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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

Markahan: Una   Linggo: Ikalima    SSLM No. 4  

MELC(s): Naiuugnay ang heograpiya sa pagbuo at pag-unlad ng mga sinaunang  

                 kabihasnan sa daigdig. AP8HSK- Ig50 

 Layunin:  

1. Nasusuri ang Heograpiya ng Mesopotamia/ Tigris at Euphrates, India/ Ilog 

Indus, China/Ilog Huang Ho, at Ehipto/Ilog Nile  

2. Napapahalagahan ang mga katangiang heograpikal sa pag-unlad ng mga 

sinaunang Kabihasnan sa Daigdig. 

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

 Kabanata: 3   Pahina: 53-64    Paksa:Mga Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig 

 

 

 

 

 

Para higit nating maunawaan ang ating aralin, ating susuriin ang heograpiya 

ng mga sinaunang kabihasnan at ang mga kahalagahan nito sa pag- unlad ng mga 

sinaunang kabihasnan sa daigdig. 

Mesopotamia: Lupain sa Pagitan ng Dalawang Ilog 

Ang mataba na  lupa sa ilog-lambak na ito na hugis kalahating buwan na 

kilala bilang Mespotamia ay tinatawag na fertile crescent.  Pinagyaman at nilinang 

ang lupain ng fertile crescent ng ilang malalaking ilog, kasama na rito ang Tigris at 

Euphrates na tinaguriang “kambal na ilog”. Nagmula sa mga Griyego ang pangalang 

Mesopotamia na ang ibig sabihin ay “lupain sa pagitan ng mga ilog”.  Mataba ang 

lupa sa Mesopotamia. Naghahatid ito ng maraming biyaya at kayamanan sa mga tao 

doon lalong-lalo na ang mga nasa tabing-ilog. Matapos nilang matutunang patuyuin 

at pagyamanin ang mga ito, sari-saring pagkain ang naaani tulad ng trigo, barley, 

mga bungang-kahoy, peach, dates, nuts, at maraming uri ng gulay. Masagana rin 

ang Mesopotamia sa mga luntiang damuhan kung kaya nag-aalaga ang mga tao rito 

ng mga baka, tupa, kambing, at baboy.   

 

 

Tuklasin Natin 
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Ang Kabihasnang Indus sa Timog Asya 

Ang Timog Asya ay isang malawak na tangway na hugis tatsulok. Sa 

kasalukuyan, binubuo ito ng mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, 

Bhutan, Sri Lanka, Nepal, at Maldives. 

Ang mga lungsod ng Harappa at Mohenjo-Daro sa lambak ng Indus ang 

pinakabagong tuklas na mga sinaunang sentro ng kabihasnan sa kasalukuyang 

panahon. Natagpuan ng mga arkeologo ang mga labi ng dalawang lungsod noong 

1920. Nagsimula ang kabihasnan sa India sa paligid ng Indus river. Katulad ng 

Mesopotamia, ang pagkakaroon ng matabang lupa ay naging mahalaga sa 

pagsisimula ng mga lipunan at estado sa sinaunang India. 

Ang Kabihasnang Tsino sa Silangang Asya 

 Ang kabihasnang umusbong sa China ay itinuturing na pinakamatandang 

kabihasnang nananatili sa buong daigdig hanggang sa kasalukuyan. Katulad ng 

Kabihasnang Mesopotamia at India, ang kabihasnang Tsina ay umunlad sa tabing-

ilog malapit sa Yellow River o Huang Ho. Ang ilog na ito ay nagmumula sa 

kabundukan ng kanlurang Tsina na may habang 3,000 milya. Ito ay dumadaloy 

patungo sa Yellow Sea. Ang pag-apaw ng Ilog Huang Ho ay nagdudulot ng pataba 

sa lupa ngunit dahil sa pagiging patag ng North China Plain,madalas ang pagbabaha 

sa lugar sa ito. Ito rin ang nagbigay-daan upang makapamuhay sa lambak ang mga 

magsasaka. 

