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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. 

 



 

 
Alamin 

 

Ang modyul na ito ay naglalaman ukol sa pag-usbong at pag-unlad ng mga imperyo 

sa America, Africa, at sa mga pulo sa Pacific. Gayundin ang mga kontribusyon at 

impluwensiya nito sa kasalukuyang panahon. Naglalayon itong mahasa ang mga 

mag-aaral sa kaisipan kung paano pangangalagahan ang mga kontribusyong ito. 

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 – Ang Pag-usbong at Pag-unlad ng Klasikal na Lipunan sa 

America,Africa at mga Pulo sa Pacific 

 

 

 
Subukin 

Pagkatapos ng modyul na ito, ikaw ay inaasahang: 

1. Nakikilala ang mga lipunan sa America,Africa,at mga Pulo sa Pacific. 

2. Nasusuri ang pag-usbong at pag-unlad ng mga Klasiko na Lipunan sa 

America,Africa, at mga Pulo sa Pacific. 

3. Naiisa-isa ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa Africa. 

4. Naipapaliwanag ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng America. 

5. Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng America. 

6. Naiisa-isa ang mga kaganapan sa mga pulo sa Pacific. 

7. Naipaliliwanang ang mga kaganapan sa mga pulo sa Pacific. 

8. Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng pulo sa Pacific. 

9. Naitatala ang mga kontribusyon ng mga kabihasnang klasiko. 

10. Natatalakay ang mga kontribusyon ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng 

pandaigdigang kamalayan. 

11. Nasusuri ang mga ambag ng kabihasnang klasiko sa pag-unlad ng 

pandaigdigang kamalayan. 



 
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 angpag-usbong at pag-unlad ng mga Klasiko na Lipunn sa Africa, America, 

at mga Pulo sa Pacific. P8DKT-IId-4 

Naipaliliwanag ang mga kaganapan sa mga klasikong kabihasnan sa Africa (Mali at 

Songhai). AP8DKT-IId-5 

Nasusuri ang mga kaganapan sa kabihasnang klasiko ng America. AP8DKT-IIe-6 

Nasusuri ang kabihasnang klasiko ng pulo sa Pacific. AP8DKT-IIe-7 

 
Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagutang papel ang 

titik ng iyong sagot. 

1. Maraming diyos na sinasamba ang mga Aztec. Pinakamahalaga dito ang diyos 
ng araw na tinatawag nilang diyos ng digmaan. 

A. Huacca 
B. Huitzilopochtli 

C. Tlaloc 
D. Quetzalcoatl 

2. Sila ay tinagguriang taong goma o “rubber people” dahil sila ang kauna- 
unahang gumamit ng dagta ng mga punong rubber o goma. 

A. Inca 
B. Maya 

C. Olmec 
D. Tolmec 

3. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na paglalarawan sa lungsod estado? 

A. Maraming gusali 
B. Maraming patubig sa pananim 
C. Maraming puno 
D. May mga istraktura tulad ng templo,piramide, at pamilihan 

 

4. Itinuturing ng mga Espanyol ang kultura ng mga Mayan na  . 
A. mas maunlad kaysa kanila 
B. matulungin kaysa kanila 

C. malakas kaysa kanila 
D. mahina kaysa kanila 

 

5. Ang mga Mayan ay matatagpuan sa peninsula ng Yucatan sa Mexico. Ang 
mga sumusunod ay mga pamayanang lungsod na matatagpuan dito maliban 
sa  . 

A. Copan 
B. El Mirador 

C. Nauru 
D. Tikal 

 

6. Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ang mga pulo sa Pacific. Ang 
Polynesia ay isa sa mga pulo sa Pacific. Ano ang kahulugan nito? 

A. Maitim na mga isla 
B. Malalaking isla 

C. Maliit na mga isla 
D. Maraming isla 



 

 

 

 

7. Saang grupo ng mga pulo sa Pacific nabibilang ang Guam? 
A. Melanesia 
B. Micronesia 

C. Polynesia 
D. Sentral Asia 

 

8. Itinuturing siyang pinakadakilang pinuno ng Imperyong Mali. Ginawa niyang 
sentro ng pananampalataya at karunungan ang Timbuktu. 

A. Berber 
B. Dai Kossoi 

C. Halach uinic 
D. Mansa Musa 

 

9. Alin sa sumusunod na grupong ito ang hindi nagsasakripisyo ng buhay bilang 
alay sa mga diyos? 

A. Aztec 

B. Eskimo 

C. Inca 

D. Maya 

 

10. Ito ay buhol-buhol na tali na may iba-ibang kulay na may katumbas na 
bilang, ginagamit ito ng mga Inca sa pagtala, ng kapanganakan at kamatayan, 
maging sa kalakalan. 

A. Calpulli 
B. Pochteca 

C. Quipu 
D. Slash and burn 

 

11. Ang mga Mayan ay nakabuo ng modernong kalendaryo, nakapagtayo ng mga 
piramideng templo, nasukat nila ang layo ng mundo sa buwan. 
Pinatutunayan lamang ng mga Mayan na sila ay  . 

A. mahilig magmanman ukol sa pag-ikot ng mundo 

B. malakas ang kanilang pananampalataya 

C. masayahin sa buhay 
D. may maunlad na antas ng sibilisasyon 

 

12. Nakasentro sa relihiyon ang buhay ng mga Olmec. Ang tawag sa seremonya 
kung saan maglalaban ang dalawang pangkat ng manlalaro sa isang ball 
court ay  . 

A. tik-a-tok 
B. tohua 

C. pok-ta-tok 
D. quipu 

 

13. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing lungsod sa Ghana maliban sa 
A. Copan 
B. Djenne 

C. Kumbi 
D. Timbuktu 

 

14. Ang topograpiya ng Andes ay maganda at kaaya-aya, at sa lugar na ito 
naitatag ang unang pamayanan. Napalawak ng mga Inca ang kanilang 
teritoryo sa pamamagitan ni  . 

A. Avllu 
B. Pachacuti 

C. Tlacaelel 
D. Viracoch



 

15. Alin sa mga sumusunod ang naglalarawan sa sinaunang kabuhayan ng mga 
tao sa mga pulo ng Pacific? 

A. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa mga pulo ng Pacific ay 
pagsasaka at pangingisda. 

B. Ang mga sinaunang mamamayan ng mga pulo sa Pacific ay naniniwala sa 
banal na kapangyarihan o mana. 

C. Ang mga sinaunang pamayanan sa mga isla ay matatagpuan sa mga lawa 
o karagatan. 

D. Ang sinaunang relihiyon ng mga tao sa mga pulo ng pacific ay animismo. 
 

 

 

Aralin 
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Ang Pag-usbong at Pag-unlad ng 

Klasikal na Lipunan sa America, 

Africa at mga Pulo sa Pacific 

Ngayon, simulan at lubos nating malalaman o maunawaan kung paano ang pag- 

usbong at pag-unlad ng mga imperyo sa America, Africa, at sa mga pulo sa Pacific. 

Sa aralin ding ito matutunan natin kung paano nakaimpluwensiya ang mga 

pangyayaring ito at paano ito tutugonan ng mga sinaunang mamamayan ang hamon 

sa nabanggit na kontinente tungo sa pagbuo ng kanilang pagkakakilanlan. 

 

 
Balikan 

Sa MODYUL 2, ARALIN 1 iyong napag-aralan ang tungkol sa pagkakatatag at mga 

kontribusyon ng Kabihasnang Rome. Ngayon sa Aralin 2, alamin natin ang 

pagkakatatag ng mga kabihasnan at imperyo sa America, Africa, at mga pulo sa 

Pacific. Alamin din natin ang kontribusyon at impluwensiya gayundin ang 

kahalagahan ng mga kontribusyong ito sa kasalukuyang panahon. Bago tayo 

magsimula, balikan muna natin ang inyong mga natutunan sa nakaraang aralin. 

Gawain 1. I- KONEK MO AKO! 

 
Panuto: Sagutin sa pamamagitan ng pagkokonek ng hanay A sa hanay B. Isulat sa 

sagutang papel ang titik ng tamang sagot. 

