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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 by 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 
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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 Rome 

 
Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

1. Natatalakay ang pinagmulan ng Rome. 

2. Naiisa-isa ang mga mahahalagang kaganapan sa pagsimula, pag-unlad at pagbagsak ng 

kabihasnang Romano. 

3. Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang Romano. (mula sa sinaunang 

Rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng Imperyong Romano). 

 
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 

Naipapaliwanag ang mahahalagang pangyayari sa kabihasnang klasiko ng Rome mula sa sinaunang 

Rome hanggang sa tugatog at pagbagsak ng Imperyong Romano. (AP8DKT-IIc_3) 
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Nagagalak ka na bang simulan ang iyong pag-aaral tungkol sa Klasikal na Kabihasnan ng Rome? 

Bago ang lahat, subukin mong sagutan ang panimulang pagtataya upang masubok ang lawak ng 

kaalaman mo tungkol sa aralin. Habang sinasagutan ang bawat tanong ay pagtuunan mo ng 

pansin ang mga sagot na hindi mo tiyak at alamin ang kasagutan ng mga ito sa pagpapatuloy ng 

iyong pag-aaral. Maari mo nang simulan ang pagsagot. 

 

Subukin 
 
 

Paunang Pagtataya 
 

 
Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang titik ng iyong sagot. 

1.  Alin sa sumusunod ang naging pangunahing dahilan ng pagiging 

makapangyarihan ng Rome? 

A. Mahuhusay lahat ang naging pinuno sa Rome. 

B. Maunlad ang ekonomiya ng Rome kaysa sa mga karatig na bansa. 

C. Nasakop ng Rome ang mayaman at malakas na kabihasnan sa Mediterranean 

gaya ng Carthage at Greece. 

D. Naipagpatuloy ng Rome ang kagandahan ng kulturang Greece. 

 
2. Sila ang pinakamakapangyarihan na bumubuo ng 300 konseho ng mga patricians? 

A. Kagawaran 

B. Mababang Kapulungan 

C. Punong-lungsod 

D. Senado 

 
3. Alin sa mga sumusunod na uri ng panlipunan ang sinaunang Rome? 

A. Censor at Praetor C. Maharlika at Alipin 

B. Etruscan at Roman D. Patrician at Plebeian 

 
4. Ang mga sumusunod ay salik sa pagbagsak ng Imperyong Romano. MALIBAN sa 

 

A. Mabilis na paglaki ng populasyong Romano 

B. Kawalan ng kakayahan at tapat na pinuno 

C. Paghina at korupsiyon sa hukbong Romano 

D. Paglubha ng krisis pangkabuhayan 



3  

 
“Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a minority 

but of the whole people. When it is a question of settling private disputes everyone is 

equal before the law… 

- Pericles on his Funeral Oration 

5. Ano ang nais ipahiwatig ng pahayag na ito? 
 

A. Naipahahayag ng mga mamamayan ang kanilang saloobin laban sa pamahalaan. 

B. Nakasalalay sa kagustuhan ng nakararami ang ikauunlad ng bansa. 

C Nakabatay sa batas at kapakanan ng nakararami ang pamahalaang demokrasya. 

D. Nasusunod ang kagustuhan ng minorya sa pamahalaang demokrasya. 

 
6. Noong 380 BC, hinirang niya ang Kristiyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong 

Romano. 

A. Constantinople 

B. Theodosius 

C. Peter 

D. Paril 

 
7. Ang emperador ng Roma na naghati ng imperyo sa dalawang bahagi. 

A. Diocletian C. Nero 

B. Julius Caesar D. Trajan 

 
8. Siya ang kinilalang diktador ng Roma na nagwakas sa pamumuno sa pamumuno ng 

Republika. 

A. Augustus C. Julius 

B. Hadrian D. Nerva 

 
9. Siya ang emperor ng Roman at nagsimula ng Pax Romana. 

A. Alexander the Great C. Constatine 

B. Augustus Caesar D. Marcus Aurelius 

 
10. Mga halal na tao sa Roma sa assembly na ang gawain ay pangalagaan ang karapatan ng mga 

plebeian. 

A. Konsul C. Senado 

B. Republik D. Tribune 

 
11. Sila ay ang mga mababang uri ng mamamayan sa lipunan ng Sinaunang Rome sila ay mahihirap at 

mga alipin. 

A. Elite 

B. Patricians 

C. Plebeians 

D. Urban poor 
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Nahirapan ka ba sa pagsagot sa paunang pagtataya? Huwag kang mag- alala dahil ang 

lahat ng mga katanungan na ito ay iyong masasagot kapag natapos mo ang modyul para sa 

unang markahan. Halika na at simulan mo na ang iyong paglalakbay! 

12. Ang kapangyarihan ng pamahalaang ito ay nasa kamay ng mga pinunong inihalal ng mga 

mamamayan. 

A. Estado 

B. Monarkiya 
C. Oligarkiya 

D. Republika 

 
13. Mga pinunong militar na mamuno sa pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang 

hukbo. Binuo nina Gracens Pompey, Marcus Licinus Crassus, at Julius Caesar . 

A. Assembly of Tribes 

B. First Triumvirate 

C. Ides of March 

D. Second Triumvirate 

 

14. Ginawang taga pagmana ni Caesar ang kanyang apo sa pamangkin na si Augustus na 

kinilala bilang Augustus  . 

A. Brutus 

B. Lepidus 

C. Mark Anthony 
D. Octavian 

 

15. Siya ay isang dakilang Heneral na Carthaginian. 

A. Attila 

B. Darius 

C. Hannibal 

D. Sargon 
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Mga Tala para sa Guro 

Ito ay naglalaman ng mga aralin, gawain, at mga estratihiyang makakatulong sa 

pagkatuto ng mga mag-aaral. Maaaring gumamit ng mapa o globo at atlas. 

Sa bahaging ito, inaasahang lalawak ang iyong kaalaman at pag-unawa sa kabihasnang Rome. 

Inaasahan din na pagkatapos mo sa bahaging ito ay lalo mong mauunawaan ang paksang 

tatalakayin. Maaari mong balikan ang mga kasagutan at katanungan na nabuo mo sa mga naunang 

gawain sa modyul na ito. 

 
 

Nais mo bang malaman kung nasaan ang tamang direksyon ka pa sa pagtuklas sa mga sagot sa iyong 

isipan? Narito ang isa sa mga paraan upang mayulungan kang maiugnay ang iyong mga ideya sa 

tamang direksyon tungo sa pagtuklas mo sa bawat kaalaman sa modyul. 

 

 

Balikan 

 
Sa modyul 1, sinuri mo ang kabihasang Klasiko ng Greece. Ang kaalamang ito ay iyong gagamitin 

upang maiugnay ang mag pangyayari na magaganap sa Kabihasnang Klasiko ng Rome upang masuri 

at higit na maunawaan ang pagbuo ng sinaunang kabihasnan. Handa ka na ba? 

