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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 8 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

Markahan: Una   Linggo: Ikawalo    SSLM No. 6 

MELC(s): Napahahalagahan ang mga  kontribusyon ng  mga sinaunang kabihasnan sa  

      daigdig.  

 Layunin: 

1. Natutukoy ang mga pamana/kontribusyon ng sinaunang kabihasnang 

Mesopotamia, Indus, Tsino at Egypt sa daigdig. 

2. Nasusuri ang mga pamana ng sinaunang kabihasnang Mesopotamia, Indus, Tsino 

at Egypt sa daigdig. 

3. Napahahalagahan ang mga pamana ng sinaunang kabihasnan sa daigdig. 

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

Kabanata:  1        Pahina: 104-109 Paksa: Mga Pamana ng Sinaunang Kabihasnan sa  

 Daigdig  

 

 

 

 

 
Mga Ambag ng Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig 

 
Kabihasnang Mesopotamia  

Ang kabihasnang Mesopotamia ay ang kauna-unahang nakapagtaguyod ng 
kabihasnan.  Ang ambag ng mga pangkat ng taong nanirahan dito ang naging daan upang  
makapagtatag ng maunlad na pamayanan  . Ang kanilang mga kaalaman at karunungan ay 
naging mahalagang kontribusyon sa daigdig hanggang sa kasalukuyan. 
 
 Mga  Ambag ng Mesopotamia 
 

 Ziggurat. Isang istruktura ng mga Sumerian kung saan ginaganap ang pagsamba  at 
pagpaparangal sa kanilang diyos o patron. Sentro rin ito ng kanilang 
pamayanan. 

 Code of Hammurabi. Ito ay naglalaman ng 282 batas ni Hammurabi na tumatalakay 
sa halos lahat ng aspekto ng buhay sa Mesopotamia. 

 Cuneiform.  Isang sistema ng pagsulat na nilinang sa Sumer. Ito ang itinuturing na 
kauna-unahang sistema ng pagsusulat sa buong daigdig. 

 Epic of Gilgamesh. Ipinapalagay na pinaka-unang akdang pampanitikan sa buong 
daigdig. Kuwento ito ni haring Gilgamesh na ang isa sa kabanata nito ay 
kaparehas sa The Great Flood ng bibliya. 

Tuklasin Natin 
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 Iba pang kontribusyon ng kabihasnang Mesopotamia tulad ng:  
 waterclock upang malaman ang oras ng isang araw o tinatawag itong orasang 

tubig; 
 paggawa ng unang mapa; 
 sexagesimal system / pagbilang na nakabase  sa 60 at 
 astronomiya  o siyensiya sa mga bagay na selestyal ( bituin, planeta at galaxy) 

 
Kabihasnang Indus  
 Ang kaalaman ng mga pangkat ng   tao  sa kabihasnang Indus   na umusbong sa 
lambak ng Indus River  sa Timog Asya  ang dahilan upang mapaunlad  ang pamumuhay ng 
mga tao sa bawat  lungsod –estado . Napakahalagang kontribusyon ang kanilang ipinamana 
sa daigdig sa iba’t-ibang  aspeto. 
   
Mga Pamana ng Kabihasnang Indus 
          

 Sewerage System. Isang  pamamaraang sistematiko ng Mohenjo -daro at iba pang 
pamayanan sa Indus  sa  paglilinis ng mga maruming elemento  sa tubig. 

 Arthasastra. Ito ay tumutukoy sa isang sinaunang akda o treatise na nauukol sa 
pamahalaan at ekonomiya. 

 Ayurveda. Isang kaisipang pang-medisina ng sinaunang India at tinawag na “Agham 
ng Buhay”. 

 Ramayana at Mahabharata. Dalawa sa pinakamahalaga at dakilang tulang epiko ng 
sinaunang India. 

 Iba pang kontribusyon: 
 Pamantayan ng bigat at sukat; 
 Taj Mahal; 
 Mga relihiyong nagmula rito ( Hinduismo, Jainismo, Budismo, at Sikhismo); 
 Halaga ng pi; 
 Paggagamot; 
 Pagbunot ng ngipin at 
 Decimal system 

 
Kabihasnang Tsino 

Ang  mga Tsino ay maraming naiambag sa kabihasnan at sa ating mga  
Pilipino. Mga impluwensiya na naging bahagi ng  ating mga pananaw at gawain.  
   
Mga Pamana ng Kabihasnang Tsino 
 

 Great Wall of China. Nagsisilbi itong simbolo ng kabihasnang Tsino. 

 I Ching at Bing Fa. Ito ay isang pamamaraan ng pagbibigay ng hula at perspektiba 
sa ibat ibang sitwasyon ng buhay ng tao. 

 Feng Shui. Pananaw ukol sa tamang pagsusuri o pagbalanse ng yin at yang para sa 
magandang kinabukasan. 

 Iba pang Kontribusyon: 
 Paggamit ng telang silk o seda; 
 Kalendaryo; 
 Chopsticks; 
 wheel barrow; 
 abacus; 
 pamaypay; 
 payong;  
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Kabihasnang Egypt 

Ang kabihasnan ng Egypt ay nagumpisang umusbong sa lambak ng Nile. Kilala ang 
Egypt bilang pamana ng Nile dahil sa pagkakaroon ng biyaya ng tubig mula sa Ilog nito. 
Matatgpuan ang Egypt sa Hilagang Silangan ng Africa. 
   