 
HANAY A HANAY B 

 

  1. Minos a.Unang emperador ng Rome 

  2. Crete b.Hari ng Minoan 
  3. Hellenic c.Ugat ng sibilisasyong Griyego 
  4.Julius Caesar d. Heneral na diktador sa Rome 
  5. Sulla e. Sibilisasyong Griyego 



 

 

               

Kumusta mga mag-aaral? Handa na ba kayo sa bagong aralin natin? Sisimulan natin 

ito sa isang gawain. 

Gawain 2. Hulaan Mo Ako! 

Makikita sa loob ng ulap ang mga imperyo o kabihasnan na makikita sa 

Amerika,Africa at mga pulo sa Pacific. Hulaan mo kung saan ito napabilang. 

Panuto: Iguhit sa inyong sagutang papel ang kung Amerika, kung 

Africa, kung mga pulo sa Pacific. 

 

                                      

 
 
 

 

 

 

 

 
Mga Tala para sa Guro 

 

Tuklasin 

 

1. 
Maya 

2. 
Micronesia 

3. 
Mali 

4. 
Polynesia 

5. 
Ghana 

6. 
Aztec 

7. 
Songhai 

8. 
Inca 

9. Melanesia 10. 
Olmec 

 

 



 

 
Suriin 

 

Mga mag-aaral, madali lang ba para sa inyo ang mga gawain? Ano kaya ang mga 

kabihasnan o imperyo na matatagpuan sa Amerika, Africa at sa mga pulo sa Pacific? 

May mahalagang kontribusyon ba ang mga ito sa sandaigdigan? Tayo na! Sabay- 

sabay nating alamin. 

Ang Sinaunang America (Mesoamerica) 

 Ang Mesoamerica ay matatagpuan sa pagitan ng 

dalawang malalawak na karagatan ng Pacific Ocean at 

Atlantic Ocean ng kontinente ng North America at 

South America. Ang mga  karagatang ito

 ang humahadlang sa pakikipag-ugnayan  ng 

kabihasnang America sa mga kabihasnan sa Asia, 

Africa,  at Europe. Ang dalawang

 karagatang nabanggit ay may kinalaman  sa 

pagkakaroon nito ng naiibang kabihasnan. Ang 

Mesoamerica ay nangangahulugang “gitnang America”, 

ang meso ay ibig sabihin “gitna” o “pangitna”, ay isang 

rehiyong pangheorapiya na nagsisimula sa paligid ng Tropiko ng Kanser sa 

gitnang. Mehiko at nagwawakas malapit sa 

Costa Rica.  Ang kataga ay natatanging 

ginagamit na pantawag sa mga katutubong mga 

tao at mga kultura na dating naroon bago sinakop 

ng mga Kastila ang rehiyong ito. Umunlad ang 

kauna-unahang kabihasnan sa America noong 

ika -13 na siglo BCE. Ito ang kabihasnang 

Olmec na nakapagbuo at nakapagtatag ng 

sariling nilang kabihasnan.     Ang     katagang     

Olmec,ay nangangahulugang “rubber people” dahil sila ang kauna-unahang 

gumamit ng dagta ng mga punong rubber o goma. Ang kanilang kabihasnan ay 

yumabong sa rehiyon ng Gulf of Mexico na 

umabot hanggang Guatemala. Gumagamit 

sila ng sistema ng pagsulat na katulad ng 

hiroglipiko ng mga taga-Egypt. Nakasentro 

sa relihiyon ang buhay ng mga Olmec. Isang 

seremonyang tinatawag na pok-ta-tok ang 

naging bahagi  ng sibilisasyong Olmec. Ito ay 

isang 

seremonya kung saan maglalaban ang 

dalawang pangkat ng manlalaro sa isang ball 

court. Ang matatalong manlalaro ay 

isasakripisyo sa kanilang mga diyos. Hindi pa rin natutukoy sa kasalukuyan ang 

dahilan ng pagbagsak ng kabihasnang Olmec.  
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                  Ayon sa ila n ay maaaring dahilan ay ang pagkakaroon ng mahinang pinuno. Dulot 

ng pagbagsak ng kabihasnang Olmec, nakilala din sa America ang kabihasnang 

Maya, at Aztec. Sa bahagi naman ng Timog America naging maunlad din ang 

kabihasnang Inca. Naipamana nito ang kultura sa mga kabihasnang nabanggit, 

kaya’t tinuturing ito na Kabihasnang Klasikal ng America. 

Pamprosesong Tanong 

1. Ano ang ibig sabihin ng Mesoamerica? Saan ito matatagpuan? 

2. Bakit nakasentro sa relihiyon ang buhay ng mga Olmec? Ipaliwanag. 
3. Paano nakaapekto ang heograpiya sa pagbuo ng mga kabihasnan sa 

Mesoamerica? 

 

Ang mga Kabihasnan sa America Kabihasnang Maya (250CE- 900 CE) 

Ang mga Maya ay naninirahan sa 
peninsula ng Yucatan sa Mexico. 
May mga pamayanang lungsod na 
matatagpuan dito tulad ng 
Uaxactum, Tikal, El Mirador, at 
Copan. Narating ng mga Maya ang 
rurok ng kapangyarihan sa pagitan 
ng 300 at 900 C.E. Nagtayo sila ng 
malalaki at matitibay na mga 
piramideng bato at templo. 
Nakagawa rin sila ng maraming 
bagay sa larangan ng matematika at 
astronomiya na naitala sa 

https://encrypted- 
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hiroglipiko. Ito ay napakahalaga at itinuturing panahon ng klasikal sa America. 

Katulad ng mga Olmec, ang sentro ng buhay ng mga Maya ay nakatuon sa 
pagsasamba at relihiyon. Binubuo ng sari-saring supernatural na bagay ang daigdig 
ng kanilang paniniwala. Si Yum Kaax ang isa sa pinakamahalagang diyos ng mga 
Maya. Upang kalulugdan sila ng kanilang diyos, mag-aalay ang mga Maya ng mga 
sakripisyo tulad ng tao. Ang lipunang Maya naman ay nahahati sa apat na antas. 
Pinakamataas na antas ng lipunan ang mga maharlika na namamahala sa mga 

mamamayan ng lungsod. Tinatawag na halach uinic o tunay na tao ang pinuno ng 

lungsod na siya ring pinuno ng hukbo. Kaagapay ng halach uinic ang maharlika sa 
pagkokolekta ng buwis, at pagsasaayos ng mga pampublikong gusali at kalsada. Ang 
isang maharlika ay nagsusuot ng burdadong bahag na may balahibo, roba na cotton 
na may balat ng jaguar, at sandayas. Nakatira ang mga maharlika sa mga bahay na 
may pintang makukulay. Ang mga patay ng maharlika ay inililibing sa kabaong na 
yari sa batong may dekorasyong jade at palayok. Ang ikalawang antas ay ang mga 
pari na pinamumunuan ni Ah Kin Mai (The Highest One of the Sun). May mga 
kasama pang ibang pari si Ah Kin Mai sa pagsasagawa ng pag-alay ng mga 
seremonya,at ritwal para sa mabuting ani o di kaya tagumpay sa pakikipaglaban. 
Ang ikatlong antas ay binubuo ng magsasaka. Sila ay nagtatanim ng mga mais, 
butil, kalabasa at mga bulak. Tungkulin din nila ang pagbabayad ng buwis para sa 
pagsasaayos ng lungsod at pagpapatayo ng mga templo. At ang pinakababang antas 
ay ang mga alipin. Sila ang nagtayo ng mga malalaki at matitibay na piramideng 
bato at templo. Nakagawa naman ang mga Mayan ng maraming bagay sa larangan 
ng matematika at astronomiya na naitala ito gamit ang hiroglipiko. Nalinang ng mga 
Maya ang sistema ng hiroglipiko o hieroglypics na kanilang ginagamit sa pagtatala 
ng mga obserbasyon at kalkulasyon sa astronomiya at mga mahalagang datos 
tungkol sa pangkasaysayan. Nakagawa sila ng kalendaryong nagtatalaga ng 
panahon ng mga seremonya at paghahanap ng suwerte at malas na araw.  