Ang Sinaunang Kabihasnan sa Africa 

 Ang sinaunang kabihasnan sa hilagang-silangang bahagi ng Africa ay 

nagmula sa lambak ng Ilog Nile na matatagpuan sa Egypt. Ang kabihasnang 

Mesopotamia ay sinasabing naunang umunlad kaysa kabihasnang umunlad sa 

Egypt subalit mas naging matatag ang kabihasnang yumabong dito. Noon pa man 

tinawag na “The Gift of Nile” ang Egypt sapagkat kung wala ang ilog, ang buong 

lupain nito ay magiging disyerto. Ang malakas na pag-ulan sa lugar na pinagmulan 

ng Ilog Nile ay nagdudulot ng pag-apaw ng ilog tuwing Hulyo sa bawat taon. Sa 

panahong neolitiko, ang taunang pag-apaw ng Ilog Nile ay nagbigay-daan upang 

makapagtanim ang mga magsasaka sa lambak-ilog. Ang tubig-baha ay nagdudulot 

ng halumigmig sa tuyong lupain at nag-iiwan ng matabang lupain na mainam para 

sa pagtatanim. Ang mga putik na dala ng ilog ay unti-unting naiipon sa bunganga ng 

ilog na naging latiang tinawag na delta. Ang lugar na ito ay naging tahanan ng mga 

iba’t-ibang uri ng ibon at mga hayop. 
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Complete it! 

Upang mapagtibay ang iyong kaaalaman sa mga binasang teksto, kompletuhin 

ang mga pangungusap. 

 

1. Ang pangalang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Griyego na ang ibig 

sabihin ay __________________________. 

2. Ang sinaunang kabihasnan sa Mesopotamia ay umunlad sa ilog-lambak ng 

_________________________. 

3. Ang mga lungsod ng sa __________________________ lambak ng Indus 

ang pinakabagong tuklas na mga sinaunang sentrong kabihasnan sa 

kasalukuyang panahon. 

4. Ang kabihasnang umusbong sa China ay itinuturing 

na__________________________. 

5. Ang Egypt ay tinaguriang “__________________________” 

 

 

 

 

 

 

Punan Mo, Talahanayan ng Kaalaman Mo! 

Mula sa mga binasang teksto punan ang talahanayan ng mga kaalamang 

natutunan mo. 

Sinaunang Kabihasnan sa  

Daigdig 

Ilog Kahalagahan ng Ilog sa 

Pag-unlad ng Kabihasnan 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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Malaki ang bahaging ginampanan ng mga ilog sa pag-usbong ng mga 

sinaunang kabihasnan sa daigdig. Kung wala ang mga ilog na ito wala ring 

kabihasnang uunlad, kaya nararapat lamang na bigyan natin ng malaking 

pagpapahalaga ang ilog natin, lalo na ang mga ilog natin dito sa lungsod ng Heneral 

Santos. 

 

Gawain 3 My Slogan! 

 

 Gamit ang isang pirasong papel o bond paper, gumawa ng isang islogan na 

ang tema ay tungkol sa pagpapahalaga ng ating kalikasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIKS SA PAGMAMARKA NG ISLOGAN 

Pamantayan Paglalarawan Puntos 

Nilalamam Mahusay at maliwanag 

ang nilalamang mensahe 

5 

Pagkakasulat Malinaw at malinis ang 

pagkasulat ng mga letra 

3 

 

Pagkamalikhain Maganda at maayos ang 

pagkakabuo 

2 

 Kabuuan 10 na puntos 

 

 

 

 

 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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 https://www.google.com/search?q=map+mesopotamia+fertile+crescent&tbm
=isch&ved=2ahUKEwi51N-Nks3pAhVQzYsBHZ1tCwsQ2-
cCegQIABAA&oq=map+mesopotamia&gs_lcp=  
 

https://www.google.com/search?q=map+indus+civilization&tbm=isch&ved=2a
hUKEwjchttps://www.google.com/search?q=map+huang+ho+river&tbm=isch&ved=   
 

Sanggunian: Kasaysayan ng Daigdig, Araling Panlipunan-Modyul ng Mag-aaral, 

Unang Edisyon 2014 ISBN: 978-971-9601-67-8 

 

https://lrmds.deped.gov.ph/detail/6039 
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