay. 
 
ESTRUKTURA NG DAIGDIG 
 

Ang daigdig ay binubuo ng tatlong bahagi.  Ito ng crust, mantle at core. Ang 
crust ay ang matigas at mabatong bahagi ng daigdig na umaabot ang kapal mula sa 
30 km hanggang 65 km palalim mula sa kalupaan at may kapal sa 5 km hanggang 7 
km lamang mula sa mga karagatan. Ang mantle naman ay patong ng mga batong 
napakainit kaya malambot at natutunaw ang ilang bahagi nito. Ang core na siyang 
kaloob - loobang bahagi ng daigdig ay na binubuo ng mga metal tulad ng iron at 
nickel.  
 

Ang daigdig ay may malalaking masa ng mga solidong bato na tinatawag na 
plate. Ang mga ito ay hindi nananatili sa posisyon, patuloy na gumagalaw at inaanod 
sa mantle. Napakabagal ng paggalaw ng plate at umaabot lamang sa 5 sentimetro o 
2 pulgada bawat taon. Ngunit ang paggalaw at pag - uumpugan ng mga ito ay 
napakalakas kaya’t nagdudulot ito ng paglindol, pagputok ng bulkan, at pagbuo ng 
mga kabundukan. Ito rin ang makapagpapaliwanag kung bakit sa loob ng 
napakatagal na panahon ay nagbabago - bago ang posisyon ng mga kontinente. 
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Ang daigdig ay may apat na hating-globo o hemisphere. Ang Northern Hemisphere 
at Southern Hemisphere na hinahati ng equator at ang Eastern Hemisphere at 
Western Hemisphere na hinahati ng Prime Meridian. 
 
Mga Imahinasyong Guhit sa Mapa o Globo 
 

Maaaring matukoy ang lokasyon ng isang lugar sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng latitud at longhitud nito. Ang lokasyon nito sa mapa o globo ay 
maaaring matukoy sa paraang absoluto, astronomikal at tiyak. 
 
Talahanayan 1.1: Mga Imahinasyong Guhit sa Mapa o Globo 

Imahinasyong Guhit Kahulugan 

Longhitud (longhitude) Ito ang distansyang angular na nasa pagitan ng dalawang 
meridian patungo sa kanluran ng Prime Meridian. Ito rin 
ang mga bilog o great circles na tumatahak mula sa North 
Pole patungo sa South Pole. 

Latitud (latitude) Ito ang distansyang angular sa pagitan ng dalawang 
parallel patungo sa hilaga o timog ng ekwador. 

Ekwador (equator) Ito ang naghahati sa globo sa hilaga at timog hemispero at 
itinakdang zero degree (0°) latitud. 

Prime Meridian Ito ang itinalagang zero degree (0°) longhitud at nasa 
Greenwich, England. 

Tropic of Cancer Ito ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere na 
direktang sinisikatan ng araw at makikita sa 23.5° hilaga ng 
ekwador. 

Tropic of Capricorn Ito ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere na 
direktang sinisikatan ng araw at makikita sa 23.5° timog ng 
ekwador. 

 
Ang Klima  
 

Sa lahat ng planeta sa solar system, tanging ang daigdig lamang ang kayang 
makapagpanatili ng buhay dahil ang malaking bahagi nito ay may kaaya - ayang 
atmospera at sapat na sinag ng araw, init at ulan na siyang pangunahing kailangan 
upang matustusan ang buhay ng lahat ng hayop at halaman sa buong mundo. 
 

Ang klima ay ang kalagayan o kondisyon ng atmospera sa isang lugar o 
rehiyon na nararanasan sa loob ng matagal na panahon. Ang pangunahing salik sa 
pagkakaiba - iba ng mga klima sa daigdig ay: natatanggap na sinag ng araw sa 
isang lugar depende sa latitud at sa panahon, distansya mula sa karagatan, at taas 
mula sa sea level.  
 

Mapalad ang mga lugar na malapit sa ekwador dahil nakatatanggap ito ng 
pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Dahil dito, 
maraming habitat o likas na tahanan para sa iba’t ibang uri ng halaman at hayop ang 
matatagpuan dito tulad ng rainforest, coral reef, at mangrove swamp. Ang mga lugar 
naman na bihira lamang ang pag - ulan at napakainit ang panahon tulad ng disyerto 
ay kakaunti lamang ang maaaring mabuhay na mga halaman at hayop gayundin ang 
mga lugar na may napakalamig na panahon. 
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Ang Mga Kontinente  
 

Ang kontinente ay ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng 
daigdig. Ang mga kontinente ay maaaring magkakaugnay o napalilibutan ng mga 
katubigan. 
 

Ayon sa Continental Drift Theory na isinulong ng isang Aleman na si Alfred 
Wegener, ang mga kontinente ay dating magkakaugnay at tinawag na super 
kontinente o Pangaea. Nagkahiwalay ang Pangaea dahil sa paggalaw at pag - 
uumpugan ng mga malalaking bloke ng bato (continental plates) kung saan 
nakapatong ang mga kalupaan kaya nabuo ng mga kontinente. 
 
Ang Pitong Kontinente ng Daigdig 

 

1. Aprika. Nagmumula rito ang malaking suplay ng ginto at diyamante. Makikita 
dito ang ilog Nile na isa sa pinakamahabang ilog sa buong mundo at ang 
disyerto ng Sahara na pinakamalaki sa buong mundo. 

