
 

8 

Araling Panlipunan 
Ikalawang Markahan – Modyul 

1: 

Pag-usbong at Pag-unlad ng 

mga Klasikal na Lipunan sa 

Greece 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Araling Panlipunan-Grade 8 

Self-Learning Module (SLM) 

Ikalawang Markahan – Modyul 1: Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Klasikal na 

Lipunan sa Greece 

Unang Edisyon, 2020 

 
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 

karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 

muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito 

ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay 

ang pagtakda ng kaukulang bayad. 

 
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name, 

tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay 

nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang 

makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at 

mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay 

kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito. 
 

Inilimbag sa Pilipinas ng Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 

Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 

Manunulat: Mark Anthony M. Ocampo 

Editors: Catherine M. Sanguinza at Lanie B. Aguirre 

Tagasuri: Evelyn C. Frusa PhD, Antonio V. Amparado Jr., Rolex H. Lotilla, at Arvin M. Tejada 

Tagaguhit: 

Tagalapat: Arianne N. Tagolino 

Pabalat na may Malikhaing Disenyo: Reggie D. Galindez 

Tagapamahala: Allan G. Farnazo, CESO IV - Regional Director 

Fiel Y. Almendra, CESO V - Assistant Regional Director 

Crispin A. Soliven Jr., CESE- Schools Division Superintendent 

Roberto J. Montero, CESE - Asst. Schools Division Superintendent 

Gilbert B. Barrera - Chief, CLMD 

Arturo D. Tingson Jr. - REPS, LRMS 

Peter Van C. Ang-ung - REPS, ADM 

Johnny M. Sumugat – REPS, A.P 

Belen L. Fajemolin PhD – CID Chief 

Evelyn C. Frusa PhD – EPS, LRMS 

Bernardita M. Villano –Division ADM Coordinator 

Antonio V. Amparado Jr. – EPS, A.P 

mailto:region12@deped.gov.ph


Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda 

para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito 

ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang 

bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy 

na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit 

ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral 

ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang 

nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang 

magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa 

tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos 

ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  May susi ng 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat 

gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat 

isa sa paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na 

ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o 

mamarkahan ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng 

hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa 

kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa 

mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga 

tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit 

wala sila sa paaralan. 
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Alamin 
 

Ang modyul na ito ay naglalaman ng mga kasanayan, kaalaman at  konsepto tungkol 

sa Daigdaig sa Klasikal at Transisyonal na Panahon. Naglalayon itong mahasa ang 

mga mag-aaral sa kaisipan na ang heograpiya ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa 

daloy ng ating kasaysayan. Naglalaman din ito ng mga nakatakdang pagkakasunod-

sunod ng leksyon para lubusang maunawaan at maintindihan ng mga mag-aaral. 

 
Ang modyul ay mayroong isang aralin; 

• Aralin 1 – Pag-usbong at Pag-unlad ng mga Klasikal na Lipunan sa Greece 

 
Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

1. Natutukoy ang katangiang heograpikal ng Greece. 

2. Natatalakay ang pinagmulan ng kabihasnang Minoan at Mycenean. 

3. Nasusuri ang Kabihsnang Minoan at Mycenean. 

4. Natatalakay at nasusuri ang pagbuo ng mga lungsod estado sa Greece. 

6. Naiuugnay ang katangian ng Athens at Sparta. 

7. Naususuri ang kabihasnang klasiko ng Greece. 

 
Pamantayang Pangnilalaman 

 
Ang mga mag-aaral ay naipapamalas ang pag-unawa sa kontribusyon ng mga 

pangyayari sa Klasiko at Transisyunal na Panahon sa pagkabuo at 

pagkahubog ng pagkakakilanlan ng mga bansa at rehiyon sa daigdig. 

 
Pamantayan sa Pagganap 

 
Ang mga mag-aaral ay nakububuo ng adbokasiya na nagsusulong ng 

pangangalaga at pagpapahalaga sa mga natatanging kontribusyon  ng Klasiko 

at Transisyunal na Panahon na nagkaroon ng malaking  impluwensya sa 

pamumuhay ng tao sa kasalukuyan. 

 
Pamantayan sa Pagkatuto 

 
Nasusuri ang kabihasnang Minoan at Mycenean. (AP8AKD-Iva-1) 

Nasusuri ang Kabihasnang klasiko ng Greece. (AP8DKT-IIa-b-2) 
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Subukin 
 
 

Paunang Pagtataya 

 
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at piliin ang wastong sagot 

mula sa mga pagpipilian. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa  sagutang papel.  

 

1. Ito ang digmaan sa pagitan ng Athens at Sparta na tumagal nang mahigit na 27 

taon, at nagbunga ng malaking pagkawasak sa mga lungsod-estado ng Greece. 

A. Digmaang Peloponnesian 

B. Digmaang Persians 

C. Digmaang Punic 

D. Digmaang Trojan 
2.  Nagmula sa salitang Greek na nangangahulang lungsod. Ano ang tawag sa 

lungsod-estado ng Greece. 

A. Acropolis 

B. Metropolis 

C. Polis 

D. Stoa 
3. Sinaunang sibilisasyon sa Isla ng Crete na ipinangalan sa dakilang hari nila na   si 

Minos. 

A. Aegean 

B. Ionian 

C. Minoan 

D. Mycenean 

 
4. Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa polis bilang isang lungsod estado? 

A. Ang bawat mamamayan ay may bahaging ginagampanan sa isang polis. 

B.  Ang polis ay isang uri ng pamahalaan ng mga Greeks kung saan 

binibigyang-diin ang demokrasya. 

C.  Ito ay binubuo ng isang lipunang malaya at nagsasarili at nakasentro sa 

isang lungsod. 

D. May iba’t ibang uring panlipunan ang isang polis at nahahati ito sa iba’t 

ibang yunit ng pamahalaan. 
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5. Ayon kay Arthur Evan isang arkeologo, mayroong dalawang uri ng sistema ng 

pagsulat ang sinaunang kabihasnan ng Greece. Ano ang tawag sa sistema ng 

pagsusulat ng Minoan? 

A. Calligraphy 

B. Cuneiform system 

C. Linear A 

D. Linerar B 

 
6. Ito ang tawag ng mga Griyego sa kanilang bansa. 

A. Aegean 

B. Hellas 

C. Metropolitan 

D. Polis 

 
7. Kilala ang Spartan bilang mga  . 

A. alagad ng sining C. pilosopo 

B. kawal D. siyentista 

 
8. Tinawag na Minoan ang unang kabihasanang nabuo  sa Crete. Ito ay yumaman sa 

pakikipagkalakalan sa ibayong dagat. Ano ang pangunahing dahilan nito? 