Ginamit din ng mga Maya ang konsepto ng zero. Nakagawa sila ng wastong sukat sa 
pamamagitan ng pagbabawas o pagdaragdag ng araw sa kanilang kalendaryo. 
Mahalaga ang mga mangangalakal sa lipunang Maya. Ang kanilang pangunahing ruta 
ng kalakalan ay konektado sa lahat ng sentro ng kalakal. Ang mga produktong 
pangkalakal ay asin, jade, cacao, mga balahibo ng mga ibong tropical at mga ceramic. 
Samantala ang mga pangangalakal na produkto ng Maya ay ang mais, asin, tapa, 
pinatuyong isda, pulot-pukyutan, kahoy at balat ng hayop. Ang mga pangunahing 
produktong pang-agrikultura naman ng mga Mayan ay sili, pinya, mais, patani, 
kalabasa, abokado, sili, papaya at cacao. Mahalaga sa buhay ng mga Maya ang 
agrikultura dahil ang sinasamba nilang diyos ay may kaugnayan sa pagtatanim tulad 
ng mais gayundin tungkol sa ulan. Ang pangingisda ay isa ring kanilang ikinabubuhay. 
Ang tugatog ng kabihasnang Maya ay nakamtan nila noong 600 CE. Ngunit bago 
magtapos ang ikawalong siglo CE , ilan sa mga sentro ay nilisan ng mga tao, pinatigil 
ang paggamit ng kalendaryo at ang ibang istrukturang panrelihiyon at estado ay 
bumagsak. Walang sino man makapagpapaliwang sa pagbagsak ng Kabihasnang 
Maya. Ayon sa mga dalubhasa, ang  maaaring  dahilan ay ang pagsakop ng mga Toltec; 
nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga lungsod sa kabihasnang Mayan; o 
kakulangan sa pagkain dulot ng malaking populasyon. Ganun din, may haka-haka na 
maaari din sa walang tigil na digmaan kaya humina ito o sa pagbagsak ng produksyon 
ng pagkain. Ang mga ito ay batay sa mga nahukay na labi ng tao. Ngunit may mga 
ilang lungsod pa rin sa hilagang kapatagan ng Yucatan ay nanatili nang ilang siglo. 
Ang mga lungsod na ito ay ang Itza, Chichen, Uxmal, Edzna at Copan. Di nagtagal 
humina din ang lungsod ng Chichen at Uxmal. Sa paghina ng dalawang lungsod na 
ito, namayani ang lungsod ng Mayapan sa  buong Yucatan. 

 

Kabihasnang Aztec (1200-1521AD) 

Kung sa timog na bahagi ng 
Mesoamerica ay nakapagtatag ng 
kabihasnan ang mga Maya, ang Aztec 
ay nagtatag  at  naging 
makapangyarihan sa gitnang bahagi 
ng Mesoamerica. Kung saan dito rin 
umusbong ang  sinaunang 
kabihasnang Olmec. Dahil dito, ang 
uri ng pamumuhay at paniniwala ng 
Aztec ay naimpluwensiyahan ng 
Olmec. 

Pinalawak ng mga Aztec ang 
kanilang teritoryo. Pinaunlad nila ito at nagtatag ng kanilang kabihasnan at nagtatag 
ng sariling imperyo. Ang mga Aztec ay mga nomadiko na tribo. Ang salitang Aztec 
ay nangangahulugang “isang nagmula sa Aztian’, isang mitikong pook o lugar na 
matatagpuan sa Hilagang Mexico. Walang kung saang lugar ang pinagmulan nito. 
Noong ika-12 siglo natungo sila sa bahagi ng Lambak ng Mexico. Samantala 
lumawak ang imperyo noong 1500 C.E, sa pamumuno ni Ahuizutl. Noong 1325 CE, 
sa Tenochtitlan (kasalukuyang Mexico City) sa isang pulo sa gitna ng Lake Texcoco 
itinatag nila ang kabisera ng kalaunan ay naging pinakamakapangyarihang imperyo 
sa Mesoamerica dahil naging sentro ito ng pangkalakalan. Ang pagsasaka ang 
batayan ng kabuhayan ng mga Aztec dahil ang lupa dito ay matataba. Nag-aalaga 
din sila ng gansa, pabo, aso at pato. Dahil sa maunlad ang agrikultura, lumaki ang 
populasyon ng mga Aztec. Para maragdagan ang limitadong lupang pansakahan, 
ang mga Aztec ay gumawa ng mga chinampa o artipisyal na pulo o kilala sa tawag 

na floating gardens. Mula ito sa mga lupang pinagpatong-patong at mga ugat ng 
puno. Walang gamit na araro o hayop ang mga Aztec. Nagtatanim sila sa tulong ng 
matulis na patpat. Ang lipunang Aztec ay nahati sa apat na antas: ang mga maharlika, 
karaniwang mamamayan (pari,mangangalakal, artisano at magsasaka), 
magsasakang walang sariling lupa, at alipin. Napabilang din sa pinakamababang 
antas ng lipunan ang mga kriminal at bihag ng digmaan. Sumasamba ang mga Aztec 
at humihingi ng biyaya mula sa mga diyos ng kalikasan. Sapagkat umaasa ang mga 

https://aztecprojectempire.files.wordpress.com/2012

/11/1-aztec_empire_map3.png?w=584Ol 



Aztec sa kalikasan para sa kanilang kabuhayan. Maraming diyos na sinasamba ang 
mga Aztec, pinakamahalaga dito ang diyos ng araw na si Huitzilopochtli na 
tinatawag din nilang diyos ng digmaan. Ang diyos ng ulan ay si Tlaloc, at si 
Quetzalcoatl na diyos ng hangin at karunungan. Sila ang sumasagawa upang 
ipagpalit sa mga produktong tsokolateng sakripisyo. Ang mga biktima sa 
sakripisyong ito ay mga bihag sa digmaan. Samantala kanais nais para kay Tlaloc 
na mga bata ang gagawing sakripisyo. Maraming produkto at sagana sa ani ang 
mga Aztec, binubuo ito ng palayok, alahas, pigurin, basket, at tela. May mga 
mamahaling produkto din, gaya ng asin at mga ornamentong yari sa ginto. Ang 
mga ito ay dala-dala ng mga mangangalakal sa malalayong lupain upang ipagpalit 
sa mga produktong tsokolate, balat, jaguar, goma at mga balahibo. Kaya nagkaroon 
sila ng pagkakataon na makikipagkalakan sa mga kalapit na lugar. Walang perang 
metal na ginagamit  ang mga Aztec. Ang sistema ng palitan o barter ang 
ginagamitna pamalit ng mga ito. Dahil dito naging maunlad ang pamumuhay nila.. 
Nakipagsundo din sila sa iba pang lungsod-estado tulad ng Texcoco at Tlacopan. Sa 
pamamagitan ng pakikipagsundo nakabuo ng alyansang sumakop at kumontrol sa 
iba pang maliit na pamayanan sa Gitnang Mexico. Si Tlacaelel ay isa sa tagapayong 
heneral, ang nagbigay ng pagbabagong ito. Ipinagpatuloy niya ang pagsamba kay 
Huitzilopochtli. Ang pamamaraang ginamit nila upang makontrol at mapasunod ang 
iba pang karatig-lugar ay sa pamamagitan ng paninindak at pagsasakripisyo ng mga 
tao. Kapag nasakop nila ito, kailangang magbigay ito ng tribute o buwis. Sa 
pamamagitan ng tribute ng mga nagaping estado naging sentrong pangkabuhayan 
at politika ang Tenochtitlan sa Mesoamerica. Magaling sa larangan ng paglililok ang 
mga Aztec, makikita ito sa kanilang mga templong piramide, produktong eskultura 
tulad ng kanal o aqueduct, dam, sistema ng irigasyon,at ang kalendaryong bato na 
may bigat na 22 metric ton. Ang kalendaryong ito ang nagpatanyag sa daigdig sa 
mga Aztec. Natigil ang pamamayagpag ng mga Aztec sa Mesoamerica noong 1519. 
Dahil sa pagdating ni Hernando Cortes at mga Espanyol sa Mexico. Natalo at 
namatay sa pakikipaglaban ang emperador ng mga Aztec na si Montezuma. Noong 
1521, tuluyang bumagsak ang Tenochtitlan. 