 

 

Tuklasin 
 

 

Pag-usbong at Pag-unlad ng mga 

Klasikal na Lipunan sa Rome 

Aralin 

2 
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Heograpiya ng Italy 

 
Upang lalo mong maunaawan at matugunan ang anumang pagsubok na mayroon ang Roma, 

mahalagang mapag-aralan at masuri ang bansa kung saan Roma. Hand aka na ba? 

Ang Italy ay isang bansang 

matatagpuan sa Kanlurang Europe. Ito 

ay isang peninsula na nakausli sa 

Mediterranean Sea. Katulad ng 

Greece, ang Italy ay binuo ng 

maraming kabundukan at ilang mga 

kapatagan. Isang mahalagang 

kapatagan ang Latium. Ang Ilog 

Tiber ay dumadaloy sa https://galligan18.weebly.com/roman-geographyregionlocation.html 

kapatagang ito. May ilang bakas ng sinaunang kabihasnan sa kapatagan ng Latium at sinasabing dito 

umusbong ang dakilang lungsod ng Rome. Masasabing istratehiko ang lokasyon ng Rome dahil sa Ilog 

Tiber na nag-uugnay dito at sa Mediterranean Sea. Ang lokasyong ito ay nagbibigay-daan sa 

pakikipagkalakalan ng Rome sa mga bansang nakapalibot sa Mediterranean Sea. Ang saganang 

kapatagan at maunlad na agrikultura ay kayang suportahan ang pagkakaroon ng malaking populasyon. 

 

Pamprosesong Tanong 

1. Paano nakatulong ang heograpiya ng Italy sa pag-usbong ng Rome bilang isang matatag na lungsod 

 

 

Suriin 

 
Matapos mong basahin ang teksto, suriin mo ang kaugnayan ng iyong sagot sa paksang ating 

tatalakayin. 

 
Ang Heograpiya ng Rome 

 
Kinilala at dinakila ang kulturang Romano. Naimpluwensiyahan ng Kabihasnang Greek ang 

Kabihasnang Romano at nakilala ito sa buong daigdig. Matatagpuang ang tangway ng Italya sa 

hangganan ng Timog ng Europe patungo sa Mediterranean Sea. Ang Itay ay hinango mula sa salitang 

“Italus” na ang ibig sabihin ay bota. Sapagkat may hugis itong tila bota at sa hugis na ito hinango ang 

pangalan ng Italya. Ang Italy ay maburol at bulubundukin. Matatagpuan rito ang mga bundok tulad ng 

Alps sa hilaga na naghihiwalay sa ibang pang panig ng bansa sa Europe. Ang tangway ng Italy ay 

nasasakop ng kahabaan ng Appenine Mountains. Ang 
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Rome ay naging sentro ng sibilisasyon sa Italy. Itinatag ito sa pitong burol sa may Ilog Tiber na siyang 

pinagkukunan ng pagkain, malinis na tubig, at gamit sa transportasyon. Ang nakapaligid na burol ang 

nagsisibling pananggalang ng Rome mula sa pagbaha at paglusob ng mga kalaban. 

 

Ang Simula ng Rome 

 
Sa kalagitnaan ng ikawalong siglo BCE unang itinatag ang Rome. Salitang Latin ang gamit ng 

sinaunang Roman, isang sangay ng wikang nabibilang sa Indo- Europeo. Sila ay lumipat sa gitnang 

Italy at nagtayo ng sakahang pamayanan sa Latium Plain. Ayon naman sa isang matandang alamat ang 

Rome ay itinatag ng kambal na sina Romulus at Remus. Habang mga sanggol pa lamang sila, inilagay 

sila basket at ipinaanod sa Tiber River ng kanilang amain sa takot na angkinin ng kambal ang kaniyang 

trono. Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaing lobo. Nang lumaki ang dalawa at nalaman 

ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pampang ng ilog Tiber noong 

753 BCE. Ang mga Roman ay tinalo ng mga Etruscan, ang kalapit na tribo sa Hilaga ng Rome. Sila ay 

magagaling sa sining, musika, at sayaw. Dalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal, at kalakalan. 

Tinuruan nila ang mga Roman sa pagpapatayo ng mga gusaling may arko, mga aqueduct, mga barko, 

paggamit ng tanso, paggawa ng mga sandata sa pakikidigma, pagtatanim ng ubas, at paggawa ng alak. 

 
Pagtatatag ng Roman Republic 

 
Natamo ng mga Romano ang kasanayan sa pamamahala sa ilalim ng mga Etruscan. Ang Rome ay 

nagsimula bilang isang siyudad-estado na pinamumunuan ng isang hari. Noong 509 B.C.E, inalis sa 

puwesto ng mga Romano si Tarquinius Superbus ang hari ng Etruscan at nagtatag sila ng isang 

Republika. Naghalal sila ng dalawang konsul na puno ng hukbo upang magsilbi bilang punong 

mahistrado sa loob ng isang taon, ang bawat isa ay nagsilbing tagasubaybay ng bawat isa. Sa mga 

panahon ng kagipitan, ang senado na binubuo ng mga patrician na nanunungkulan habang buhay, ay 

patuloy na humahawak ng iba‟t ibang puwesto. Ang patrician ay grupo ng mga tao ma mabibilang sa 

isang mataas na antas ng lipunan. Sila‟y nagpatibay ng mga batas at humirang ng mga kandidato para 

sa mga katungkulan. Ang kapangyarihan sa pagpapataw ng buwis, ang deklarasyon ng patakarang 

panlabas at iba pang pakikipag-ugnayan ay kasama rito. Sa kabilang panig, ang assembly na binubuo 

ng lahat ng mamamayan ay may maliliit lamang na kapangyarihan. Bagamat sila‟y nakaboto, ang 

bilang ng kanilang boto ay hindi gaanong pinahahalagahan kaysa sa mga patrician. Sa paglipas ng 

panahon maraming tanggapan ang nalikha. Gayunman, ang mga plebeian ay hindi parin gaanong 

nakalalahok sa pamumuhay pulitikal at sosyal sa Rome. Ang mga plebeian ay ang mga mababang uri 

ng mamamayan sa lipunan ng Sinaunang Rome sila ay mahihirap at mga alipin. Sila‟y humihingi ng 

mga pagbabago. Noong 500 B.C.E. ang mga plebeian ay umalis sa siyudad at nagtungo sa Mons Sacer 

at sila‟y tumatangging bumalik hanggat hindi ibinibigay ang kanilang mga kahilingan. Ang mga 

patrician, sa wakas, ay sumuko at kanilang pinahintulutan ang mga 
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plebeian na maghalal ng dalawang tribune. Ang Tribune o mahistrado ang nagtatangol sa karapatan 

ng mga plebeians. 