A. Nakarating sa iba’t ibang lugar ang mga produktong mula sa Crete. 

B. Napakalakas ng puwersang militar ng Minoan. 

C. Napalilibutan ng mga kabundukan ang isla ng Crete. 

D. Napaliligiran ng anyong tubig ang Crete at istratehiko ang lokasyon nito. 

 
9.  Alin sa sumusunod ang pangunahing dahilan ng pag-usbong ng Rome bilang 

pinakamakapangyarihan sa Midterrenean? 

A. Naipagpatuloy ng Rome ang kalakasan ng kulturang Greece 

B.  Nakatulong ang maunlad na aspetong pang-ekonomiya ng Rome kung 

ikukumpara sa mga karatig-lugar 

C. Natalo at nasakop ng Rome ang malalakas na kabihasnan sa Midetrrenean 

tulad ng Carthage at Greece 

D. Wasto ang lahat ng nabanggit. 

 
10. Sila ang nakaimpluwensya sa mga sinaunang Griyego na gumamit ng barya o 

sinsilyo. 

A. Babylonians 

B. Lydians 

C. Phoenicians 

D. Sumerians 

 
11. Ito ang digmaan kung saan tinalo ng mga maliit na puwersang Athenian ang 

puwersang Persia. 

A. Digmaang Marathon 

B. Digmaang Persian 

C. Digmaang Thermopylae 

D. Digmaang Salamis 
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12. Sa panahon niya narating ng Athens ang kanyang ginintuang panahon. 

A. Cleisthenes 

B. Draco 

C. Pericles 

D. Pisastrasus 

 
13. Ang may-akda ng Iliad at Odyssey ay si 

A. Homer. 

B. Plato. 

C. Socrates. 

D. Sophocles. 

 
14. Ang Sparta ay isang kilalang bayan sa bansang Greece. Anong ilog ang katabi 

nito? 

A. Ilog Euphrates 

B. Ilog Eurotas 

C. Ilog Tigris 

D. Ilog Huwang Hu 

 
15. Ito ay tinuturing “Sinilangan ng Kanlurang Sibilisasyon”. 

A. Alexandria 

B. Cairo 

C. Greece 

D. Rome 
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Nais mo na bang tuklasin ang tungkol sa paksang tatalakayin? Ngayon ay 

magsisimula na ang iyong paglalakbay sa pag-aaral ng Kabihasnang Klasikal na 

Lipunan sa Greece. Halika na at tayo ay magsimula! 

 

           Balikan 

Sa nagdaang  aralain,  tinalakay  mo  ang  iba’t  ibang  sinaunang  kabihasang  umusbong 

sa mga ilog – lambak sa daigdaig. Ganito rin kaya ang mga kabihasnang nabuo sa Europe 

partikular na sa Greece at Rome? Alamin sa araling  ito  ang  kasagutan. 

 

 

Pag-usbong at Pag-unlad ng mga 

Klasikal na Lipunan sa Greece 

Aralin 

1 

 
 
 
 
 

Mga Tala para sa Guro 
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Tuklasin 
 

Sa bahaging ito ay iyong susuriin ang mga larawan sa ibaba at tukulyin kung ano 

ang pinahihiwatig ng mga ito. 

 
Gawain 1: Photo-Suri 

Panuto: Suriin ang mga larawang nasa ibaba at sagutin ang mga tanung. 

https://santolanhsapdepartment.wordpress.com/2015/08/20/hello-world/ 
 
 
 

 

1. Ang mga larawan sa itaas ay ang mga pamana ng kabihasanang Greece. Ano 

kaya ang mensaheng nais ipakita ng mga lawaran? 
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Suriin 
 

 
 

Pagbabasa ng Teksto 
 

 
Ang Heograpiya ng Greece 

Ang Greece ay isang bulubunduking lupain na napapaligiran ng mga dagat na 

nagsisilbing mga hangganan. Ang Greece ay isang peninsula. Sa kanluran ng bansa ay 

ang Ionian Sea, sa timog naman ay ang Mediterranean Sea, at sa silangang ay 

matatagpuan ang Aegean Sea. Ang Corinth Gulf naman ay nagdurugtong sa halos 

magkahiwalay na rehiyon ng Peloponnesus at Attica. Daan-daang pulo ang 

matatagpuan sa kanyang mga baybayin na animo mga batong tuntungan pagtungo sa 

bansang Greece. Ito rin ay tinuturing na “Sinilangan ng Kanlurang Sibilisasyon” dahil 

sa kakaibang mga taga-Kanluran. Sa gitna ng masalimuot na  kasaysayan  dulot ng 

pananakop ng mga dayuhan, napanatili ng lugar ang kanilang tradisyon. Nananatili 

hanggang sa kasalukuyang panahon ang impluwensiya ng Greece sa larangan ng 

politika at sining. 

 
Matapos malaman ang heograpiya ng Greece, bibigyan naman ng tuon sa bahaging 

ito ang pag-usbong sinaunang kabihasnan ng Greece. 

 

Ang Kabihasnang Minoan 

Ang unang sibilisasyon ng bansang 

Greece ay umusbong sa isla ng Crete 

sa pagitan ng 3000 at 2000 BCE. Ang 

sibilisasyong ito ay tinawag na  

kabihasnang   Minoan sa karangalan 

ni Haring Minos na sinasabing 

nagtatag nito. Ito  rin ang sinasabing 

simula ng kasaysayan ng Europa. 

Ang mga ninuno ng taga-Crete ay 

nanggaling sa Anatolia at Syria. May 

apat na 

 
 
 

https://www.google.com/search?q=minoan+civilization&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6z8yU4dXrAhVOA6YKHSsCDHcQ2- 

pangkat ng tao sa pamayanan ng Minoan, ang mga maharlika,  mga  mangangalakal, 

mga magsasaka, at ang mga alipin. Ang pamayanang Minoan ay kilala sa pagiging 

masayahin at mahilig sa magagandang bagay at kagamitan. Sila ay magagaling na 

mandaragat at dumating sa Crete sa pagitan ng 4000 at 3000 BCE. Ang kabisera ng 

kabihasnang Minoan ay ang Knossos, sinasakop nito ang 

 

http://www.google.com/search?q=minoan%2Bcivilization&tbm=isch&ved=2ahUKEwi6z8yU4dXrAhVOA6YKHSsCDHcQ2-
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kabuuan ng Crete na matatagpuan sa hilagang bahagi ng pulo. Lahat ng daan sa Crete 

at nagtatapos sa Knossos. Nakatira ang mga Minoans sa mga bahay na yari sa laryo o 

bricks. Matatagpuan rito ang isang nakapakatayog na palasyo na napapaligiran ng 

mga bahay na bato. Dahil sa sunod-sunod na sunog at iba pang mga kalamidad ang 

palasyo ay tuluyang nasira. Mayroong dalawang uri ng sistema ng pagsulat ang 

Minoan ayon sa isang English na arkeologo na si Arthur Evans na nagsagawa ng 

paghuhukay noong 1899 sa palasyo ng Knossos. Tinawag niya itong Linear A at Linear 