Mga Pamana ng Kabihasnang Egypt 
 

 Pyramid. Ito ay may relihiyosong simbolismo tulad ng kapangyarihan ng namumuno, 
paghahanda sa kabilang buhay sa pamamamagitan ng paglalagay ng kayamanan at 
kakikitaan ito ng karangyaan ng Pharaoh. Naging tanyag ito sa buong mundo. 

 Mummification. Paraan o proseso ng pagpreserba sa mga patay bago ito tuluyang 
ilibing ng mga taga Egypt. 

 Hieroglyphics. Sistema ng pagsusulat  ng mga Egyptian at naging mahalaga sa 
pagtatala at kalakalan. 

 Iba pang kontribusyon: 
 Holy Celebration o pangrelihiyong pagdiriwang na ginagawa pa rin ng mga 

relihiyong pangkat sa kasalukuyan; 
 May 365 na araw na kalendaryo  na kasalukuyang gabay  natin sa pang-araw-

araw na gawain; 
 Kaalaman sa medisina tulad ng pagsasaayos ng nabaling buto at  
 Geometry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://takdangaralin.ph/kabihasnang-indus/
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Mesopotamia  Indus   Egypt      Tsino 

   

   P 

 

 

 P 

 

 

 

SK-P-K ORGANIZER 
Panuto: Punan ng tamang datos ang organizer   

A. Pumili  ng dalawa sa mga sinaunang kabihasnan na nasa loob ng  kahon sa ibaba  at  
ilalagay sa SK-P-K (Sinaunang Kabihasnan – Pamana  – Kahalagahan) Organizer. 

B. Isulat sa mga nakalaang kahon ang mga sinaunang kabihasnan (SK) na iyong 
napili. Sa kasunod na hugis, magtala ng dalawang Pamana (P) at sa ibabang kahon 
magtala naman ng dalawang Kahalagahan (K). 

C. Pagkatapos ng Gawain sagutin ang mga tanong sa ibaba. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pamproseso na tanong: 

1. Ano ano ang mga ambag  na naging pamana ng mga sinaunang kabihasnan sa 
daigdig? Sa mga Pilipino? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Ano ang kahalagahan ng  mga ambag  na ito sa  pamumuhay ng mga sinaunang tao 
at sa kasalukuyan henerasyon ? 
_________________________________________________________________ 

                         SINAUNANG KABIHASNAN 

SK 

_______________________ 

SK 

________________________ 

K K 

Subukin Natin 
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_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

3. Maituturing bang dakilang pamana ang mga ambag na ito? Bakit? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

                    
 

 Itala Mo! 
 Itala sa  unang  kolum ng tsart ang mga ambag ng ibat ibang kabihasnan. Sa 
pangalawang kolum, itala ang kapakinabangan  nito sa kasalukuyan lalo  na sa mga Pilipino. 
         

              
Ambag ng Sinaunang Kabihasnan sa Daigdig 

 
Kapakinabangan sa Kasalukuyan 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Pamproseso na tanong: 

1. Napakikinabangan ba ng kasalukuyang henerasyon ang mga pamanang iniwan sa 
atin ng sinaunang kabihasnan? Paano? 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  Gumawa ng isang Commitment Letter kung paano ka makakatulong upang 
mapreserba at mapahahalagahan ang mga pamana sa  atin  ng  mga sinaunang kabihasnan 
sa daigdig. 

My Commitment 
 
 _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

                                                                             
 _____________________________ 

                                 Pangalan /  lagda 

Isagawa Natin 

Ilapat Natin 
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Rubrik sa Pagtataya 

 

Kraytirya Puntos Nakuhang Puntos 

Kumpleto at Komprehensibo 

ang nilalaman ng talata. 

10  

Maayos na nailalahad ang 

talata 

10  

Malinaw at maayos ang 

presentasyon ng mga ideya. 

10  

Kabuuan 30  

 

 

 

 

 

Mga Pamana ng Sinaunang Kabihasnan  - Kasaysayan ng Daigdig 
Modyul ng mag-aaral   
www.ancient.ecs 
https://history.com 
www.nationalgeographic.com            
https://www.slodeshare.net.mobile 
https://www.ancient.eu.Egyptian 
 

 
 

Rubrik 

Sanggunian 

SSLM Development Team 

Writer: Jocelyn C. Rebanal 

Content Editor: John Mark M. Javier 

LR Evaluator: April G. Formentera 

Illustrator:  

Creative Arts Designer: Reggie D. Galindez 

Education Program Supervisor – Araling Panlipunan: Lito S. Adanza, Ph. D. 

Education Program Supervisor – Learning Resources: Sally A. Palomo 

Curriculum Implementation Division Chief: Juliet F. Lastimosa 

Asst. Schools Division Superintendent: Carlos G. Susarno, Ph. D. 

Schools Division Superintendent: Romelito G. Flores, CESO V 

 

 

 

http://www.ancient.ecs/
https://history.com/
http://www.nationalgeographic.com/
https://www.slodeshare.net.mobile/
https://www.ancient.eu.egyptian/
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