 
Ang mga Plebeian at Patrician 

Pakikibaka ng mga Plebeian para sa pantay na karapatan. Isang assembly ang nilikha upang 

kumatawan sa mga karaniwang tao. Nilikha upang pangalagaan ang karapatan ng mga plebeian laban sa 

mga mapang-abusong opisyal. Maaari nilang ipawalang-bisa ang anumang batas na mapang-api sa 

mahihirap. Hanggang sampung Tribune ang ihalal ng mga tao. 

 
Ang mga Plebeian at Patrician 

 
Hindi tulad ng Athens na isang 

demokratiko, sa Republikang Romano ang 

namuno ay mga aristokrata. Lahat sila ay 

nagmula sa mga mayayamang may-ari ng 

mga lupa na tinatawag na patrician. 

Bagamat sampung porsiyento lamang ng 

kabuuang populasyon ang mga patrician, 

nasa kamay nila ang halos lahat ng 

pangunahing posisyon sa pamahalaan at 

nagtamasa sila ng mas maraming karapatan.   

Karamihan   naman sa 

mga   Romano   ay   mga plebeians. 
https://sites.google.com/site/theancientromans/st 

Bilang mamamayan sila ay
 

nagbabayad ng buwis at naglilingkod sa sandatahan ngunit hindi kapantay. May maayos na takbo ng 

pamamahala ang pamahalaang Romano. May tagapagpaganap (Executive) at tagapagbatas (Legislative). 

May dalawang patrician na tumatayong tagapagpaganap. Sila ang nagangasiwa sa pamahalaan at sa 

hukbong sandatahan. Sila ay inihalal sa tungkulin at may terminong isang taon upang makapaglingkod. 

Sa mga kamay nila nakasalalay ang kapangyarihan ng buong Roma. Maaari rin nilang i-veto o di 

tanggapin ang desisyon ng bawat isa. Kinakailangang magkasundo sila sa mga pangunahin at kritikal na 

desisyon. Sa panahon ng krisis, maaari silang pumili ng diktador mula sa mga pinagkakatiwalaang 

opisyal ng pamahalaan. May anim na buwan lamang na termino ang mga diktador o hanggang di 

natatapos ang krisis. Sa ganitong pamamaraan, napipigilan ang ganap na kapangyarihan ng mga diktador 

at napangangalagaan ang demokrasya. Ang tagapagbatas ay bumubuo ng 300 kinatawan. Ang 

pinakamakapangyarihan ay ang senado. Ang 300 kinatawan ay mula sa mga patrician. Sila ay inihalal 

at may terminong panghabambuhay. Tinatawag silang senador. Ang pangunahing gawain nila ay ang 

magbigay ng payo sa consul, maghain ng batas, at magtalakay ng mga patakarang panlabas. Hindi lahat 

ay sumang-ayon sa ganitong pamamahala. Noong 471 BC, ang mga Plebeians ay nagdesisyon na hindi 

na sila maglilingkod sa hukbong sandatahan ng Roma, bagkus ay magtatatag ng sarili nilang 

lungsod- 
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estado. Ito ay upang maiwasan ang digmaang sibil at mapanatili ang kapayapaan. Sumang-ayon ang 

mga Patrician sa ilang nais ng mga Plebeian. Isa na rito ay karapatang pumili ng sampung pinuno nila 

sa kanilang hanay na tatawaging tribunes na siyang magsusulong ng kanilang interes sa pamahalaan. 

Ang mga kasapi ng tribune (tribune ng plebs at militar tribune). Ang mga tribunes ay maaaring mag-

veto ng ano mang desisyon ng consul o ng iba pang namumuno. Dahilan sa karapatang mag-veto, 

napangangalagaan ng mga Plebeian ang kanilang sariling interes laban sa mga Patrician. Nagkaroon 

din ang mga Plebeian ng kanilang sariling assembleya na kinilala bilang Assembly of Tribes. Pagsapit ng 

287 BC, isa na itong pangunahing tagapagbatas sa Roma. Sa simula ng Republika, ang mga batas ng 

Roma ay di nakasulat. Ang mga patrician ang may kontrol sa batas at ipinaalam lamang ito sa mga 

Plebeians. Pagsapit ng 451 BC, pinagbigyan ng mga patrician ang kanilang hiling. Ang mga batas ng 

Roma ay inukit sa mga tabletang tanso at inilagay sa forum upang mabasa ng lahat. Ito ay tinawag na 

Twelve Tables na siyang naging batayan ng iba pang batas sa Roma noong mga sumunod na panahon. 

Kasabay nito, bumuti rin ang katayuan ng mga plebeian. Pinayagan na silang makapag-asawa ng 

patrician at maglingkod sa mga pampublikong tanggapan. Pagsapit ng 287 BC, pantay na ang 

karapatang tinatamasa ng mga Patrician at Plebeian. Ngunit, hindi maipagkakaila na ang 

kapangyarihang pulitikal ay nasa kamay pa rin ng mga patrician at ilang mayayamang Plebeian. 

Patunay ito na ang republika at ang senado ay nasa kapangyarihan pa rin ng iilang mamamayan. 

 

Paglaganap ng Kapangyarihan ng Rome 

 
Lumaganap ang kapangyarihan ng Rome sa buong Italy matapos ang sunod-sunod na digmaan mula pa 

noong 490 B.C.E. Nasakop ang mga Latino, mga Etruscan at iba pang pangkat tulad ng Hernici, 

Volscian, Sabine at Samnite. Matapos masakop ang gitnang Italy, isinunod ang lungsod-estado ng 

Greece sa timog. Naganap ang unang sagupaan ng Rome at Greece sa Heraclea, Italy noong 280 B.C.E. 

Nagwagi Ang Greece dahil tinulungan si Haring Pyrrhus ng Espirus ng kaniyang pinsang si Alexander 

the Great at dahil din sa paggamit ng mga elepanteng kinatatakutan ng mga mandirigmang Romano. 