B. Pinatunayan naman nina Michael Ventris (cryptologist) at John Chadwick (classical 

scholar) na ang Linear A ay sistema ng pagsulat ng mga Minoan. Samantalang ang 

Linear B ay sistema ng pagsulat ng mga Mycanean. Tinatayang 1600 hanggang 1100 

BCE narating ng Crete ang kanyang tugatog. Ang mga produktong pangkalakal ng 

Crete ay nakarating sa iba pang pulo sa Aegean Sea, sa Greece, sa Cyprus, sa Syria at sa 

Egypt. Umunlad nang husto ang kabuhayan dulot ng pakikipagkalakalan ng mga 

Minoan sa Silangan at sa paligid   ng Aegan na naging resulta ng pagdami ng mga 

bayan at lungsod at ang Knossos ang naging pinakamalaki. Mahusay ang mga Minoan 

sa pagamit ng metal at iba pang teknolohiya. Di rin pahuhuli ang mga Minoan sa 

larangan ng palakasan. Sila ang unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan 

nagsasagwa ng mga labanan sa boksing. 

 
 

Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano ang kalagayang heograpikal ng Greece na nakatulong sa pag-unlad nito? 

2. Ano ang dahilan ng pag-unlad ng kabuhayan ng mga Minoan? 

3. Ang pamayanang Minoan ay binubuo ng mga anong pangkat ng tao? 

4. Paano nagwakas ang Kabihasnang Minoan? 

 

 
Ang Kabihasnang Mycenaean 

Matatagpuan sa Aegean Sea 

ang sentro ng kabihasnang 

Mycenaean. Bago pa sakupin 

ng mga Mycenaean ang Crete, 

nasimulan  na nilang 

paunlarin ang  ilang 

pangunahing kabihasnan sa 

Timog Greece. Tinatawag 

silang Mycenean na hango sa 

pangalan ng kanilang lunsod, 

ang Mycenae. Mula 1400 BCE 

hanggang 1200 BCE, ang Mycenae ang naging pangunahing sentro ng politika at 

kultura, na mayroong matibay na tanggulang pangmilitar na nangibabaw sa 

katimugang Greece. Sinalakay nila ang Knossos at iba pang mga lungsod ng Crete 

noong 1400 B.C.E. Bagama't nasakop ng mga Mycenaean ang Crete na sinasabing 

https://www.pinterest.ph/pin/3940650361247969
03 

http://www.pinterest.ph/pin/394065036124796903
http://www.pinterest.ph/pin/394065036124796903
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pinagmulan din ng kabihasnang Minoan, malaki ang naging impluwensya ng mga 

Minoan sa Greeks. Kabilang na sa mga impluwensiyang ito ang wika, sining, alamat, 

at kwento. Halos lahat ay hiram nila sa kulturang Minoan, isa na rito ang kanilang 

sistema ng pagsulat maging sa larangan ng sining ay naimpluwensyahan ng mga 

istilong Minoan. Si Agamemnon ang pinaka tanyag na hari ng Mycenae. Bagamat hindi 

na itala sa kasaysayan, ang pagsalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning 

Mycenaean ay lumaganap at di naglaon ang mga kwentong ito ay nag-ugnay sa mga 

tao at sa mga diyos-diyosan na sinsabing naging batayan ng mitolohiyang Greek. 

Noong 1100 BCE, Sinalakay ang Mycenaean ng mga Dorian, isang pangkat mula sa 

Hilaga. Samantala, isa pang pangkat na may kaugnayan sa Mycenaean ang tumungo 

sa Timog ng Greece sa may lupain ng Asia Minor, hangganan sa Aegean Sea. Dito, 

nagtatag sila ng pamayanang Ionia at nakilala naman bilang Ionian. Tinaguriang Dark 

Age o panahon ng karimlan ng Greece ang pangyayaring ito. Naging palasak ang 

digmaan ng iba't  ibang  kaharian,  nahinto ang kalakalan, pagsasaka, at iba pang 

gawaing  pangkabuhayan.  Kasama rin dito ang pagtamlay ng sining at pagsulat. Mula 

naman sa madilim na panahon, umusbong ang bagong sibilisasyon sa kabuuan ng 

Greece. Tinawag nila ang kanilang sarili na Hellenes o Greeks. Tumagal ito mula 800 

BCE hanggang 400 BCE na sinasabing pinakadakilang sibilisasyong naganap sa 

kasaysayan  ng  daigdig. Kinilala ang panahong ito na kabihasnang Hellenic mula sa 

kanilang tawag sa Greece na Hellas. 

 
 

Pamprosesong Tanong 

 
1. Batay sa tekstong binasa, ano ang katangian ng Kabihasnang Mycenean? 

2. Ano-ano ang mga nakita mong pagkakaiba at pagkakatulad ng kabihasnang 

Minoan at Mycenean? 

3. Sa iyong palagay, ano ang naiambag ng kabihasnang Mycenanean sa pag- 

usbong ng Kabihasnang Greek? 
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Ang Klasikal ng Greece 

Ang mga Polis 
 

Upang maprotektahan sa 

pagsalakay ng iba pang mga pangkat 

noong panahon ng Dark Age o 

Panahon ng Karimlan ng Greece, 

nagtayo ang mga Greek ng mga kuta 

sa gilid ng mga burol at tuktok ng 

bundok. Di naglaon ang mga ito'y 

naging pamayanan na pinag-

usbungan din ng mga lungsod-

estado o polis. Ang polis ay nagmula 

sa salitang Greek na 

nangangahulang lungsod. Dito 

hango ang mga salitang politika, 

pulisya at politiko. Ito ay binubuo 

 

 
https://www.pinterest.ph/pin/274860383483891237/ 

lamang ng 5000 kalalakihan, sila lamang ang opisyal na itatala sa talaan ng 

populasyon ng lungsod-estado. Karamihan sa mga polis ay matatagpuan sa matataas 

na lugar na tinatawag na acropolis o mataas na lungsod. Ito ang nag silbing takbuhan 

ng mga Greek sa panahon ng digmaan at di naglaon ay naging sentro ng politika at 

relihiyon ng mga Greek. Ang pamilihang bayan o agora ay ang tawag sa ibabang bahagi 

ng acropolis na nagbigay-daan sa malayang bilihan at kalakalan sa Greece. Samantala, 

hindi lahat ng mga mamamayan sa mga lungsod 

–estado ay binigyan ng karapatang bomoto, magkaroon ng ari-arian, humawak ng 

posisyon sa pamahalaan at ipagtanggol ang sarili sa korte, sapagkat hindi lahat ng 

mga nasa lungsod-estado ay mamamayan nito tangging mga lehitimong mamayaman 

lamang ang binigyan ng karapatan. Dahil sa pagbilis ng paglaki ng populasyon 

napadpad at nanirahan ang mga Greek sa karagatang  Mediterranean at Iton. Bagamat 

nangibang lugar, di nawala ang kanilang ugnayan  sa  pinagmulang lungsod-estado o 

metropolis. Natutunan ng mga Greek ang mga bagong ideya at teknik sa iba’t ibang 

panig ng mundo, ang ideya ng kanilang alphabeto maging ang paggamit ng mas 

malalaki at mabibilis na barko ay mula sa Phoenician. Sa Sumerian naman ang 

sistema ng panukat. Ang paggamit  ng senselyo at barya sa pakikipagkalakalan ay 

natutunan naman nila mula sa Lydian. 