 

Heograpiya at Kabihasnang Inca (1440-1532) 

Ang heograpiya at klima sa South 
America ay magkakaiba kung 
ihahambing sa Mesoamerica. Sa 
hilaga matatagpuan ang Amazon 
River,na dumadaloy sa 
napakayabong na kagubatan. Sa 
timog na bahagi ng Andes 
Mountains matatagpuan ang 
iba’t–ibang uri ng damo tulad ng 
prairie at steppe. Samantala sa 
bahagi ng kanlurang gulod ng 
mga bundok nakahilera sa 

https://sites.google.com/a/wpsstudents.org/andrea-meincke-inca- 

civilization/_/rsrc/1367462282800/inca-society/inca2.gif 

Pacific  Ocean matatagpuan ang 
tuyo’t na mga disyerto. Ang Inca ay 

nangangahulugang “imperyo”. Ito daw ay hango sa pangalan ng pamilyang namuno 
sa isang pangkat ng tao na naninirahan sa Andes. Dahil maganda at kaaya-aya ang 
topograpiya ng Andes, naisilang dito ang unang pamayanan. Mayroon ding mga 
Ilama at alpaca na pinagkukunan ng tela para sa kasuotang pantaglamig. Mayaman 
din ang kabundukan sa mineral at iba pang bato na maaaring gamitin sa pagtatayo 
ng mga patubig at daang bundok. Ang kompetisyon para sa lupang pansakahan ang 
nag udyok sa mga Inca upang manakop ng mga teritoryo sa rehiyong Andes. 
Napalawak ng mga Inca ang kanilang teritoryo sa pamumuno ni Pachacuti. 

Ipinatupad sa imperyo ang paggamit ng iisang wika- ang Quechua. Hinati naman 
ang imperyo sa mga lalawigan na pinamumunuan ng mga gobernador.  
 
 
 



 
 
 
 
Pinahintulutan ang pinuno ng mga nasakop na lupain na patuloy na namuno kapalit 
ng kanilang katapatan. Samantala walang sistema ng pagsulat ang mga Inca. Sa 

halip ay gumagamit sila ng quipu, tinaguriang mga “nagsasalitang buhol”mula sa  
buhok ng Ilama. Ang bawat buhol na sinulid ay may katumbas na bilang, tunog, o 
salita. Ginagamit ito sa pagtala, halimbawa ng kapanganakan at kamatayan, 
kalakalan,at pagbilang ng mga sundalo. Sumasamba sa maraming diyos ang mga 
Inca. Pangunahing mga diyos na ito ay si Viracoch , pinaniniwalaang may likha ng 
diyos. Isa ring sinasamba nila ang diyos ng araw, si Inti na pinaniniwalaang 
pinagmulan ng maharlikang pamilya. Pinamumunuan ng mga pari ang mga 
seremonyang panrelihiyon. Ang Temple of the Sun sa Cuzco ang itinuturing na 
pinakabanal na templo sa imperyo. Sa South America, sa Lambak ng Cuzco, 
nandayuhan ang pangkat ng mga Inca noong 1200 at nakapagtatag ng kaharian sa 
taong ika-13 siglo. Si Manco Capac, sa kanyang pamumuno bumuo siya ng maliliit 
na lungsod-estado. Sa taong 1438, nagtatag si Cusi Inca Yupagqui o Pachakuti ng 
sentralisadong pamahalaan sa kabisera ng Cuzco. Sa pamumuno ni Topa 
Yupangqui, pinalawig niya ang imperyo hanggang sa hilagang Argentina, Bolivia, 
at Chile. Samantala, napasailalim din sa kapangyarihan ang estado ng Chimor o 
Chimu na tinuturing na pinakamatinding kaaway ng mga Inca sa baybayin ng Peru. 
Nasakop naman ang imperyo ang Ecuador sa ilalim ni Huayna Capac. Ang 
Imperyong Inca ay nasa kaguluhang politikal, ng dumating ang mga sinaunang 
conquistador o mananakop na Espanyol. Nadagdagan at naging malubha ito dahil 
sa epidemya ng bulutong na dala ng mga mananakop. Si Huayna Capac, isa sa mga 
pinuno ng Inca ang namatay dulot ng epidemyang ito noong 1525. Sa pagpanaw 
nito, nagkaroon ng tunggalian ang kanyang mga anak na sina Atahuallpa at 
Huascar. Sa tunggaliang ito, nanaig ang kapangyarihan ni Atahuallpa. Noong 1532 
dumating si Francisco Pizarro, ang Espanyol na mananakop ng Inca. Si Pizarro at 
Atahuallpa ay nagkakilala at ng lumaon binihag ni Pizarro si Atahuallpa at 
pinatubos niya ito ng maraming ginto. Pagkalipas ng isang taon sinakop ng nga 
Espanyol ang Cuzco sa pamamagitang ng maliit na hukbo. Ang bagong teritoryong 
ito ay humina dahil sa tunggalian sa pamumuno at kawalan ng katatagan sa mga 
nasakop nito. Samantala, dahil sa malawak ang saklaw ng Imperyong Inca, naging 
malayo ito sa sentro ng pangangasiwa sa Cuzco. Nagkaroon ng malaking pagkaiba 
sa kanilang kapangyarihan lalong lalo na ang mga pangkat ng tao. Noong 1572 
pinugutan ng ulo ang huling pinuno ng mga Inca na si Tupac Amaru. Bunsod nito, 
nagwakas ang kapangyarihan at kadakilaan ng imperyo sa Andes.  

 
                      Gawain 3 :LOOP A WORD 

 
                  Panuto: Mula sa kahon, hanapin mo sa anumang direksyon , ang mga salita na tinutukoy ng bawat aytem. Isulat      
                 sa inyong sagutang papel ang mga salitang nakita.     
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1. Ito ay nangangahulugang “gitnang America”. 

2. Ang unang nakapagbuo at nakapagtatag ng sarili nilang kabihasnan sa Amerika. 

3. Ang mga naninirahan sa peninsula ng Yucatan sa Mexico. 

4 .Siya ay Espanyol na mananakop ng Inca. 

5. Hango sa pangalan ng pamilyang namuno sa isang pangkat ng tao na naninirahan 

sa Andes. 

6. Tinaguriang mga salitang buhol mula sa buhok ng Ilama. 

7. Ito ay dating pangalan ng bansang Mexico. 

8. Kilala sa pinakalawak na karagatan sa buong daigdig. 

9. Isang seremonya kung saan maglalaban ang dalawang pangkat ng manlalaro sa 

isang ball court. 

10. Artipisyal o kilala sa tawag na “floating gardens” sa kabihasnang Aztec. 

 
Pamprosesong Tanong 

1. Ano-ano ang mga pamayanang lungsod na matatagpuan sa kabihasnang 

Maya? 

2. Bakit sinasabi na ang mga Mayan ay may mataas na antas ng kabihasnan? 

3. Sino si Pachakuti? Ano ang kanyang mahalagang nagawa sa kabihasnang Inca? 

4. Ano-ano ang mahalagang kontribusyon ng mga Aztec sa sandaigdigan? Gaano ito 

kahalaga sa atin ngayon? 

5. Paano nilutas ng mga Aztec ang suliranin sa kakulangan ng lupang pansakahan? 

 

Mga Kaharian at Imperyo sa Africa 

Marami na tayong kaalaman tungkol sa kontinente ng America, samantala ang 

Africa di gaano nating binibigyang pansin,dahil sa may mga bagay na di kaaya-ayang 

naririnig natin ukol sa kontinenteng ito. Bihira din tayo makarinig ng maganda ukol 

sa kontinente ng Africa. Bakit kaya? Sinasabing may dalawang sibilisasyong 

umunlad sa Silangang Africa- ang kaharian ng Kush at ang kaharian ng Axum. 

Samantala ang bahagi ng Kanlurang Africa ay naging tahanan din ng mga unang 

kabihasnan. Ang mga ito ay ang imperyo ng Ghana, Mali at Songhai. Bunsod ng 

pakikipagkalakalan sa mga Muslim, nagtaglay ang mga kahariang ito ng 

impluwensiyang Muslim. 

 

Ang Heograpiya 

Ang Africa ay pangalawang sa pinakamalaking kontinente sa daigdig. Malaki ang 

impluwensiya ng heograpiya sa naging pamumuhay ng mga tao sa Africa. Ito ay 

nagtataglay ng iba’t-ibang katangiang pangheograpiya na maaaring magbigay- 

paliwanag kung bakit may iba’t-ibang uri ng pamumuhay ang mga tao rito. 