Bagamat nagtagumpay si Haring Pyrrus, marami sa kaniyang tauhan ang nalipol, kung kaya sa ngayon, 

ang isang napakamahal na tagumpay ay tinaguriang Pyrric Victory. Hindi nagtagal, nagapi si Haring 

Pyrrhus noong 275 B.C.E sa Beneventum, Italy. Rome ang naging reyna ng peninsula ng Italy. Ang 

tagumpay ng isang labanan ay hindi lamang nangangahulugan ng panalo ng Roman at pagtatamo ng 

kabantugang militar. Kadalasan, naging kaanib ng Rome ang nagaping kaaway at magiging kolonya ng 

Rome ang nasakop na teritoryo. Ang mga hukbong nagapi ay nagiging karagdagang mandirigma para sa 

hukbong Roman. Sa ganitong sistema unti-unting lumaganap ang kapangyarihan ng Rome magmula sa 

ilog Tiber hanggang sa kabuuan ng Italy. Sumasakop ang teritoryong Roman mula sa Ariminium at 

Pisa sa hilaga hanggang sa Kipot ng Messina sa timog. Sa kabila ng 16 na kilometrong kipot na ito, 

nakaharap ng mga Roman sa Sicily ang naging pinakamabigat na kaaway nito- ang mga Carthagenian. 
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Ang Kabihasnang Klasiko ng Rome: Digmaang Punic 

 
Digmaang Punic 

Sa Simula, makapangyarihan ang Carthage sa dagat subalit upahan ang mga mandirigma nito dahil sa 

maliit na populasyon. Samantala, ang mga Roman naman ay walang hukbong pandagat at karanasan 

sa digmaang pandagat. Nagdulot ng suliranin sa Carthage ang pananakop ng Rome sa bahaging timog 

ng Italy. Nagsisimula pa lamang ang Carthage noon na maging makapangyarihan sa kanlurang bahagi 

ng Mediterranean. Itinatag ang Carthage (Tunis ngayon) ng mga Phoenician mula sa Tyre noong 814 

BCE. Nang sakupin ng Persia ang Tyrem naging malaya ang Carthage at nagtatag ito ng imperyong 

komersyal na nasasakop ng hilagang Africa, silangang bahagi ng Spain, pulo ng Corsica, Sardinia, at 

Sicily. Nasubok ang kapangyarihan ng Rome at Carthage sa tatlong digmaang Punic, salitang latin na 

nagmula sa pangalang Phoenicia. Sa digmaang ito, napagpasyahan kung sino ang mamumuno sa 

Mediterranean. 

 
Unang Digmaang Punic 

Kahit pa walang malakas na plota ang Rome, dinaig at natalo naman nito ang Carthage noong 241 

BCE. Nagpagawa ang Rome ng plota at sinanay ang mga sundalong maging magaling na 

tagapagsagwan. Bilang tanda ng pagkapanalo, sinakop ng Rome ang Sicily, Sardinia, at Corsica. 

 
Ikalawang Digmaang Punic 

Nagsimula ito noong 218 BCE nang sakupin ni Hannibal, Heneral ng Carthage, ang Saguntum sa Spain 

na kaalyado ng Rome. Mula Spain, tinawid niya ang timog France kasama ang mahigit 40,000 

sundalo. Tinawid rin nila ang bundok ng Alps upang makarating sa Italy. Tinalo ni Hannibal ang isang 

malaking hukbo ng Rome sa Cannae noong 216 BCE. Subalit hindi agad sinalakay ni Hannibal ang 

Rome dahil inaantay muna niyang dumating ang inaasahang puwersa na manggagaling sa Carthage.Sa 

pamumuno ni Scipio Africanus, sinalakay ng Roman ang hilagang Africa upang pilitin si Hannibal na 

iwan ang Italy at pumunta ng Carthage upang sagipin ang kanyang mga kababayan. Sa pagkatalo ni 

Hannibal sa labanan sa Zama noong 202 BCE, pumayag ang Carthage sa kasunduang 

pangkapayapaan noong 201 BCE na sirain ang plota ito, isuko ang Spain, at magbayad sa Rome ng 

buwis taun-taon. 

 
Ikatlong Digmaang Punic 

Matapos ang 50 taon, naganap ang Ikatlong Digmaang Punic. Muling natalo ang Carthage sa digmaan 

laban sa Rome at dito, kinuha ng Rome ang lahat ng pag-aari ng Carthage sa Hilagang Africa. 

Mahalaga ang papel ni Marcus Porcius Cato sa 

Sa iyong nabasang teksto ay nalaman mo ang pagsimula at paglaganap ng kapangyarihan ng 

Rome. Higit nating pagyayamanin ang iyong kaalaman sa pagsissimula ng kabihasnang kalsiko ng 

Roma sa susunod na gawain. 
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Batas 

Kilala ang mga Romano na mga pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. Ang 

Twelves Tables ito ang katotohanan na wala itong tinatanging uri sa lipunan. Ito ay batas para sa 

lahat, patrician o plebeian man. Nakasaad dito ang mga batas at kaparusahan ng mga 

mamamayan at ang pamamaraan ng batas. 

pagsiklab ng digmaan. Sa kanyang pagbisita sa Carthage, nakita niya ang kahalagahan at luho ng 

pamumuhay dito. Batid niyang malakas ang Carthage at nananatili itong banta sa seguridad ng Rome. 

Pagbalik sa Rome, itinanim niya sa isipan ng Senado at publiko na dapat wasakin ang Carthage. Nang 

salakayin ng Carthage ang isang kaalyado ng Rome, sinalakay ng Rome ang Carthage. Sinunog nito 

ang lungsod at ipinagbili ang mga mamamayan bilang alipin. 
 

 
Pamprosesong Tanong 

1. Bakit naging karibal ng Rome ang Carthage? 

2. Bakit mahalaga para sa mga Roman na makontrol ang Mediterranean Sea? 

3. Paano tinalo ng Rome ang Carthage? 

 
Tumpay sa Silangan 

 
Pagkatapos ng Ikalwang Digmaang Punic, pumunta ang hukbo ng Rome sa Silangan. Tinalo nila rito 

ang Macedonia. Noong 146 BCE, naging lalawigan ng Rome ang Macedonia. Kasabay nito, sinunog 

ng Rome ang Corinth at inilagay ang iba pang lungsod-estado ng Greece sa ilalim ng pangangasiwa nito. 

Mula 133 BCE, nagsimulang mapasakamay ng Rome ang marami pang lupain. Pagsapit ng 100 BCE, 

lahat ng lupain sa baybayin ng Mediterranean Sea ay nasakop ng Rome. Dahil dito, hindi kataka-

takang tawagin ang mga taga-Rome ang Mediterranean Sea bilang Mare Nostrum o Aming Dagat. 

 
Kabihasnang Rome 

 
Sa mahabang panahon at matagumpay na pakikipagdigma at pananakop, naging malawak at 

makapangyarihan ang estado ng Rome. Sa pagsakop ng Rome sa mga lungsod-estado ng Greece, 

kumalat ang kabihasnang Greece sa Rome at maraming Roman ang tumungo sa Athens para mag-aral. 