 
 

Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano-ano ang mga karapatang tinatamasa ng mga lehitimong mamamayan ng 

isang lungsod o estado? 

2. Ano ang Polis? Ilarawan.? 

3.  Bakit mahalaga ang pakikipag-kalakalan para sa mga, ano ang mga naging 

mabuting dulot/epekto nito? 

http://www.pinterest.ph/pin/274860383483891237/
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Ang Sparta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://historycooperative.org/ancient-sparta-the-history-of-the-
spartans/ 

 
 

Naging isang tanyag na Military power 

ang Sparta noong 650 BC. Ang Sparta ay 

isang kilalang bayan sa bansang Greece 

na kabilang sa listahan ng Mediterranean 

countries. Ito ay katabi ng ilog ng Eurotas. 

Hindi tulad ng ilang nabuong 

pamayanan, higit na binigyang halaga 

ng Sparta ang pagkakaroon ng 

malalakas at magagaling na sundalo. 

Nanatili ito sa pagkakaroon ng 

pamahalaang Oligarkiya  kung  saan  

pinamumunuan 

ito     ng     ilang     malalakas     na   grupo. 

Pangunahing layunin ng pangkat ang lumikha ng magagaling na sundalo, mga 

kalalakihan at kababaihan na walang kinatatakutan at malalakas na pangangatawan. 

Pagsapit ng ika-7 taong gulang ng mga batang lalaki, ipinapadala na sa kampo ng 

militar  upang magsanay. Pagsapit ng ika-20 taong gulang, ang  mga kalalakihan ay 

ganap na sundalo at hinahayaan nang makita ang kanilang pamilya. Pagsapit ng ika-

30 na gulang, inaasahan silang magkaroon ng asawa. Sa edad na 60 taong gulang, sila 

ay maaari namang magretiro na sa hukbo. Ang mga kababaihan ng Sparta ay 

malalakas kumpara sa kababaihan ng Greece na limitado lamang ang karapatan. Ang 

mga ito'y sinasanay na maging matatag. Sila ang nag- aasikaso ng lupain ng kanilang 

mga asawa habang ang mga ito ay nasa kampo. Nangunguna rin sila sa palakasan at 

malayang nakikihalubilo sa mga kaibigan ng kanilang asawa habang masaya silang 

nanonood ng mga palaro tulad ng  pagbubuno o wrestling, boksing, at karera. Ang 

Sparta ay binubuo ng tatlong pangkat: Maharlika, Perioeci, at Helots. Pinakamayaman 

ang maharlika, malalayong tao na naghahanapbuhay bilang mangangalakal o artisano 

ang mga perioeci habang pinakamababang uri ng lipunan ang helots. Nalinang ng 

Sparta ang isang uri ng pamahalaan na kontrolado ang lahat ng aspeto ng buhay ng 

mga mamamayan nito. Mas naging maparaan ang  Sparta sa kanilang  pakikipagdigma 

at responsable sa pagkakaroon ng pinkamahusay na sandatahang lakas sa buong 

daigdig. 

 
 

Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano ang katangian ng Sparta bilang isang lungsod-estado ng Greece? 

2. Paano sinasanay ang mga Sparta upang maging malakas? 

3. Paano nakabuti at nakasama ang paraan ng disiplina ng mga Spartan? 
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Ang Athens 

Sa Attica sa may timog silangan ng 

Greece, matatagpuan ang lungsod 

ng Athens. Ang lupaing ito ay sakop 

ng mga Ionian. Ang pangunahing 

layunin ng mga Athens ay 

magpalakas at sumakop ng ibang 

lupain, ang Athens ay namuhay 

upang maging minero, 

manggagawa  ng ceramics, 

mandaragat, at mangangalakal. 

Ang Athens ay pinamumunuan noon 

ng mga Tyrant o pinunong umabuso

 sa  kanilang 

kapangyarihan. Bago pa ito, 

pinamunuan muna ng haring 

nahalal ng Assembly at mga payo 

mula sa konseho ng mga 

 
 
 

 
https://www.tes.com/lessons/ShNuwhFKrOeYwQ/living-in-ancient- 

athensPamprosesong mga Tanong 

maharlika. Ang assembly ay binubuo ng mga mamamayan na may malaking 

kapangyarihan at pinamumunuan ng Archon na pinapaburan ng mga may kaya sa 

lipunan. Hindi naglaon, naghangad ng pagbabago ang mga artisano at 

mangangalakal. Nagpagawa ng batas ang mga aristokrata o mayayamang  tao  upang 

mapigil ang lumalalang sitwasyon. Isang nakasulat na batas ang ginawa ni Draco 

isang tagapagbats na nagbigay-daan sa pagkakapantay-pantay sa lipunan at 

binawasan ang kapangyarihan sa mga namumuno. Hindi pa rin ito ikinasiya  ng mga 

simpleng mamamayan kaya naghangad pa ito ng maraming  pagbabago.  Upang 

makabayad ang mga Athenian ng kanilang pagkakautang marami sa kanila ang 

nagpaalipin at ninais na makibahagi sa larangan ng politika. Sa pangunguna    ni 

Solon ay nagkaroon ng pagbabago na mula sa pangkat ng aristokrasya na yumaman 

sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan.  Inalis  niya ang pagkakautang ng mahihirap 

at ginawang ilegal ang pagkakaalipin dahil sa utang.  Gumawa  rin  siya ng sistemang 

legal na magbibigay ng kalayaan sa kalalakihan na maging  hurado sa korte para sa 

mga simpleng mamamamayan ng Athens at isang repormang pangkabuhayan para sa 

mga mahihirap subalit hindi pa rin ito naging dahilan para maging kuntento ang mga 

simpleng mamamayan. Noong 546 BCE, namuno si Pisistratus sa Athens. Bagamat 

mayaman siya, nakuha naman niya ang suporta at tiwala ng mga simpleng 

mamamayan. Sa kanyang pamumuno, mas radikal ang pagbabagong ipinatupad nya 

tulad ng ipinamahagi niya ang mga lupaing sakahan sa walang lupa, nagbigay rin siya 