Nagkaroon ng kalakalan sa iba’t ibang bahagi ng kontinente na naging batayan ng 

kanilang kabuhayan. Ang malaking bahagi ng kontinenteng ito ay disyerto. Sa timog 

na bahagi ay matatagpuan ang Kahari Desert, at sa hilagang bahagi ay ang Sahara 

Desert. Masasabi na lubhang mapanganib ang mamuhay sa disyerto, kaya iilan lang 

ang pinatayong pamayanan dito. Ang oasis ay lugar sa disyerto kung saan dito 

matatagpuan ang mga bukal ng tubig. Samantala sa gitna ng kontinente, makikita 

ang isang tropical rainforest. Ang savanna ay kapatagan kung saan maraming 

talahib at damo na tumutubo. Tinatawag din ito ng mga Kanluranin na “dark 

continent” dahil di nila ito natagpuan at nagalugad agad. Ang kaalaman nila ay 

kaunti lamang ukol sa kontinente na ito hanggang noong ika-19 na siglo. 

 



Mga Kabihasnan sa Silangang Africa  

Kaharian ng Kush 

Ang kaharian ng Kush ay nagsimula sa rehiyon ng Sudan sa timog ng Africa sa 

Ehipto. Karamihan ng mga tao dito ay kulay itim. Masasabi na sa loob ng maraming 

taon, maunlad ang kanilang kultura. Sa kaharian o imperyo ng Kush ang mga 

naging pinuno nila ay pawang maiitim. Sa panahon ng Kush nagkaroon ng imperyo. 

Walang nakapagsasabi ng tiyak na panahon ng pagkatatag nito. Ngunit ayon sa 

mga kasulatan, ito ay nanatili mula 200 BCE hanggang sa maglaho ito noong 350 

CE. Nasa hilaga ng rehiyon ang Mediterranean kung saan nagsimula ang 

sibilisasyong Ehipto, Greek, at Romans. Samantala nasa silangan nito ang 

kabihasnang Babylonia, Sumeria, Assyria, at Persia. Nasa timog at kanluran naman 

nagsimula ang kabihasnan ng Ghana at Mali. Ang Kush ay naging sentro ng 

pagpapalitan ng kalakal gaya ng bakal, ginto , garing at maging alipin. Sinakop ng 

mga mandirigmang taga-Egypt ang Kush sa taong 1500 BCE. Sa loob ng 500 taon 

naging kolonya ito ng Egypt. Sa dahilang ito naimpluwensiyahan ang kultura nito 

ng mga ideyang galing Egypt tulad halimbawa ng sining, wika, arkitektura at maging 

sa relihiyon. Taong 670 BCE naging makapangyarihan sa Egypt ang Kush, ngunit 

naitaboy sila palabas ng Egypt nang tinulungan ng mga Assyrian ang mga Egyptian 

sa pagpapaalis sa kanila. Sa pangyayaring iyon, inilipat ng mga Kushite ang kanilang 

kabisera sa timog ng Meroe sa Egypt. Dito nagtatag sila ng bago at malaking 

sibilisasyong Kushite. Ang pamumuhay ng mga Kushite ay pagsasaka at kalakal 

mula ng sila ay nasakop ng mga Ehipsiyano. Maliban sa kambing at tupa, nag-aalaga 

din ang mga ito ng kabayo. Mahalaga sa kanila ang kabayo dahil ginagamit nila 

itong sasakyan para sa pagkuha at paghahakot ng mabibigat na bagay o kagamitan 

nila. Kilala ang mga Kushite dahil sa kanilang kagamitang yari sa bakal tulad ng 

espada at talim ng sibat at pana. Maging ang kanilang mga kasangkapan ay yari din 

sa bakal tulad ng palakol, piko, pala, sipit at gunting. Ang mga Kushite ay may 

malaking deposito ng iron at ore sa bahagi ng lupain ng Sudan. Humina ang 

sibilisasyong Kush ng sila ay nagapi ng mga Romano noong 23 BCE. Dahilan upang 

nabago ang pangunahing ruta ng pangkalakalan sa rehiyon. Isa sa naging daan sa 

pag-unlad ng bagong kaharian ng Axum sa timog-silangan ng Kush. Nasira at 

bumagsak ang kaharian ng Meroe sa taong 350 C.E. sinasabi na mahiwaga ang 

pagwakas ng sibilisasyong Kushite. 

 

Axum: Sentro ng Kalakalan 

Kung ang Egypt ay ang pinakaunang lundayan ng kabihasnan sa daigdig, ang 

Imperyong Axum na sa ngayon ito ay Ethopia sa bahagi ng Silangang Africa ay 

tanyag sa larangan ng pakikipagkalakalan. Ang mga tao roon ay may lahing 

Caucasian at itim na African. Sila ay gumagamit ng wikang kombinasyon ng Arabic 

at Hudyo. Dahil sa ito ang naging sentro ng kalakalan, ang lokasyon nito malapit sa 

kahabaan ng Red Sea ay nakatulong upang maging isang makapangyarihang sentro 

ito ng kalakalan noong 200 B.C.E. . Ang kaharian ng Axum ay umaabot sa Eritrea, 

Yemen, Saudi Arabia at Sudan. Dinadayo sila ng mga mangangalakal mula sa Persia, 

Greece, Rome, at Arabia. Dulot ng malawakang kalakalan, nakarating sa Axum ang 

impluwensiyang Kristiyano. Naging opisyal na relihiyon ng kaharian ang 

Kristiyanismo noong 395 CE. Ang karaniwang kinakalakal sa Mediterranean at 



Indian Ocean ng Axum ay ang mga elepante, ivory (ngipin at pangil ng elepante), 

sungay ng rhinoceros, pabango, at pampalasa o rekado. Noong 600 C.E., 

nagsimulang humina ang kaharian nang makontrol ng mga Muslim ang kalakalan  sa 

paligid ng Red Sea. 

 

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Kanlurang Africa Imperyong 

Ghana 

Ang timog ng Sahara ay savanna na katatagpuan ng Sudan. Nasa dakong hilaga ng 

rehiyong ito ang sinaunang imperyo ng kanlurang Africa. Ito ang lungsod ng Ghana. 

Sa lugar na ito matatagpuan ang palasyo ng Soninke, ang tawag sa mga tao sa 

Ghana. Ito ang unang estadong naitatag sa Kanlurang Africa. Naging matatag at 

maunlad ang estadong ito dahil sa dulot ng lokasyon nito. Sila ang mga taong 

masipag na negosyante, at mahusay na panday. Saklaw ng teritoryo ng Ghana ang 

rutang daanan ng kalakal ng mga caravan ng ginto mula sa Mali, at asin mula sa 

hilagang disyerto. Mula sa dumadaraang caravan ay nagpapataw ito ng buwis,na 

naging salik sa malaking pamilihan ng iba’t-ibang produkto tulad ng ivory, ostrich, 

feather, ebony at ginto. Ang mga produktong ito ay ipinagpalit ng mga katutubo sa 

produktong wala sila tulad ng asin, tanso, figs, dates, at sandatang yari sa bakal, 

katad at iba pang produkto. Malawak na kapatagan ang rehiyon at may mataba na 

lupain ito kaya angkop na pagtaniman. Dahil sapat at sagana sa pagkain sa araw- 

araw kaya lumaki ang kanilang populasyon. Sa lugar din na ito ay masagana sa 

tubig kaya sapat ang tubig sa kanilang mga irigasyon na siyang sumusuplay sa 

kanilang mga pananim. Ang namamahala ng kalakalan ay ang hari. Siya ang 

nagmamay-ari ng minahan ng ginto sa Wangara. Ang hari din ang may karapatang 

magpataw ng buwis sa lahat ng kalakal. Di mapagkakaila ang malaking kayamanan 

sa ginto ang hari dahil malaginto ang larawan ng paligid ng kuta. Maging sa armas 

ng kanyang mga sundalo makikita na ito ay yari din sa ginto. Ang mga pangunahing 

lungsod na matatagpuan sa Ghana ay Djenne, Timbuktu, at Kumbi. Sa mga lungsod 

na ito ang naging sentro ng caravan ay ang Timbuktu. Kung saan sila ay tumatawid 

sa Sahara. Maliban dito, ito rin ang sentro ng edukasyon at kalakalan. Ang Djenne 

ay sentro ng koleksiyon ng ginto at aliping nagmula sa kagubatan. Samantala ang 

Kumbi ang kabisera ng lungsod ng Ghana, matatagpuan ang pook-tanggulan,mga 

gusali na napapalibutan ng matatas na pader, mga pamilihan bilang sentro ng 

kalakalan,at tirahan ng mga negosyanteng Muslim, maharlika, at manggagawa. 