Naimpluwesiyahan ng Greece ang kabihasnang nabuo sa Rome. Gayunpaman, may sariling katangian 

ang kabihasnang Rome. Pangunahin rito ang kaalaman sa arkitektura, inhenyeria, at sistema ng 

pamamahala at batas. 
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Inhenyeriya 

Ipinakita ng mga Romano ang kanilang galing sa inhenyeria. Nagpatayo sila ng mga daan at tulay 

upang pag-ugnayin ng buong imperyo kabilang ang malalayong lugar. Isang halimbawa ang 

Appian Way na nag -uugnay sa Rome at timog Italy. Gumawa din sila ng mga aqueduct upang 

dalhin ang tubig sa lungsod. 

Pananamit 

Mayroong dawalang kasuotan ng lalaking Romano. Ang kasuotang pambahay ay tinatawag 

na tunic na hanggang tuhod ang haba. Toga naman ang sinusuot sa ibabaw ng tunic kung sila 

ay lalabas ng bahay. Ang mga babae naman ay dalawa rin ang kasuotan. Ang stola ay 

kasuotang pambahay at palla naman ang isinusuot sa ibabaw ng stola. 

Arkitektura 

Ang mga Roman ang tumuklas ng semento. Marunong na rin silang gumamit ng stucco, 

isang plater na pampahid at pantakip sa labas ng pader. Umaangkat sila ng marmol mula sa 

Greece. Gumamit sila ng arch sa paggawa ng mga temple, aqueduct para sa mga gusali. 

Mayroon na din silang pampublikong paliguan at pamilihan na nagsisilibing negosyo at pag-

uusap. Ito ay nasa forum, ng sentro ng lungsod. Mga gusaling tanyag tulad ning Coliseum na 

isang amphitheater para sa mga labanan ng mga gladiator. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Panitikan 

Ang mga kilalang manunulat ng sinaunag panitikan ng Roman at nag ambag ng iba‟ t ibang likha. 

Halimbawa ay si  Livius Andronicus na nagsalin ng “ Odyssey” sa Latin. Si Marcus Palutis at 

Terence naman ang unang manunulat ng comedy. Samantalang Cicero ay isang manunulat at 

orador na nagpahalaga sa batas. 
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Gawain 1: Lagumin Mo 

Batay sa tekstong binasa, punan ng angkop na impormasyon ang talahanayan. 

 
Panyayaring Nagdulot ng Paglakas ng 

Rome 

Patunay/Pagpapaliwanag 

  

 

Pamprosesong Tanong 

1.  Ano-ano ang mahahalagang pangyayari na nagbigay-daan sa pagkakabuo sa pamayanang Rome at 

paglawak nito? Ipaliwanag. 

2. Bakit naging mahalaga sa Rome ang pagkakapanalo sa Digmaang Punic? 

3. Ano ang kinalaman ng pag-unlad ng Kabihasanang Rome sa heograpiya? 

 

Mga Epekto ng paglawak ng Kapanyarihan ng Rome 

 
Nagpatuloy sa pananakop ang Rome sa mga lungsod ng Kanlurang Miditerannean. Napasakamay nila 

ang maraming mag lungsod at ilang bahagi ng Macedonia, Greece, at Antolia. Naging malawak ang 

kanilang sakop at teritoryo na nagdala ng malaking suliranin sa lipunan. Mga suliranin sa agrikultura, 

sa panahon ng Digmaang Punic nasira ang mga lupang sakahan ng bansa. Labis naman ang butil at 

produktong nagmula sa mga natalong bansa. Tumaas ang presyo ng bilihin sa Rome at bumaba ang kita 

ng mga magsasaka. Maraming mga lupain ang ipinagbili sa mga mayayamang Romano na nakahanap 

ng sariling manggagawa sa bukid mula sa mga alipin ng digmaan. Dahil sa kawalang ng hanapbuhay at 

kawalan ng lupang masasaka marami ang lumikas sa mga lungsod upang maghanap ng kabuhayan. 

Kakaunti lamanag ang nakapaghanapbuhay kaya tumaas ang bilang ng walang hanapbuhay. Nawalan 

ng kaayusan sa Lipunan, hindi nagkasundo ang mga mayayaman at mahihirap. Pinapangalagaan ng 

mga patrician ang kanilang sariling kayamanan at kapangyarihan kaysa isipin ang kapakanan ng 

nakararami. Samantalang naging sunodsunoran naman ang mga pinunong mahihirap. Marami 
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4.    

3.    

2.    Epekto ng 

Paglawak ng 

Kapangyarihan ng 

Rome 

1.    

ang naging alipin. Ipinahayag ni Spartacus ang pagpapalaya sa mga alipin at siya ang namuno sa 

pagaklas. 

 
Gawain 2 Data Retirival Chart 

Batay sa tekstong binasa, punan ang tsart ng mga datos na naging resulta ng paglawak ng 

kapangyarihan ng Rome. 

 

Pamprosesong Tanong 

1. Maihahalintulad ba ang mga pangyayaring isinasaad sa teksto sa kalagayan ng kasalukuyang lipunan? Sa 

paanong paraan? 

 

 
Ang Pag-angat ni Julius Caesar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ugg2nd.de/Verfuegbar/Julius-Caesar.html 

Sa gitna ng kaguluhan sa Rome sa ilalim ng 

Republika, nagpatuloy ang paghahangad ng mga 

pinunong militar na mamuno sa pamahalaan sa 

pamamagitan ng paggamit ng kanilang hukbo. 

Binuo ni Julius Caesar, Pompey, at Marcus 

Licinius Crassus ang First Triumvirate o 

alyansa ng tatlong katao. Hinawakan nila ang 

kapangyarihang political at military. 

Pinaghatian nila ang Imperyong Romano kung 

saan sa silangan napunta si Crassus, ang 

pinakamayamang tao sa Rome na nanguna sa 

pagpapakalma sa isang rebelyong alipin. Sa 

Kanluran si Caesar 

na isang gobernador ng Gaul kung saan 

matagumpay niyang napalawak ang mga hangganan ng Rome, France at Belgium. Samantala si 

Pompey ay sa Sentral at timog ng imperyo kilala bilang bayani dahil sa kanyang matagumpay na 

pagsakop sa Spain. Bagama‟t nagkasundo silang pamunuan ang Rome, may namagitang inggit at 

kompetisyon sa bawat isa. Noong 53 BCE tanging si Julius Caesar at Pompey na lamang ang naiwang 

maghahati ng kapangyarihan dahil sa pagkamatay ni Crassus. Sa pananaw ng mga Senate, higit na may 

pag-asa silang makitungo kay Pompey kumpara kay Caesar. Matagumpay 
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at popular si Caesar dahil sa mga reporma niya sa mga lalawigan tulad ng pagbaba ng buwis at 

pagkakaloob ng lupa sa mga beterano ng hukbo. Inutusan ng Senate si Caesar na bumalik sa Rome nang 

hindi kasama ang kaniyang hukbo. Sinalungat ito ni Caesar at bumalik sa Rome kasama ang kaniyang 

hukbo. Sa takot nila sa kapangyarihan ni Caesar, tumakas papuntang Greece ang mga kasapi ni 