ng pautang at nagbukas ng malawakang trabaho sa malalaking proyektong 

pampubliko, at pinabuti niya ang sistema ng patubig. Noong 510 BCE sa pangunguna  

ni  Cleisthenes,  nagkaroon  muli ng pagbabago sa sistema ng Athens. Nahati ang 

Athens sa sampung distrito. Limampung kalalakihan ang nagmula sa bawat distrito at 

maglilingkod sa konseho ng tagapayo upang bumuo ng batas sa Assembly - ang 

tagagawa ng mga batas na pinaiiral sa lugar. Sa pagkakataong ito ay makakaboto ang 

mga mamamayang may pagmamay-ari ng lupa at wala. Binigyan din ng 

pagkakataon ang mga 

http://www.tes.com/lessons/ShNuwhFKrOeYwQ/living-in-ancient-
http://www.tes.com/lessons/ShNuwhFKrOeYwQ/living-in-ancient-
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mamamayan na ituro ang taong banta sa Athens kada taon upang maipanatili ang 

kalayaan ng lugar. Ang sistemang ito na tinatawag na Ostrakon na tumutukoy sa isang 

piraso ng palayok. Ang mga mamamayan ay magsusulat ng pangalan sa pira-pirasong 

palayok ng taong nais ipatapon o itakwil sa Athens. Kapag nakakuha ng mahigit 6,000 

na boto ang isang tao, ipapatapon o itatakwil siya palabas ng Athens sa loob ng 

sampung taon. Ostracism ang tawag sa sistema ng  pagpapatapon o pagtatakwil. 

Pagsapit ng 500 BCE, isinilang ang demokrasya na siyang pinakamahalagang 

naganap sa Athens. 

 

 
Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano ang pangunahing katangian ng Athens bilang lungsod-estado ng Greece? 

2. Nakabuti ba sa Greek ang pagpapatupad ng demokrasya? Patunayan 
 
 

 
 
 

Ang Digmaang Persia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://greece.greekreporter.com/2019/09/12/the-battle-at-marathon-which-saved- 

western-civilization-2500-years-ago/ 

 

 
Sinakop ni Haring Cyrus ng 

Persia ang Asya Minor at iba 

pang lungsod-estado ng Greece 

noong 564 BCE at ipinagpatuloy 

naman ito ni Darius I noong 499 

BCE na siyang nagmana ng 

trono. Sinalakay ni Darius I ang 

kalapit na kolonyang Greek. 

Nagpadala ng tulong ang Athens 

sa Greek laban kay Darius, 

subalit natalo  pa  rin sa 

labanang pandagat sa Miletus 

noong 494 BCE. Sa pagkatalo ng 

kolonyang Greek, nais ni Darius 

na parusahan ang lungsod sa 

pagtulong nito at maging 

hakbang na rin sa pagsakop sa

 Greece. 

Nagpagawa naman ng isang plota o fleet na pandigma ang Athens bilang paghahanda 

sa napipintong pananalakay ng Persia (Iran sa kasalukuyan) sa  kanila. Sa 

pangunguna ni Darius noong 490 BCE naglunsad ng pag-atake sa Marathon mga 26 

na milya mula sa Athens. Tinalo ng 10, 000 puwersa ng Athens 
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ang halos 25,000 puwersa ng Persia. Dahil sa kagalakan,  inutusan  ng  mga heneral 

ang kanilang pinakamabilis na mensahero na si Philippides upang ibalita ang 

tagumpay ng Athens at isinigaw niya ang “Magdiwang! Tayo ay nagwagi!” at siya ay 

biglang bumagsak at tuluyang namatay. Sa kasalukuyang panahon ang marathon ay 

isang  uri ng karera sa pagtakbo ng di kukulangin sa 26 milya ang layo. Ipinagpatuloy 

ng anak ni Darius na si Xerxes ang tangkang pagpapabagsak    sa Athens. Isang 

madugong labanan ang naganap sa kabundukan ng Thermopylae. Nakipaglaban ang 

7,000 puwersa at 300 nito ay taga-Sparta sa ilalim ni Leonidas laban sa puwersa ni 

Xerxes. Hindi naging madali ang paglupig ni Xerxes sa mga Greek, hindi kasi niya 

inasahan ang katapangan at kahusayan ng mga taga-Sparta sa pakikidigma. Sa loob 

ng tatlong araw na labanan, dumanak ang dugo ng mga Persian, subalit ipinagkanulo 

ng isang Greek ang lihim na daanan patungo sa kampo ng mga Greek. Pinayuhan ni 

Leonidas ang mga Greek na lumikas habang ipinagtatanggol ng kanyang puwersa ang 

Thermopylae. Namatay ang karamihan sa tropa ni Leonidas sa harap ng higit na 

maraming puwersa ni Xerxes. Sinalakay at sinakop ni Xerxes ang Athens. Subalit 

dinala ni Themistocles ang labanan sa dalampasigan ng pulo ng Salamis kung saan 

ang dagat ay lubhang makipot. Nahirapang iwasan ng malalaking barko ni Xerxes ang 

maliliit na barko ng Athens na pilit binabangga ang mga ito hanggang sa mabutas. Isa-

isang  lumubog  ang  plota ng Persia na siya naman nilang ikinatalo. Ang nalabing 

hukbo ni Xerxes ay tinalo ang mga alyansa ng mga lungsod-estado ng Athens, Sparta, 

Corinth, at Megara ng Greece sa pamumuno ni Pausanias ng Sparta. 

 

Ang Digmaang Peloponnesian 
Pinkamahigpit na kalaban ng 

Athens sa larangan ng kalakalan 

ang lungsod-estado ng Corinth. 

Hinangad na pahinain ito ng 

Athens. Naging kaalyansa 

naman ng Corith ang Sparta na 

noon ay nangangamba sa plano 

ng Athens na sakupin ang 

Hilagang Pelopponessus. Nag- 

ugat ang hidawaan sa aspetong 

pankomersiyo at pang-

ekonomiya. Bukod dito, 

magkaiba rin ang kanilang 

kultura kung saan progresibo 
 

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/peloponnesian-war/ 

ang Athens at ang Sparta naman ay konserbatibo. Itinuring ng mga Athenian na barbaro 

ang mga Sparta at ang paniniwala naman ng mga Sparta sa Athens ay mga sakim at 

gahaman. Ang pagiging magkaribal ng Athens sa Corinth at Sparta ay nauwi sa 

Labanang Pelopponessian na tumagal mula 431hanggang 404 BCE. Sinikap ni Perciles 

ang pagbubuklod ng mga lungsod-estado sa Greece sa isang malawak na pederasyon 

na tinawag na Delian League. Ito ang naging dahilan kung 

http://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/peloponnesian-war/
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bakit naging isang imperyo ang Athens. Ginamit ng Athens ang salapi ng Delian League 

sa pagtatag ng malakas nitong plota at pagtatayo ng magagandang gusali. Noong una, 

matiwasay ang ugnayan ng mga kasapi, subalit nang  mawala  ang banta mula sa 

Persia, ang mga lungsod-estado ay hindi nagkasundo sa pagkontrol ng Delian League. 