Dahil sa pakikipagkalakalan nagkaroon ng ugnayan ang mga taga Ghana at mga 

Arabo. Kaya marami sa kanila ay nahikayat sa Islam.Noong 700 CE lumaganap ang 

relihiyong Islam sa Hilagang Africa. Naging Muslim din ang mga Berber. Sa taong 

1055 CE ang mga Almoravid, isang pangkat din ng mga Berber ang sumakop sa 

Ghana. Sinira nila ang mga imperyo sa lungsod at sapilitan nilang pinababayad ng 

buwis ang mga tao at pinasanib sa Islam. Dulot nito marami ang lumikas sa ibang 

lugar upang hindi sila mapilit na sumapi sa Islam. Naglaban sa mga Almoravid ang 

mga tao, ito ay naitaboy nila palabas sa lugar ng Ghana. Muli naging sentro ng 

kalakalan ang lungsod. Pinamumunuan na ito ng iba’t-ibang pinuno ng tribu. Noong 

1420 lubusang naging bahagi ng Imperyong Mali ang Ghana. 

 

 

 

 

 

 



Ang Imperyong Mali  

Itinatag ang Imperyong Mali noong 1200 C.E. Sa taong ding ito, napasakamay ng 

mga pinuno ng Mali ang mga ruta ng caravan at lungsod ng Ghana. Nagtatag sila ng 

ikalawang pinakamalaking imperyo sa daigdig nang panahong iyon. Sinakop nito 

ang malaking bahagi ng kanlurang Africa. Si Sundiata Keita, isang itim na Muslim 

ang unang mansa o emperador ng Mali. Sa pamamagitan ng digmaan, nasakop niya 

ang kaharian ng Ghana noong 1240. Napalawak niya ang Imperyong Mali mula 

pakanluran patungong lambak ng Senegal River at Gambia River, pasilangan 

patungong Timbuktu, at pahilaga patungong Sahara Desert. Napasakamay niya 

lahat ang rutang pangkalakalan. Sa panunungkulan ni Sundiata, naging masigla 

muli ang kalakalan ng asin at ginto lalo na sa Niani, ang kabisera ng imperyo. 

Gnaginawa niya itong sentro ng pag-aaral. Sa panahon ng kanyang pamumuno 

pumili at nagtalaga siya ng magagaling na tagapamahala o mangangasiwa sa lahat 

ng gastusin, depensa at ugnayang-panlabas ng kaharian. Nagpapakita ito na 

mahusay ang pamamahala ng mga mansa. Nang namatay si Sundiata noong 1255, 

naging pinakamakapangyarihan at pinakamalaki sa buong Kanlurang Sudan ang 

Imperyong Mali. Isa rin si Mansa Musa na itinuturing na pinakadakilang pinuno ng 

Imperyong Mali. Ipinagpatuloy niya ang nasimulan ni Sundiata, kaya napanatili niya 

ang kaunlaran ng imperyo. Sa panahon ng kanyang pamumuno, naipakilala sa 

imperyo ang Islam. Nagpatayo siya ng malalaking mosque at ginawang sentro ng 

pananampalataya at karunungan ang Timbuktu. Sa taong 1325, higit niyang 

pinalawak ang malalaking lungsod ng pangkalakalan sa Walata, Djenne, Timbuktu, 

at Gao sa Imperyong Mali. Bumagsak ang imperyo nang sinakop ito ng mga Berber, 

isang pangkat ng tao mula sa Sahara. Noong 1500 C.E., tulad ng Ghana nahati rin 

ang Mali sa maliliit na kaharian. 

 

 
 

Ang Imperyong Songhai 

Ang mga Songhai noon kilala na sa kanilang lakas at galing sa pakikidigma. 

Nagsimula noong ika-walong siglo, ang mga Songhai ay nakikipagkalakalan na sa 

Berber sa Niger River. Maliban sa kalakalan, dala rin ng mga Berber ang 

pananampalatayang Islam. Isa sa mga nasakop nila ang lupain ng mga Sarkos. Ang 

bayan ng Ghana ay naging kabisera nila. Ang mga Songhai ay marunong gumamit 

ng bakal, tanso, at bronse sa paggawa ng mga kasangkapan, sandata,banga at 

palamuti. Mga kamelyo, kabayo, at asno ang ginagamit ng mga Songhai sa 

paglalakbay sa paligid ng imperyo. Gumagamit din sila ng sasakyang pandagat tulad 

ng bangka. Ang wikang ginagamit nila sa pakikipagtalastasan ay wikang Arabic. 

Mataas at may paggalang ang pagtingin nila sa mga taong nakapag-aral. Dahil 

nakatuon ang kanilang edukasyon sa relihiyon. Sa panahon ng pamumuno ni Dia 

Kossoi, isa sa mga naging hari ng Songhai, tinanggap ang relihiyong Islam noong 

1010. Ang paghikayat niya sa mga Songhai na tanggapin ang Islam ay hindi sapilitan 

kundi kusang loob lamang. Nakikipag-ugnayan din ang mga Songhai sa iba pang 

bahagi ng Imperyong Islam sa lugar ng Gao sa Timbuktu, sa pamamagitan ng 

pakikipagkalakalan. Ang Songhai ay naging pinakamalaki at 

pinakamakapangyarihang imperyong pangkalakalan sa Kanlurang Africa. Ang 

Songhai ay sinalakay at binihag ng Imperyong Mali noong 1325, ngunit di naman ito 

nagtagal sa pagiging bihag. Sa taong 1335, lumitaw ang bagong dinastiya, ang 

Sunnin. Sa pamamagitan ng mga Sunnin matagumpay na nabawi nila ang kalayaan 

ng mga Songhai mula sa Mali. Ang tugatog ng kapangyarihan ng Imperyong Songhai 

ay nakamtan nila sa pamumuno ni Askia Muhammad noong 1493 hanggang 1528 

C.E. Pinalawak niya ang nasasakupan ng imperyo at hinati ito sa mga lalawigan 

upang madaling mapamahalaan. Siya ay nagtalaga ng gobernador, tagalikom ng 

buwis, hukom, at inspektor ng kalakalan sa bawat lalawigan. Nagpatupad din siya 



ng mga batas na batay sa Qur’an. Sa pamamagitan nito muling nakilala ang 

Timbuktu bilang sentro ng karunungan. Sa taong 1528 C.E, nagkaroon ng 

tunggalian para sa kapangyarihan ng hari. Bunsod nito humina ang pamahalaang 

Songhai. Noong 1589 C.E. sinalakay at ginapi ng mga Moroccan ang mga Songhai. 

Nagwakas ang imperyong ito noong 1600 C.E. 

 

 

PAMPROSESONG TANONG: 
1. Paano naging sentro ng kalakalan ang kaharian ng Axum? 

2. Sa anong paraan naging maunlad ang kaharian ng Ghana? 

3. Ano-ano ang mga malalaking lungsod pangkalakalan ng kabihasnang Mali? 

4. Bakit naging tanyag at naging makapangyarihan si Mansa Musa sa kaharian ng 

Mali? 

 
 

ANG MGA PULO SA PASIPIKO 
Ang rehiyon ng Oceania ay matatagpuan sa Pacific Ocean. Ang mga pulo na ito ay 

mayaman sa likas na yaman. Kaya’t tinatawag ng mga eksplorador na paraiso ng 
hardin ng Eden ang pulong ito. Binubuo ito ng libo libong pulo na tinitirahan ng 
mga mamamayan na sanay sa kulturang pangkaragatan. Nahahati sa tatlong 
pangkat ang mga pulo ayon sa katangiang pisikal: Melanesia, Micronesia, at 

Polynesia. 