2. Antarktika. Ang kontinenteng natatakpan ng yelo na may kapal na umaabot 
ng halos 2 km (1.2 milya) kaya walang taong nakatira dito maliban lamang sa 
mga siyentistang nagsasagawa ng pag - aaral tungkol dito. Gayunpaman, ang 
mga karagatang nakapalibot dito ay sagana sa mga isda at mammals. 

3. Asya. Ang pinakamalaking kontinente sa mundo na ang sukat ay mas malaki 
pa kaysa pinagsamang lupain ng Hilaga at Timog Amerika. Ang kabuuang 
sukat ng Asya ay tinatayang sangkatlong (1/3) bahagi ng kabuuang sukat ng 
lupain sa daigdig. Nasa Asya ang China na may pinakamalaking populasyon 
sa daigdig at ang Mt. Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo. 

4. Australia at Oceania. Ang Australia ay bansang kinikilala ring pinakamaliit na 
kontinente sa daigdig. Napalilibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at 
inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Mahigit 50 milyong taon na bilang 
kontinente ang Australia at may mga natatanging species ng hayop at 
halamang dito lamang matatagpuan tulad ng kangaroo, wombat, koala, 
Tasmanian devil, platypus at iba pa. 

5. Europa. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente sa lawak na halos 
6.8% lamang ng kabuuang lupain sa daigdig. Ang laki nito ay sangkapat (1/4) 
na bahagi lamang ng kalupaan ng Asya. 

6. Hilagang Amerika. Ang hugis nito ay malaking tatsulok subalit mistulang 
pinilasan sa dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. May 
dalawang mahabang kabundukan dito: ang Appalachian Mountains (silangan) 
at Rocky Mountains (kanluran). 

7. Timog Amerika. Ito ay hugis tatsulok din ngunit unti - unting nagiging patulis 
mula sa bahaging ekwador hanggang Cape Horn sa katimugan. Ang 
kabuuang baybayin ng Timog Amerika ay sinakop ng Andes Mountains na 
may habang 7, 240 km (4,500 milya). 
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Gawain 1: TEMAtukoy 

PANUTO. Basahing mabuti ang bawat pangungusap at tukuyin kung saang tema ng 

heograpiya ito nabibilang. Isulat lamang ang titik ng wastong sagot mula sa 

pagpipilian. 

a. Lokasyon  c. Rehiyon     e. Paggalaw 

b. Lugar   d. Interaksiyon ng tao at kapaligiran 

 

______1. Ang Pilipinas ay may klimang tropikal. 
______2. Pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino ang pangingisda dahil sa mga 
dagat na nakapalibot sa bansa.  
______3. Matatagpuan ang Singapore sa 1° 20’ H latitud at 103° 50’ S longhitud. 
______4.Ang Pilipinas ay kasapi sa Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN). 
______5. Karamihan sa mga Pilipino ay pumupunta sa Canada upang magtrabaho.  
 

 

 

 

Gawain 2: Katangian Mo, Ilalarawan Ko! 

Panuto: Ibigay ang hinihingi sa graphic organizer at dugtungan ang mga pahayag 

upang mabuo ang konsepto, katangian at kahalagahan ng katangiang pisikal ng 

daigdig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 

Katangiang 

Pisikal ng 

Daigdig 

 

Ang pitong kontinente 

ng daigdig ay 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

Ang kahalagahan ng 

mga imahinasyong 

guhit sa mapa/globo ay 
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Ang tatlong bahagi 

ng daigdig ay 
____________________________

____________________________

____________________________ 

 

Ang klima sa likas na yaman ay 

magkaugnay dahil 
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______ 

Bilang isang tao na nabubuhay 

sa daigdig,  pahahalagahan ko 

ito sa pamamagitan ng  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

________ 
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  Gawain 3: Tanong Mo, Sagot Ko! 

PANUTO: Sagutin ang mga sumusunod na pamprosesong mga tanong. 

1. Ano ang masasabi mo tungkol sa daigdig na natatanging planetang kayang 
makapagpanatili ng buhay?  
 
2. May epekto ba ang kalagayang pisikal ng daigdig sa lahat ng nabubuhay rito? 
Ipaliwanag. 
 

 

 

 

RUBRIK SA PAGSULAT NG SANAYSAY 

 5 4 3 2 1 

Nilalaman 

           Pagsunod sa uri ng anyong hinihingi.  

           Lawak at lalim ng pagtalakay, 

     

Hikayat 

           Paraan ng pagtalakay sa paksang alinsunod  

           sa tiyak na panutong ibinigay ng guro  

           kaugnay ng gawain. 

     

Kalinisan sa Paggawa.      

5- Pinakamahusay   2- Mapaghuhusay pa ng mga pantulong na pansanay  

4- Mahusay    1- Nangangailangan 

3- Katangap-tanggap  

 

 

 

 

A.  AKLAT: Kasaysayan ng Daigdig ni Mateo, et.al. Edisyon 2012, pp. 2-25 

B.   MODYUL: Project EASE AP III, Modyul 3 - Heograpiya ng Daigdig, pp. 1-40 

LRMDS, DepEd Philippines 
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