Kay’t nagsama-sama ang mga city-state sa Pelopennesus at itinatag ang Peloponnesian 

League upang labanan ang Athens. Kasapi na ang Sparta, Argos, at iba ay nagtatag ng 

sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League. 

Nauwi sa Digmaang Peloponnesian ang alitan sa pagitan ng Athens at Peloponnesian 

League noong 431 BCE. Dahil mahusay sa pakikipagdigma ang mga Spartan inutusan 

ni Perciles na manatili ang mga Athenian sa pinaderang lungsod. Ngunit sinawing 

palad na may lumaganap na sakit na ikinamatay ng maraming tao, kasama na si 

Pericles, noong 429 BCE. Matapos ng mahaba, mapinsala at magastos na labanan. 

Ang mga sumunod na pinuno ay walang kaalaman sa taktikang militar kung  kaya’t 

nagwagi ang  Sparta sa mga labanan, maging ito man ay sa lupa o sa dagat. Tumulong 

ang Persia sa Sparta, at noong 404BCE ay sumuko ang Athens. 

 

Gawain 2: Sino Siya? 

Sa gawaing ito ay susubukan mong kilalanin ang  mga pinunong nagbigay  ng 

malaking ambag sa kabihasnang Greece. 

 
Panuto: Tukuyin ang pinunong Roman na inilalarawan sa bawat bilang. Isulat ang 

sagot sa kahon. 

1. Binuo niya ang isang mahusay na plano o estratehiya sa 

paglaban sa mga Persian. 

2. Pinamunuan niya ang puwersa ng mga Persian sa Labanan sa 

Thermopylae. 

3. Kinilalang bayani sa Digmaang sa Thermopylae. 

 
4.  Pinangunahan   niya  ang  mga nanguna sa labanang 

Persian. 

5. Ang bayani ng Labanang Marathon. 
 

 

Ginintuang Panahon ng Athens 

Sa mahabang panahon ng pamumuno 

ni Pericles dulot ng taun- taong 

pagboto sa kanya  na pamunuan ang 

Athens, marami siyang pinairal na 

mga programang pampubliko sa 

Athens. Lahat nito’y naglalayong

 maging isang 

pinakamarangyang estado ang Athens. 

Dahil nais ni Pericles na lumawak pa 

ang umiiral na 

 
 
 

https://www.britannica.com/topic/Parthenon 

http://www.britannica.com/topic/Parthenon


 

demokrasya sa Athens, dinagdagan niya ang bilang ng mga manggagawa sa 

pamahalaan at binigyan niya ang mga ito ng sahud. Nagkaroon ng pagkakataon   ang 

mga mamamayan na makapagtrabaho sa pamahalaan mayaman man o mahirap. 

Subalit hindi lahat ay nasiyahan dito lalo na sa mga mayayaman. Iniisip kasi nila na 

ang mga pagbabagong ito’y magdudulot ng pagkalugi ng pamahalaan   at 

maghihikayat ng katamaran sa mga ordinaryong tao. Sinagot  naman  ito  ng  isang 

pahayag ni Pericles. Ayon sa kanya, ang kanilang konstitusyon ay isang demokrasya 

sapagkat ito ay nasa mga kamay ng nakararami at hindi ng iilan. Ang pahayag ay 

naitala ni Thucydides, isang historyador. Mahalaga ang edukasyon sa Athenian. Ang 

mga lalaki ay pinag-aral sa mga pribadong paaralan kung saan sila ay natuto ng 

pagbabasa, matematika, musika, at mga obra ni Homer na Illiad at Odyssey. 

Hinikayat din silang  talakayin ang sining, politika, at  iba pang usapin. Ang palakasan 

ay bahagi rin ng kanilang pag-aaral. Ang mga lalaki, sa edad na 18, ay nagsasanay ng 

dalawang taon sa militar para maging mamamayan ng Athens. Samantala, ang 

kababaihan ay mas mababa ang estado kumpara sa kalalakihan. Hindi kasi sila 

binigyan ng papel bilang mamamayan at hindi maaaring makilahok sa pamahalaan. 

Ang kanilang buhay ay umiikot lamang sa gawaing bahay at pag- aalaga ng mga anak. 

Ikinakasal sila sa edad na 14-16 sa lalaking mapipili ng kanilang mga magulang. 

Pagsasaka ang karaniwang ikinabubuhay ng mga Athenian. Ang mga ani sa sakahan 

ay kanilang kinakain at ang sobrang produkto ay ipinapalit nila ng iba pang 

kagamitang pambahay. Bagamat marangya at magarbo ang ang mga gusaling 

pampubliko, ang mga tahanan naman ay simple lamang, maging ito ay pag-aari ng 

mayayaman o karaniwang tao. Sa kabuuan, simple lamang ang naging pamumuhay 

sa sinaunang Greece. Ngunit mula sa simpleng pamumuhay na ito ay lumitaw ang 

pinakamahusay na  artista,  manunulat, at mga pilosopo na tinitingala sa 

sandaigdigan hanggang sa makabagong panahon. Ang mga-akda ng mga natatanging 

pilosopong Greek sa larangan ng politika ay kinilala sa mundo tulad ng The Republic ni 

Plato at Politics ni Aristotle. Maging sa larangan ng arkitektura ay nakilala ang mga 

Greek. Kahangahanga ang arkitektura ng mga templo. Ang ilan dito ay matatagpuan 

sa Athens, Thebes, Corinth, at iba pang siyudad. Ang tatlong natatanging estilo na Doric, 

Ionian, at Corinthian ay naperpekto nila nang husto. Ang pinakamagandang halimbawa 

ay ang Parthenon, isang marmol na templo sa Acropolis sa Athens. Ito ay itinayo nina 

Ictinus at Calicrates at inihandog kay Athena, ang diyosa ng karunungan at patrona 

ng Athens. Ilan sa mga labi ng iskulturang Greek ay matatagpuan din sa mga templo 

ng Crete, Mycenaea, at  Tiryus.  Ang pinakadakilang Greek na iskultor ay si Phidias. 

Ang estatwa ni  Athena  sa Parthenon at ni Zeus sa Olympia ay ilan lamang sa mga 

obra maestra niya. Ilan pang mga natatanging iskultura ay ang Collossus of Rhodes ni 

Chares at Scopas ni Praxiteles na parehong itinanghal na Seven Wonders of the Ancient 

World. Kinilala rin ang kontribusyon ni Herodotus sa larangan ng kasaysayan. Ang 

kanyang mga paglalakbay sa Asia at Sparta ay nakatulong upang maging obra maestro 

niya ang Kasaysayan ng Digmaang Persian. Tinawag siyang “Ama ng Kasaysayan.”  