 

 

 

 

 

Polynesia 

Matatagpuan ang Polynesia sa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean, na nasa 
silangan ng Melanasia at Micronesia. Ang polynesia ay hango sa wikang Griyego na 

“polus” na ang ibig sabihin ay ‘marami” at nesos na nagangahulugang “pulo”. Ang 

Polynesia ay higit na malaki kaysa pinagsamang lupain ng Melanesia at Micronesia. 
Ito ay hugis trianggulo mula sa Hawaii sa hilagang-silangan patungong Easter Island 

sa timog-silangan at sa New Zealand sa kanluran. Ang sentro ng pamayanan ay ang 

https://up load.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Map
_

OC-  

Polynesia.PNG 

tohua na kadalasang  nasa 

gilid ng mga bundok. Ito ay 

tanghalan ng mga ritwal at 
pagpupulong. Nasa paligid ng 

tohua ang mga tirahan ng mga 

pari at mga banal na istruktura.
  Karamihan  sa mga 

Polynesian ay nasanay na sa 
pamumuhay sa sonang tropikal

 tulad   ng  mga 
katutubo   ng   Hawaii. 
Samantala     ang   mga 

Polynesian    naman   na 
naninirahan sa New Zealand  

ay nasanay     na   sa 

kapaligirang mahalumigmig. 

Nabubuhay     ang  mga 
Polynesian sa pamamagitan ng 

pangingisda at pagtatanim ng 

breadfruit, taro, saging, tubo, at niyog. Samantala sa pangingisda nakakakuha sila 
ng hipon, tuna, at octupos . Mahusay sila sa paggawa ng bangka na kanilang 

ginagamit sa pangangalakal at sa paghahanap ng kanilang makakain sa ibang pulo. 
Mga bihasang manlalayag ang mga Polynesian. Naimbento nila ang catarman, isang 
uri ng bangka na may dalawang hull o katawan na mas mabilis kaysa sa 

pangkaraniwang bangka. Sa larangan ng pananampalataya,  ang mga Polynesian ay 

naniniwala sila sa banal na kapangyarihan o mana. Ang salitang mana ay 
nangangahulugang “bisa” o “lakas”. Sa mga sinaunang Polynesian,ang mana ay 
maaaring nasa gusali,bangka, bato at iba pang bagay. May mga batas na sinusunod 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upang hindi mawala o mabawasan ang mana. Tulad halimbawa na bawal pumasok 
sa isang banal na lugar ang pangkaraniwang tao. Ang sinaunang kababaihan sa 
Marquesas ay hindi maaaring sumakay sa bangka dahil malalaspatangan niya ang 
bangka na may angking mana. Gayundin, ang mga kalalakihang naghahanda sa 

pakikipaglaban o para sa isang mapanganib na gawain ay dapat nakabukod. Sila ay 
bawal makihalubilo sa babae at pili lang ang dapat nilang kainin upang ang mana 
ay di mawawala. Ang tawag sa mga pagbabawal o probisyong ito ay tapu. Kapag 

nilabag ang tapu ang pinakamabigat na parusang ibibigay ay kamatayan. Ang mga 
Polynesian ay nakapagtatag ng mga pamayanan na pinamumunuan ng mga 
maharlika. Ang puwesto ng pinuno ay karaniwang namamana ngunit sa ilang mga 

pook, tulad ng Samoa ang katungkulang ito ay nababatay sa pagkilala ng 
komunidad ng siya ay hirangin bilang kanilang pinuno. 

 

Melanesia 
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Ang pangalang Melanesia ay 

mula sa salitang Griyego na 
“melas” na nangangahulugang 
“maitim” at “nesos” na 
nangangahulugang “mga pulo”. 

Sa Kanlurang Pasipiko 
matatagpuan ang Melanesia. 
Ang mga tao dito ay maiitim ang 
balat.  Pinaniniwalaang 

nagmula sa lahing Negro 
African ang mga ito. Mahusay 
silang manlalayag na 

gumagamit sa araw, , at mga 

bituin bilang gabay sa paglalakbay. Gumagamit sila ng mga pahiwatig ng mga ibon, 

isda ,at mga agos ng dagat upang malaman ang kanilang kinaroroonan. Mahusay 
din sila sa paggawa ng bangka tulad ng ut ang mga Carolinian at mga parao ng mga 

katutubo ng Marianas na tinatawag na Chamorro. Pangingisda at pagsasaka ang 
pangunahing hanapbuhay nila. Mayroon silang sistema ng palitan. Ang labis nilang 
nilutong baboy at halamang-ugat mula sa handaan ay ipinapalit ng mahahalagang 

bagay buhat sa seremonya o ritwal tulad ng kabibe o ngipin ng aso. Naniniwala sila 
sa mga espiritu ng kalikasan at sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno. 
Ipinababatid ng diyos ng kalikasan ang mga kaganapan tulad ng tagumpay sa 

labanan, sakuna, kamatayan, o pag-unlad ng kabuhayan. Mahuhusay na manlililok, 
manggagawa ng palayok at bangka ang mga taga- New Guinea. Mahilig din sila sa 
musika, may mga plauta, tambol at reed pipe sila na instrumento. Pana at busog at 
kutsilyo ang kaukulang kagamitan. Nag-aani ng cacao, kape at goma ang bansa at 

may mina ng pilak, tanso, ginto, lead, zinc, carbon at langis. Lumuluwas din sila ng 
kopra at ginto. 

MICRONESIA 

Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng 
Pasipiko ang Micronesia. Nagmula sa 
salitang Griyego na “mikros” at “nesus” 
ang pangalang ito. Ang “mikros” ay 

nangangahulugang maliit at nesos 
naman ay pulo. Ang Micronesia ay ang 
pangalan ng mga isla sa Pasipiko na 

nagmula sa Gilbert Island. Ang 
Micronesia ay bahagi rin ng Oceania na 
matatagpuan sa silangan ng Pilipinas, 
Indonesia, Papua New Guinea, at 

Melanesia. Sa silangan nito ay Polynesia. Binubuo ito ng Guam, Northern Marian 
Islands,Kiribati (Gilbert Island),Palau Ferderated States of Micronesia, Marshall 
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Islands,Nauru, at Wake Island. Ang wikang gamit nila ay nagmula sa grupo ng mga 
wika na tinatawag na Papuan. Ang mga sinaunang pamayanan dito ay matatagpuan 

malapit sa mga lawa o dagat-dagatan. Dito sila naninirahan upang mapadali ang 
paglabas at paglayag sa karagatan. Itinatag din nila ang kanilang pamayanan sa 
bahaging di gaanong tinatamaan ng bagyo o malakas na ihip ng hangin. Nabubuhay 

sila sa pamamagitan ng pangangaso , pagtatanim, at pangingisda. Nagtatanim sila 
ng taro, breadfruit,niyog,at pandan. May kaalaman din sa paggawa ng simpleng 
palayok ang mga lipunan ng Marianas, Palau, at Yap. Gumagawa din sila ng bangka 

na kanilang ginagamit sa paglalakbay sa mga ilog, papunta sa mga pulo. Magagaling 
silang gumawa ng mga canoe. Ang layag ng kanilang mga canoe ay triyanggulo at 
nalilipat sa magkabilang dulo nito. Animismo rin ang sinaunang relihiyon ng mga 
Micronesian. Ang mga ritwal para sa mga makapangyarihanng diyos ay 

kinapapalooban ng pag-aalay ng unang ani. Ang kanilang pinuno ay pinipili at hindi 
namamana. Ang pagpili sa pinuno ay nababatay sa taglay na katangian tulad ng 
talino sa pakikkipaglaban at paghimok ng katapatan ng nakararami. 

 

 
 

Gawain 5. Payong ng Kaalaman! 
Panuto: Ang mga pulo sa Pacific ay hinati sa tatlo. Ilagay sa hawakan ng payong ang 

mga pulo at sa bawat braces ng payong ilagay ang mga bansang sakop nito. Isulat 
sa sagutang papel ang mga kasagutan. 

  

 

1.   2.  _ 

3.  _ 

Pamprosesong Tanong

1. Batay sa tekstong iyong binasa, bakit sinasabi na ang mga pulo sa Pasipiko ay 

mayaman sa likas na yaman? 

2. May malaki bang impluwensiya ang heograpiya sa pag-unlad ng 

kabuhayan ng mga taga Polynesia,Micronesia, at Melanesia? 

3. Magkakapareho ba ang pagpili ng pinuno sa lipunang Melanesia, 

Micronesia, at Polynesia? Pangatwiran. 