Pompey. Hinabol sila ni Caesar at natalo nito ang kanilang puwersa dahil dito ginawang diktador si 

Caesar sapagkat kontrolado na niya ang buong kapangyarihan. Binawasan niya ang kapanyarihan ng 

Senate ngunit dinagdagan naman niya ang bilang nito, mula 600 naging 900 ang kasapi nito. Binigyan 

ng Roman citizenship ang lahat ng naninirahan sa Italy. Sa mga lalawigan, ang pagbabayad ng buwis ay 

inayos habang ang pamahalaan ay pinagbuti. Dahil natakot magwakas ang Republika kung magiging 

hari si Caesar binuo ng mga senate ang isang sabwatan upang patayin si Caesar. Isa sa mga sumali sa 

sabwatan ay si Marcus Brutus, matalik na kaibigan ni Caesar. Noong March 15, 44 BCE habang 

nagpupulong ang Senate ay isinakatuparan ang pagpatay kay Caesar sa pangunguna ni Brutus at Gaius 

Caissius. Sinaksak si Caesar sa gitna ng pagpupulong ang Senate. 

 

Augustus: Unang Rome Emperor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus 

Ang kamatayan ni Julius Caesar ang 

nagwakas sa pamumuno ng iisang tao. 

Naging kahinaan ng pamahalaang 

Romano ang kawalan ng katiyakan sa 

kung sino ang susunod na hahawak sa 

gobyerno at kung paano siya pipiliin. 

Ginawang taga pagmana ni Caesar ang 

kanyang apo sa pamangkin na si 

Octavian. Noong 43 BCE, kasama sina 

Mark Anthony at Marcus Lepidus, binuo 

ang second Triumvirate upang ibalik 

ang kaayusan sa Rome. Sa pagkakabuo 

ng second Triumvirate, tinalo nila ang 

hukbo nina Brutus at Cassius. Naghari sa 

loob ng sampung 

taon sina Mark Anthony at Octavian na may taglay na absolutong kapangyarihan. Nabawi ni Anthony 

ang Syria at Asia Minor sa kamay ni Brutus at Cassius. Napa- ibig siya ni Cleopatra at nanatili siya sa 

Egypt. Hinikayat naman ni Octavian si Lepidus na magretiro sa mga gawaing pampolitika. Hinati ni 

Octavian sa pagitan nila ni Anthony ang mga sakop ng Rome. Kinuha ni Anthony ang silangang bahagi 

at ang kanlurang bahagi ay napunta kay Octavian. Gayunpaman hindi pa rin nasiyahan si Octavian. 

Paglipas ng ilang taon, nahikayat ni Octavian ang senate na magdeklara ng digmaan laban kay Anthony 

at Cleopatra. Naganap ang malaking 
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labanan sa pagitan ng dalawang puwersa sa Actium noong 31 BCE. Sa Labanan sa Actium ay tinalo ni 

Octavian ang puwersa ni Mark Antony. Matapos matalo sa Actium iniwan ni Anthony ang kanyang 

hukbo at sinundan si Cleopatra sa Eygpt. Nang sumunod na taon nagpakamatay si Anthony sa pag-

aakala na nagpakamatay si Cleopatra. Dahil sa pagkawala ni Anthony at pagkatalo kay Octavian, 

nagpakamatay na rin si Cleopatra. Ang pagkapanalong ito ni Octavian ay nagbigay sa kanya ng titulong 

“unchallenged leader” ng Rome. Ito rin ang tanda ng pagwawakas ng republika at ang pagsisimula ng 

isang bagong imperyo. 

 
Limang Siglo ng Imperyo 

 
Sa bahaging ito ay malalaman mo kung paano nagsimula ang isang bagong imperyo ng Rome. Ang 

tagumpay ni Octavian sa labanan sa Actium ay nagbigay ng isang panahon ng katahimikan. Isang 

mahusay na pinuno ang kailangan ng Rome na siyang tutugon sa mga suliranin nito at si Octavius ang 

namuno. Si Augustus ay tagapagmana ng isang malawak na imperyo. Ang hangganan nito ay 

Euphrates River sa Silangan; ang Atlantic Ocean sa kanluran; ang mga ilog ng Rhine at Danube sa 

hilaga; at ang Sahara Desert sa timog. Pagsapit ng ikalawang siglo umabot sa 100 milyon ang 

populasyon ng imperyo na binubuo ng iba‟t ibang lahi, pananampalataya, at kaugalian. Napaunlad ni 

Augustus ang Roma dahil sa kanyang kahusayan at katalinuhan sa pamamahala. Tahimik at masagana 

ang unang dalawa at kalahating siglo na kinilala bilang Pax Romana o Roman Peace noong 27 BCE 

hanggang 180 CE. Ang mga daan at karagatan ay ligtas sa mga tulisan at mga pirata. Sagana ang 

imperyo sa lahat ng uri ng pagkain na nanggagaling sa Egypt, Hilagang Africa, at Sicily. Ang kahoy na 

gamit sa paggawa ng bahay at iba pang produktong agrikultura ay nagmumula sa Gaul at Gitnang 

Europe; ginto, pilak, at tingga sa Spain; tin sa Britain; tanso sa Cyprus; at bakal at ginto sa Balkan. Sa 

labas ng Imperyo, isang masaganang kalakalan ang nag- uugnay sa Rome sa iba‟t ibang bahagi ng Asia. 

Mula sa India at China, dumarating sa Rome ang seda, mga pampalasa o rekado, pabango, mamahaling 

bato, at iba pang luho. Umunlad din ang panitikan sa panahon ng Pax Romana. Ang mga makatang 

sina Virgil, Horace, at Ovid ay nabuhay sa panahong ito. Sinulat ni Virgil ang “Aineid‟ ang ulat ng 

paglalakbay ni Aeneas pagkatapos ng pagbagsak ng Troy. Samantalang binigyang-buhay ni Ovid ang 

mga mitong Greek at Roman sa akda niyang “Metamorphoses” Sinulat ni Pliny the Elder ang “Natural 

History”, isang tangkang pag-iisahin ang lahat ng naglalaman tungkol sa kalikasan. Sinulat ni Tacticus 

ang „Histories at Annals” na tungkol sa imperyong sa ilalim ng pamamahala ng mga Julian at Flavian 

Caesar. Sinulat ni Livy simula 27-26 BCE ang “Form the Founding of the City,” ang kasaysayan ng 

Rome. 