Sinundan ito ng isa pang historyador, si Thucydides. Ilan sa mga isinulat niya ay ang 

Anabasis, isang kuwento ng sikat na martsa ng mga Greek mula sa Babylonia hanggang 

Black Sea at Memorabilia na kalipunan ng mga kuwento ng guro niyang si Socrates. 

Nagkaroon din ng kaalaman sa makabagong medisina sa sinaunang 
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Greece. Ang pinakadakilang Greek na manggagamot ay si Hippocrates na kinilala 

bilang Ama ng Medisina. Itinaas niya ang larangan ng medisina bilang agham at hindi 

bunga ng mahika. Marami ring Greek ang kinilala at dinakila dahil sa kanilang naging 

ambag sa larangan ng agham at pilosopiya. Ang kauna-unahang pilosopiya ay 

ipinakilala ni Thales ng Militus. Ayon sa kaniya ang sandaigdigan ay nagmula sa tubig, 

ang pangunahing elemento ng kalikasan. Samantala si Pythagoras naman ang 

nagpasikat ng doktrina ng mga numero kung saan sinasabi niya na ang bilang na tatlo, 

lima at pito ay maswerteng mga numero. Ilang dekada matapos ang Digmaang 

Persian, isang pangkat ng mga guro na tinatawag na mga Sophist ang sumikat sa Athens. 

Nagpakilala sila ng pagbabago sa mga umiiral na pilosopiya. Ayon sa kanila maaaring 

turuan ang mga tao na gumawa ng magagandang batas, makapagsalita, at 

makipagdebate sa  mga  Assembly. Maraming Athenian ang tumuligsa sa mga 

pilosopiya ng mga Sophist. Isa na rito ay si Socrates. Ayon sa kaniya mahalaga na 

kilalanin mo ang iyong sarili (know thyself). Ayon sa kaniya dapat na patuloy na 

magtanong ang mga tao hinggil sa  mga bagay-bagay upang matiyak kung sila ay may 

mga kasagutan sa mga katanungang ito. Ang pamamaraang ito ay kinikilala ngayon 

na Socratic Method. Di nagustuhan ng mga Athenian ang ginawang pagtatanong ni 

Socrates lalo na ang mga tungkol sa mga diyos-diyosan at ilang patakaran ng Athens. 

Dahilan dito siya ay nakulong at nahatulan ng  kamatayan.  Ngunit  bago  pa siya 

naparusahan,  siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paglason sa sarili. Ang lahat 

ng mga ideya ni Socrates ay hindi niya naisulat. Si Plato, ang kaniyang pinakasikat na 

mag-aaral, ang nagsumikap na maitala ang lahat ng dayalogo sa pagitan ng  dalawa  

o  mas  higit pang tauhan. Ang pinakatanyag ay ang Republic, isang talakayan tungkol 

sa katangi-tanging polis at ang uri ng pamahalaan na makapagbibigay ng kaligayahan 

sa mga mamamayan nito. Samantala, si Aristotle, ang pinakamahusay na  mag- aaral 

ni Plato, ay nagpakadalubhasa sa pag-aaral  ng  halaman,  hayop,  astronomiya, at 

pisika na pawang nangangailangan ng masusing pagmamasid.  Ayon sa kaniya, ang 

alinmang teorya ay maaari lamang tanggapin  kung  ito  ay batay sa masusing 

pagmamasid ng mga katotohanan. Kinilala si Aristotle na Ama ng Biology. Ilan sa mga 

tanyag niyang aklat ay ang Poetic, isang pagsusuri sa mga iba’t ibang dula-dulaan, ang 

Rhetoric na nagsasabi kung paano dapat ayusin ng isang nagtatalumpati ang kanyang 

talumpati, at ang  Politics kung saan tinalakay ng mga mamamayan ang iba’t ibang 

uri ng pamahalaan. 

 
Kabihasnang Klasiko ng Greece: Imperyong Macedonian 

Ang paghahangad ni Haring Philip ng Macedonia na 

pag-isahin ang mga lungsod-estado bumuo siya ng isang 

hukbo at sinanay sa pinakamabisang paraan ng 

pakikidigma ng Greece. Bilang pagtatanggol ng kanilang 

kalayaan, noong 338 BCE ay sinalakay ng magkasanib 

na puwersa ng Athens at ng Thebes ang Macedonia. 

Madaling tinalo ni Philip ang hukbo ng dalawang 

lungsod-estado. Ang pagkatalo ng Athens at Thebes ay 

hudyat ng pagtatapos ng kapangyarihan ng mga 

lungsod-estado. Dahil dito, ang buong Greece, 
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maliban sa Sparta, ay napasailalim sa kapangyarihan ng Macedonia. Naging tanyag na 

pinuno ang anak ni Philip na si Alexander the Great ng Macedonia. Noong siya ay bata 

pa lamang, naging guro niya si Aristotle na nagturo sa kaniya ng pagmamahal sa 

kultura at karunungan. Habang lumalaki, natutuhan niya ang kagalingan sa 

pakikipagdigma. Siya ay 21 taong gulang nang  mamatay  ang kanyang ama at naging 

hari ng Macedonia at Greece. Matalino, malakas ang loob at magaling na pinuno si 

Alexander. Sinalakay niya ang Persia at Egypt at pagkatapos ay tumungo sa silangan 

at sinakop ang Afghanistan at hilagang India. Nagtatag siya ng imperyo na sumakop 

sa kabuuan ng kanlurang Asya, Egypt, at India. Pinalaganap niya ang kaisipang Greek 

sa silangan. Kinilala siya bilang isang pinakamagiting na pinuno dahil sa pagkasakop 

niya ng maraming estado. Noong 323 BCE, sa gulang na 32 taon namatay si Alexander 

sa Babylon sa hindi matiyak na karamdaman. 

 

Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano ang dahilan ng paghina ng mga lungsod-estado ng Greece? 

2. Ano ang nagbigay-daan sa paglakas ng Macedonia? 

3. Ano ang maituturing na kontribusyon ng Imperyong Macedonia sa mundo? 

 
 
 

Pagyamanin 
 

 

Gawain 3: Talahanayan, Punan Mo 

Mula sa binasang teksto tungkol sa ginintuang panahon ng Athens, buuin ang 

talahanayan ng mga ambag ng Greece sa iba’t-ibang larangan. 

 
 

Larangan/Tao Ambag Kahalagahan 
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Pamprosesong Tanong 

 
1. Ano ang epekto ng kabihasnang Greece sa kasalukuyang panahon? 

2. Alin sa mga nabanggit na kontribusyon ang may pinakamalawak na epekto sa 

pamumuhay ng mga Pilipino? Patunayan. 

         Isaisip 

Ngayong napagyaman mo na ang iyong kaisipan sa aralin, subukan mong punan ang 

mga pahayag na nasa ibaba na naging dahilan ng pag-usbong at pag-unlad Greece. 