 

 

Pagyamanin

 

Mga mag-aaral, may natutunan ka ba sa ating aralin/paksa? Naisapuso mo ba ang 

kahalagahan  ng  mga  kontribusyon  ng  bawat  imperyo/  kabihasnan  sa  Amerika, 

Afrika at mga pulo sa Pasipiko? Tingnan natin kung may nalalaman kayo. 

http://www.eturbonews.com/wp-
http://www.eturbonews.com/wp-


Gawain 6 . Puno ng Kaalaman 

Panuto: Isulat sa inyong sagutang papel ang inyong mga kasagutan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Isaisip 

 

Ngayong tapos mo nang pag-aralan ang mga kabihasnan sa America, Africa, at mga 

pulo sa Pacific. Bigyang buod ang iyong natutunan. 

Gawain 7. Sa iyong palagay… 

Panuto: Isulat ang katanungan at iyong kasagutan sa inyong sagutang papel. 

 
Magkakatulad o magkakaiba ba ang bawat kabihasnan? Alin sa mga ito ang higit na 

maunlad at nag-iwan ng malaking impluwensya o pamana sa kasalukuyan? 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

1. Pumili ng isa sa 

mga 

kabihasnan/imper 

yo sa 

America,Africa,at 

ang mga pulo sa 

Pacific. 



 

 
Isagawa 

 

Ngayon may sapat kanang kaalaman sa ating aralin. Susubukan naman nating 

sagutin ang susunod na gawain. 

Gawain 8. Iayos mo Ako, kung kaya Mo! 
 

Panuto: Ayusin ang mga titik sa loob ng kahon upang mabuo ang tamang sagot sa 

patlang . Ilagay ang tamang kasagutan sa inyong papel. 

1. 
 

Ang lupain na kilala sa tawag na “lupain ng mga itim”. 

2. 

 
Lugar sa disyerto na may bukal ng tubig. 

 

3. 

Pangkat ng mga Berber na sumakop sa Ghana. 

4. 

Ang nagtatag ng ikalawang pinakamalaking imperyo sa daigdig 

5. 

 
Kapatagan kung saan maraming talahib at damo na tumutubo. 

6. 

 

Pinakaunang lundayan ng kabihasnan sa daigdig. 

7. 

 

Ginagamit na wika sa pakikipagtalastasan ng mga Songhai. 

8. 

Ang pinakamalaking disyerto sa Hilagang Africa. 

9. 
 

 

Ang pinakamataas na antas ng lipunan ng mga Maya. 

10. 

Espanyol na sumakop sa kabihasnang Inca. 
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Tayahin 

 
 

Panghuling Pagtataya 

Ngayong natapos mo na ang aralin subukin mo nang sagutin ang mga sumusunod 

na tanong. 

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

iyong sagot. 

 

1. Alin sa sumusunod ang pinakaangkop na paglalarawan sa lungsod estado? 

A. Maraming gusali 

B. Maraming patubig sa pananim 

C. Maraming puno 

D. May mga istruktura tulad ng templo, piramide, at pamilihan 

 

2. Nakasentro sa relihiyon ang buhay ng mga Olmec. Ang tawag sa seremonya kung 

saan maglalaban ang dalawang pangkat ng manlalaro sa isang ball court ay 

 

A. pok-ta-tok B. quipo C. tik-a-Tok D. tohua 

 

3. Nahahati sa tatlong malalaking pangkat ang mga pulo sa Pacific. Polynesia, 

Micronesia at Melanesia. Ano ang kahulugan ng Polynesia? 

A. Maitim na mga isla 
B. Malalaking isla 

C. Maliit na mga isla 

D. Maraming isla 

 

4. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing lungsod sa Ghana maliban sa 

A. Copan 
B.Djenne 

C. Kumbi 

D. Timbuktu 

 

5. Maraming diyos na sinasamba ang mga Aztec. Pinakamahalaga dito ang 

diyos ng araw na tinatawag nilang diyos ng digmaan. 

A. Huacca 
B.  Huitzilopochtli 

C. Quetzalcoatl 
D. Tlaloc 

 

6. Ito ay buhol-buhol na tali na may iba-bang kulay na may katumbas na 

bilang,ginagamit ito ng mga Inca sa pagtala ng kapanganakan at kamatayan, 

maging sa kalakalan. 

A. Calpulli 
B.  Pochteca 

C. Quipo 
D. Slash and burn 

 

7. Saang grupo ng mga pulo sa Pacific nabibilang ang Guam? 

A. Macronesia 

B.  Melanesia 
C. Micronesia 

D. Polynesia 

 

8. Sila ay tinagguriang taong goma o “rubber people” dahil sila ang kauna- 

unahang gumamit ng dagta ng mga punong rubber o goma. 

A. Inca 

B.  Maya 

C. Olmec 

D. Tolmec 
9. Itinuturing ng mga Espanyol ang kultura ng mga Mayan na  . 

A. mahina kaysa kanila 

B.  malakas kaysa kanila 
C. matulungin kaysa kanila 

D. mas maunlad kaysa sa kanila 

10.  Ang mga Mayan ay nakabuo ng modernong kalendaryo, nakapagtayo ng mga 

piramideng templo, nasukat nila ang layo ng mundo sa buwa. Pinatutunayan 

lamang ng mga Mayan na sila ay  . 

A. Mahilig magmanman ukol sa pag-ikot ng mundo 

B.  Malakas ang kanilang pananampalataya 

C. Masayahin sa buhay 

D. May maunlad na antas ng sibilisasyon 



 

 

11. Itinuturing siyang pinakadakilang pinuno ng Imperyong Mali. Ginawa niyang 

sentro ng pananampalataya at karunungan ang Timbuktu.  

A. Berber 

B.  Dai Kossoi 

C. Halach Iunic 

D. Mansa Musa 

 

12.  Alin sa sumusunod ang naglalarawan sa sinaunang kabuhayan ng mga tao sa 

mga pulo ng Pacific? 

A. Ang pangunahing kabuhayan ng mga tao sa mga pulo ng Pacific ay 

pagsasaka at pangingisda.  

B.  Ang mga sinaunang mamamayan ng mga pulo sa Pacific ay naniniwala sa 

banal na kapangyarihan o mana. 

C. Ang mga sinaunang pamayanan sa mga isla ay matatagpuan sa mga lawa  

o karagatan. 

D. Ang sinaunang relihiyon ng mga tao sa mga pulo ng pacific ay animismo. 

13.  Ang topograpiya ng Andes ay maganda at kaaya-aya , at sa lugar na ito 

naitatag ang unang pamayanan. Napalawak ng mga Inca ang kanilang teritoryo 

sa pamamagitan ni  . 

A. Avllu 

B.  Pachacuti 

C. Tlacaelel 

D. Viracoch 

 

14.  Ang mga Mayan ay matatagpuan sa peninsula ng Yucatan sa Mexico. Ang 

mga sumusunod ay mga pamayanang lungsod na matatagpuan dito maliban 

sa  . 

A. Copan 

B.  El Mirador 

C. Nauru 

D. Tikal 

 

15. Alin sa sumusunod na grupong ito ang hindi nagsasakripisyo ng buhay bilang 

alay sa mga diyos? 

A. Aztec 

B.

 

Eskimo

 

C. Inca 

D. Maya 

 Karagdagang Gawain 

Gawain 9: I –collage mo! 

Panuto: Gumawa ng photo collage. Maghanap ng iba’t ibang larawan na nagpapakita 

ng mga kontribusyon ng Amerika,Africa at mga pulo sa Pasipiko.Gupitin at idikit sa 

isang ¼ na illustration board ang mga larawang naigupit. 

PAMANTAYAN SA PAGGAWA NG COLLAGE 

Pamantayan Deskripsiyon Puntos Nakuhang 
Puntos 

Larawan Angkop ang mga larawang 
ginamit sa paggawa ng 

collage 

8  

Orihinalidad Orihinal ang mga simbolo 
at gamit na larawan sa 
paggawa ng collage 

4  

Presentasyon Organisado,komprehensibo 
at madaling maunawaan 

4  

Paliwanag Naipaliwanag ng mahusay 
ang gawang collage 

4  

 KABUUAN 20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susi sa Pagwawasto 
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