 
Mga Emperador Pagkatapos ni Augustus 

 
Ang titulong imperator o emperador ay iginawad ng Senate kay Tiberus na siyang pinili ni Augustus na 

humalili sa kanya. Ang Rome ay nagkaroon ng iba‟t ibang uri ng emperador mula kay Tiberius 

hanggang sa katapusan ng Imperyo noon 476 BCE. 

 
 

 Tiberius (14 – 37 CE) – Magaling na administador at diktador. Pinili siya maging sunod na 

emperador dahil sa pagpapakasal niya sa anak ni AUGUSTUS na si JULIA THE ELDER. Isa din siya 

sa naging pinakamahusay na heneral sa ROME. Namatay siya si hindi kilalang sakit. 

 

Narito ang iba‟t ibang disnastiyang nabuo pagkatapos ng pamumuno ni Augustus at ang kanilang 

mga nagging ambag. Basahinat unawain mo itong Mmualbaustai aDt ibnaatasytisyaamnggaJdualtioos-Caltapuadgilaalnarawan. 



17  

 Caligula (37 – 41 CE) - Nilustay niya and pera ng imperyo sa mga palabas tulad ng mga 

PALIGSAHAN. Bata pa lamang ay naging heneral na siya. Ang kanyang ama ay ampon ni TIBERIUS 

kaya siya ang pinili na maging susunod na emperador. Sinasabing may sakit siya sa pag-iisip kaya siya ay 

pinapatay. Namatay siya noong JANUARY 14 AD 41 sa gulang na 28. 

 

 Claudius (41 – 54 CE) - Siya ang unang emperador na ipinanganak sa labas ng ITALY. Kahit 

kulang sa kaalaman sa pagiging EMPERADOR ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya hanggang 

sa makapagpagawa ng mga tulay, daan at iba pa. Sinasabing pinatay din siya nang kanyang asawa. 

Namatay siya sa edad na 63 noong Oktubre 13-54 AD. 

 

 Nero (54- 68 CE) - Nagtuon siya ng pansin sa pagpapalago ng kultura ng ROMAN EMPIRE. 

Sinasabing pinapapatay niya lahat ng kanyang hindi kinatutuwaan kabilang na ang kanyang ina at 

asawa. Noong 64 C.E. nagkaroon ng malaking sunog sa Rome at tinawag itong GREAT FIRE OF 

ROME sinasabing si NERO din ang nagpasimula ng sunog upang pagtayuan ang mga nasunog ng 

bagong gusali. Namatay siya noong HUNYO 9 68 C.E. sa edad na 30. 
 

Mula sa Dinastiyang Flavian 

  Vespasian (69 – 79 CE) – Kinilala ang dinastiyang Flavian sa maayos na patakarang pananalapi at 

pagtatayo ng imprastrukturang tulad ng pampublikong paliguan at amphitheater para sa mga labanan ng 

mga gladiator. 

 
Ang Limang Mahuhusay na Emperador 

 

 Nerva (96 –  98 CE) - Naging emperador siya sa taong 64 pagkatapos maglingkod kay Nero. Bago siya 

mamatay noong JANUARY 24 98 C.E. Nagkaloob ng pautang sa bukirin si Nerva at ang kinitang 

interes ay inilaan niya para tustusan ang mga ulila. Naiwan niyang mapayapa ang ROME matapos ang 

madaming gulo. 

 

 Trajan (98 – 117 CE) – Sa panahon ng pamumuno ni Trajan, narating ng imperyo ang 

pinakamalawak nitong hangganan at lalawigan ng Imperyo. Namatay siya noong Agosto 8 117 C.E. sa 

edad na 63. 

Sa iyong nabasang teksto ay natutunan mo ang mga epekto ng paglakas at paghina ng kapangyarihan 

ng Rome. Higit nating pagyayamanin ang iyong kaalaman sa mga susunod na gawain. 

 Hadrian (117 – 138 CE) - Pinagtuunan niya ng pansin ang puwersang militar. Namatay siya 

noong HULYO 10 138 C.E sa edad na 68. 

Antoninus Pius (138 – 161 CE) - Ipinagbawal ni Antoninus Pius ang pagpapahirap sa mga Kristiyano. 

 Marcus Aurelius (161 – 180 CE) – Siya ay isang iskolar at manunulat. Itinaguyod niya ang 

Pilosopiyang Stoic. Binibigyang-diin ng pilosopiyang ito ang paghahanap ng kaligayahan sa 

pamamagitan ng pamumuhay ayon sa banal na kalooban (Divine Will). 

Pamprosesong Tanong 

1. Ano ang Pax Romana? 

2. Ano ang naging pinakadakilang nagawa sa Panahon ng Pax Romana? 

3. Ano ang kahalagahan ng isang mabuting pinuno sa pananatili ng isang imperyo? 
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Pagyamanin 

 

Ang mga gawaing nakapaloob dito ay lilinang at hahasa sa iyong isipan.  Handa ka na ba? 

 

Gawain 3 : Punan mo Ako! 

Sa isang tsart, isulat ang mga pangyayari kaugnay ng paglakas at paghina ng Imperyong Rome sa pamamagitan 

ng pagpuno ng impormasyon sa chart. 

SANHI BUNGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paglak
as 

Paghin
a 

 
1.  

_

 

2.    

3.    

 
1.    

2.    

3.    

Sumasangayon ka ba na ang Kabihasnan ng mga Romano ay maituturing na Kabihasnang Klasikal? Patunayan. 

Nakakabilib ang iyong ipinakitang tiyaga at pagsusumikap sa pagsagot sa gawain. Pagyayamanin natin 

ang iyong kaisipan ng mga kaalaman na makatutulong sa pag-abot ng iyong tagumpay. 

 
 

Isaisip 

 
Ngayong natapos mo ng basahin ang teksto hinggil sa kabihsanan ng Rome. Ibuod ang iyong kaalaman sa 

pamamagitan ng pagpuno sa pahayag sa ibaba. 

 
1. Bilang isang mag-aaral, natutunan ko na ang Klasikal na Kabihasnang Rome ay 
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Isagawa 
 

 

Gawain 4 : Pagsulat ng Sanaysay 

 
 

Sa bahaging ito, ikaw ay inaasahang susulat ng isang sanaysay tungkol sa naging impluwensya ng 

kabihasnang Greece at Rome sa daigdig. 

Rubric sa Pagmamarka ng Sanaysay 

 

Pamantayan Deskripsyon Puntos Nakuhang 

Puntos 

Nilalaman Nakatuon sa tema ang nilalaman ng sanaysay. 

Mayama ang sanaysay sa impormasyon. 
8  

Organisasyon Organisado ang paglalahad ng kaisipan at wasto ang 

transisyon ng mga pangungusap at talata 

7  

Presentasyon Akma ang mga ginagamit na salita, 

baybay, at bantas. 