 
1. Paano nakapekto ang lokasyon ng Greece sa pag-usbong ng kabihasnan  dito? 

 

 

 

 

2. Para sa iyo ano ang pinakamalaking ambag ng Kabihasnang Greece sa daigdig? 

Patunayan. 
 

 

 

 
 

 

 

Isagawa 
 

Sa iyong pagtunghay sa kabihasnang Greece iyong nakita ang ginagampanan ng mga 

pinuno sa pagpapaunlad at pagpapahina ng isang bansa. Sa kasalukuyan, makikita 

rin natin sa ating bansa ang iba’t ibang pangyayaring nagaganap sa ating lipunan, 

ekonomiya at lalo na sa politika. Gumawa ng isang slogan  na  nag  papakita ng isang 

panawagan sa mga tiwaling pinuno ng bayan. 

Rubric sa Pagmamarka ng Slogan 

Pamantayan Paglalarawan Puntos 

Nilalaman Mahusay at malinaw naipakikita ang mensahe. 12 

Pagkamalikhain Napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik 8 

Anyo at Desenyo Malinis at maayos ang pagkakasulat; naglagay ng 

malilikhaing bagay at simbolo; angkop ang kulay ng disenyo 

5 

 Kabuuan 25 
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Tayahin 
 
 

Panghuling Pagtataya 
 

Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat tanong at piliin ang wastong sagot 

mula sa mga pagpipilian. Titik lamang ng tamang sagot ang isulat sa  sagutang papel.  
1. Ito ang tawag ng mga Griyego sa kanilang bansa. 

A. Aegean 

B. Hellas 

C. Metropolitan  

D. Polis  
2. Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa polis bilang isang lungsod estado? 

A. Ang bawat mamamayan ay may bahaging ginagampanan   sa isang   polis. 

B. Ang polis ay isang uri ng pamahalaan ng mga Greeks kung saan binibigyang- 

diin ang demokrasya. 

C.  Ito ay binubuo ng isang lipunang malaya at nagsasarili at  nakasentro  sa  

isang lungsod. 

D. May iba’t ibang uring panlipunan ang isang polis at nahahati ito  sa  iba’t ibang 

yunit ng pamahalaan. 

 3. Sinaunang sibilisasyon sa Isla ng Crete na ipinangalan sa dakilang hari nila na   si 

Minos. 

A. Aegean 

B. Ionian 
C. Minoan 

D. Mycenean 

4. Ito ang tawag sa lungsod-estado ng Gresya. 

A. Acropolis C. Polis 

B. Metropolis D. Stoa 

5. Tinawag na Minoan ang unang kabihasanang nabuo sa  Crete. Ito ay yumaman sa 

pakikipagkalakalan sa ibayong dagat. Ano ang pangunahing dahilan nito? 

A. Nakarating sa iba’t ibang lugar ang mga produktong mula sa Crete. 

B. Napakalakas ng puwersang militar ng Minoan. 

C. Napalilibutan ng mga kabundukan ang isla ng Crete. 

D. Napaliligiran ng anyong tubig ang Crete at istratehiko ang lokasyon nito.  

 
6. Ito ang digmaan sa pagitan ng Athens at Sparta na tumagal nang mahigit na 27 

taon, at nagbunga ng malaking pagkawasak sa mga lungsod-estado ng Greece. 

A. Digmaang Peloponnesian 

B. Digmaang Persians 
C. Digmaang Punic 

D. Digmaang Trojan 

 

7. Kilala ang Spartan bilang mga  . 

A. alagad ng sining 

B.

 

kawal

 

C. pilosopo 

D. siyentista 

8. Ayon kay Arthur Evan isang arkeologo, mayroong dalawang uri ng sistema ng 

pagsulat ang sinaunang kabihasnan ng Greece. Ano ang tawag sa sistema ng 

pagsusulat ng Minoan? 

A. Calligraphy 

B.

 

Cuneiform

 

system

 

C. Linear A 

D. Linerar B 
 

9. Sa panahon niya narating ng Athens ang kanyang ginintuang panahon. 

A. Cleisthenes 

B.

 

Draco

 

C. Pericles 

D. Pisastrasus 
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10. Ito ay tinuturing na “Sinilangan ng Kanlurang Sibilisasyon 

A. Alexandria 

B. Cairo 
C. Greece 

D. Rome 

11. Ito ang digmaan kung saan tinalo ng mga maliit na puwersang Athenian ang 

puwersang Persia. 

A. Digmaang Marathon 

B. Digmaang Persian 

C. Digmaang Thermopylae 

D. Digmaang Salamis 

 

12. Alin sa sumusunod ang pangunahing dahilan ng pag-usbong ng Rome bilang 

pinakamakapangyarihan sa Midterrenean? 

A. Naipagpatuloy ng Rome ang kalakasan ng kulturang Greece 

B.  Nakatulong ang maunlad na aspetong pang-ekonomiya ng Rome kung 

ikukumpara sa mga karatig-lugar 

C. Natalo at nasakop ng Rome ang malalakas na kabihasnan sa Midetrrenean 

tulad ng Carthage at Greece 

D. Wasto ang lahat ng nabanggit. 

 

13. Ang may-akda ng Iliad at Odyssey ay si  . 

A. Homer 

B. Plato 

C. Socrates 

D. Sophocles 

 

14. Ang Sparta ay isang kilalang bayan sa bansang Greece. Anong ilog ang katabi nito? 

A. Ilog Euphrates 

B. Ilog Eurotas 
C. Ilog Huwang Hu 

D. Ilog Tigris 

15. Sila ang nakaimpluwensya sa mga sinaunang Greece na gumamit ng barya o sinsilyo. 

A. Babylonians 

B. Lydians 

C. Phoenicians 
D. Sumerians 

 

Karagdagang Gawain
 

 
 
 

Natutuhan sa aralin ang mayamang pamana ng Greece sa sibilisasyon, Ipakita at 

ipahayag mo ang iyong pasasalamat sa kanilang naiwang pamana sa pamamagitan ng 

sumusunod: 

 1. Gumawa ng isang essay tungkol sa mga kontribusyon ng mga Greece. 

2. Sumulat ng isang awitin o tula na nagtatampok sa kulturang Pilipino na may 

halong kulturang Greece.  

 

Rubrics sa Gawain 
 

Pamantayan Paglalarawan Puntos 

Nilalaman Angkop at malinaw na naipapakita ang mensahe ng 

tula o essay 

12 

Pagkamalikhain Napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng 
mga titik at mensahi ng tula o essay. 

8 

Anyo at Desenyo Malinis at maayos ang pagkakasulat; Malinaw ang 

paglalahad o presentasyon 

5 

 Kabuuan 25 
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Susi sa Pagwawasto 
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