5  

Kabuoan 20  

 

“Our constitution is called a democracy because power is in the hands not of a minority 

but of the whole people. When it is a question of 

settling private disputes everyone is equal before the law… 

- Pericles on his Funeral Oration 

 

Tayahin 

 
Panghuling Pagtataya 

 Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang titik ng iyong sagot. 

 

1. Ano ang nais ipahiwatig ng pahayag na ito? 

 

A. Naipahahayag ng mga mamamayan ang kanilang saloobin laban sa pamahalaan. 

B.  Nakasalalay sa kagustuhan ng nakararami ang ikauunlad ng bansa. 

C Nakabatay sa batas at kapakanan ng nakararami ang pamahalaang demokrasya. 

D. Nasusunod ang kagustuhan ng minorya sa pamahalaang demokrasya. 

 

2. Ang emperor ng Roman at nagsimula ng Pax Romana. 

A. Alexander the Great C. Constatine 

B.  Augustus Caesar D. Marcus Aurelius 

3. Siya ang kinilalang diktador ng Roma na nagwakas sa pamumuno sa pamumuno ng 

Republika. 

A. Augustus C. Julius 

B.  Hadrian  D. Nerva 
4. Ang emperador ng Roma na naghati ng imperyo sa dalawang bahagi.  

A. Diocletian C. Nero 

B.  Julius Caesar D. Trajan 



20  

 

 

5.  Alin sa sumusunod ang naging pangunahing dahilan ng pagiging 

makapangyarihan ng Rome? 

A. Mahuhusay lahat ang naging pinuno sa Rome. 

B.  Maunlad ang ekonomiya ng Rome kaysa sa mga karatig na bansa. 

C. Nasakop ng Rome ang mayaman at malakas na kabihasnan sa Mediterranean 

gaya ng Carthage at Greece. 

D. Naipagpatuloy ng Rome ang kagandahan ng kulturang Greece. 

 

6. Sila ay ang mga mababang uri ng mamamayan sa lipunan ng Sinaunang Rome sila ay mahihirap at 

mga alipin. 

A. Elite 

B.

 

Patricians

 

C. Plebeians 

D. Urban poor 

 

7. Ang mga sumusunod ay salik sa pagbagsak ng Imperyong Romano. Maliban sa 

A. Mabilis na paglaki ng populasyong Romano 

B.  Kawalan ng kakayahan at tapat na pinuno 

C. Paghina at korupsiyon sa hukbong Romano 

D. Paglubha ng krisis pangkabuhayan 

8. Alin sa mga sumusunod na uri ng panlipunan ang sinaunang Rome? 

A. Censor at Praetor C. Maharlika at  Alipin 

B.  Etruscan at Roman D. Patrician at Plebeian 

9. Sila ang pinakamakapangyarihan na bumubuo ng 300 konseho ng mga patricians? 

A. Kagawaran 

B.  Mababang Kapulungan 

C. Punong-lungsod 

D. Senado 

10. Mga halal na tao sa Roma sa assembly na ang gawain ay pangalagaan ang karapatan ng mga 

plebeian. 

A. Konsul C. Senado 

B.  Republik D. Tribune 

11. Noong 380 BC, hinirang niya ang Kristiyanismo bilang opisyal na relihiyon ng Imperyong Romano. 

A. Constantinople 

B.  Theodosius 
C. Peter 

D. Paril 
12. Siya ay isang dakilang Heneral na Carthaginian. 

A. Attila 

B.  Darius  

C. Hannibal 

D. Sargon 

13. Mga pinunong militar na mamuno sa pamahalaan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang 

hukbo. Binuo nina Gracens Pompey, Marcus Licinus Crassus, at Julius Caesar . 

A. Assembly of Tribes 

B.

 

First Triumvirate

 

C. Ides of March 

D. Second Triumvirate 

14. Ginawang taga pagmana ni Caesar ang kanyang apo sa pamangkin na si Augustus na 

kinilala bilang Augustus  . 

A. Brutus 

B.  Lepidus 

C. Mark Anthony 

D. Octavian 
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Rubriks para sa Travel Brochure 

 

Pamantayan Katangi-tangi Mahusay Nalilinang Nagsisimila 

 

Nilalaman 

(40%) 

Ang brochure ay 

naglalaman ng 

komprehensibo, 

tumpak, at may 

kalidad na 

detalye batay sa 

ibinigay na 

panuntunan 

Ang brochure ay 

naglalaman ng 

kumpletong detalye 

batay sa ibinigay na 

panuntunan. 

Ang brochure 

ay naglalaman ng 

tumpak na 

impormasyon 

batay  sa 

panuntunan. 

Ang broachure ay 

kulang sa 

impormasyon 

 

Organisasyon (30%) 

Sapat, malinaw, 

detalyado,  at 

madaling 

maunawaan ang 

pagkakatulad ng 

detalye  ng 

brochure 

Sapat, malinaw, 

detalyado, at 

maayos ang 

pagkakalahad ng

 detalye  ng 

brochure 

May lohikal na 

organisasyon 

ngunit hindi 

sapat ang mga 

detalye  ng 

brochure 

Hindi maayos 

at  hindi 

maunawaan ang 

pagkakalahad ng 

mg detalye ng 

brochure 

 

Pagkamalikhain (20%) 

Ang pagkakagawa  at 

paglalahad ng 

brochure ay 

nilapatan ng 

mataas na antas ng 

pagkamalikhain 

Ang pagkakagawa 

at paglalahad ng 

brochure ay 

nilapatan ng 

malikhaing 

pamamaraan 

Ang pagkakagawa 

at paglalahad ng 

brochure ay hindi

 gaanong 

nilapatan ng 

malikhaing 

pamamaraan 

Ang pagkakagawa 

at paglalahad ng 

brochure ay hindi 

nilapatan ng 

 anumang 

malikhaing 

pamamaraan. 

 

Impact (10%) 

Nakakatawag pansin 

at lubos na

 nahihikayat 

ang  dating ng 

brochure sa mga 

mambabasa 

Nakahihikayat ang 

dating ng brochure

 sa 

mga mambabasa 

Hindi gaanong 

nakahihikayat ang 

dating ng brochure

 sa mga 

mambabasa 

Hindi 

nakahihikayat at

 walang 

dating sa mga 

mambabasa ang 

brochure 

15. Ang kapangyarihan ng pamahalaang ito ay nasa kamay ng mga pinunong inihalal ng mga 

mamamayan. 

A. Estado 

B.  Monarkiya 

C. Oligarkiya 

D. Republika 

Karagdagang Gawain 

Gawain 5: Travel Brochure 

Gumawa ng isang travel brochure tungkol sa iba‟t ibang kontribusyon ng mga Klasikal na Kabihsnan 

sa Europe. 
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