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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. 

 



 

2 
 

 

Alamin 

Napakahalaga ng kapaligiran sa paghubog ng kabihasnan ng tao. Ngunit 

nauunawaan mo ba kung paano natulungan ng kapaligiran ang pangangailangan 

ng tao? Paano nasisira ang kapaligiran dahil sa tao? Ang sagot sa mga tanong na 

ito ay iilan lamang sa dapat mong matuklasan upang maintindihan ang 

interaksiyon ng tao at ng kapaligiran tungo sa paghubog at pag-unlad ng 

kabihasnang Asyano. 

 

Ang saklaw ng modyul na ito ay ang: 

Konsepto ng kabihasnan at katangian nito. 

Sa modyul na ito, inaasahang: 

1. Natatalakay ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito 

(AP7KSA-IIb-1.3). 

2. Naibibigay ang konsepto ng kabihasnan at mga katangian nito. 

3. Nailalarawan ang katangian ng iba’t ibang panahon (panahong 

paleolitiko, panahong mesolitiko, panahong neolitiko at panahon ng 

metal). 
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Subukin 

 

Ngayon naman ay subukan mong sagutin ang paunang pagsusulit upang 

matukoy ang iyong kaalaman tungkol sa paksang tatalakayin. 

Panuto: Bigyang pansin ang mga tanong na hindi masagutan ng wasto at alamin 
ang tamang sagot pagkatapos ng aralin. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
 
 

1. Alin sa sumusunod ang kahulugan ng kabihasnan? 

a. mataas na uri ng paninirahan sa malawak na lupain 

b. paninirahan sa malalapit at mauunlad na pamayanan 

c. pamumuhay na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan 

d. pamumuhay na nakagawian at pinauunlad nang maraming pangkat ng 

tao 

 

2. Alin sa mga sumusunod ang mga salik sa pagkakaroon ng kabihasanan? 

a. kultura, relihiyon, pamahalaan, tradisyon, populasyon at estado  

b. pamahalaan, relihiyon, kultura, sining, arkitektura at pagsusulat 

c. sinaunang pamumuhay, relihiyon, pamahalaan, mga batas, at 

pagsusulat 

d. organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, uring panlipunan, 

sining, arkitektura at pagsusulat 

 

3. Kailan masasabi na umiiral ang kabihasnan at sibilisasyon? 

a. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran gamit ang 

lakas  

b. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng pamumuhay gamit 

ang talino at lakas 

c. kapag nagkakaroon ang tao ng kakayahan na baguhin ang kaniyang 

pamumuhay gamit ang talino 

d. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran sa 

pagkakaroon ng kakayahan na baguhin ang kaniyang pamumuhay gamit 

ang lakas at talino nito. 

 

4. Tawag sa paniniwala o pananampalataya sa maraming diyos. 

a. ateismo   c. politeismo 

b. pagano   d. monoteismo 

 

5. Alin sa sumusunod ang pinakamahalagang ambag sa panahon ng neolitiko? 

a. apoy   c. pagsasaka 

b. gulong   d. pag-alaga ng hayop 
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6. Alin sa sumusunod na panahon kung saan ang mga sinaunang tao ay 

nakadepende lamang sa kapaligiran? 

a. metal    c. mesolitiko 

b. neolitiko    d. paleolitiko 

 

7. Ayusin sa pagkakasunod-sunod ang iba’t ibang panahon 

I. metal   III. peleolitiko 

II. neolitiko   IV. mesolitiko 

 

a. II, I, III, IV 

b. II, III, IV, I 

c. III, IV, I, II 

d. III, IV, II, I 

 

8. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa iba’t ibang 

panahon. 

a. Pagtuklas ng apoy, pagpaamo ng mga hayop, pagsasaka, pagtuklas ng 

bakal 

b. Pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng apoy, pagsasaka, pagtuklas ng 

bakal 

c. Pagsasaka, pagtuklas ng apoy, pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng 

bakal 

d. Pagtuklas ng apoy, pagsasaka, pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng 

bakal 

 

9. Alin sa mga sumusunod ang batayan ng sibilisasyon? 

a. ito ay batay sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan  

b. ito ay batay sa pamumuhay ng tao gamit ang lakas at talino nito 

c. ito ay tungkol sa mga taong kapag naninirahan sa isang pamayanan ay 

mga sibilisado 

d. ito ay batay sa paghanap ng hamon ng kapaligiran kung paano mo ito 

matutugunan 

 

10. Bakit ang panahong neolitiko ay tinatawag ding Rebolusyong Neolitiko? 

a. dahil sa pagkakaroon ng mga digmaan 

b. dahil sa malawakan ang naging pagtatanim 

c. dahil sa pagkakaroon ng pag-aagawan sa mga lupain 

d. dahil sa pagkakaroon ng mga hidwaan ng bawat pangkat 

 

11. Alin sa mga sumusunod na panahon nagsimulang mabuo ang pamayanan? 

a. metal   c. mesolitiko 

b. neolitiko   d. paleolitiko 

 

12. Kailan naganap ang Panahong Paleolitiko? 

a. 400. 000 – 300, 000 BCE 

b. 400, 000 – 8500 BCE 

c. 7000 – 3000 CE 



 

5 
 

d. 4000 CE 

 

13. Sa panahong ito, natuto ang mga tao na magpaamo ng hayop at gumawa ng 

damit na yari sa balat ng hayop? 

a. metal  c. mesolitiko 

b. neolitiko  d. paleolitiko 

 

14. Sa panahon ng metal, alin sa mga ito ang unang natuklasan ng tao? 

a. alloy  c. bakal 

b. tanso  d. bronse 

 

15. Sa panahong ito, nagkaroon ng kakayahan ang mga tao sa iba’t ibang 

kasanayan at nagkaroon ng pag-uuri sa lipunan 

a. metal  c. mesolitiko 

b. neolitiko  d. paleolitiko 
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Aralin 

1 
Mga Sinaunang Kabihasnan 
sa Asya 

 

 

 

 
 
Balikan 

Bago tayo mag-umpisa, balikan muna natin ang paksang natalaky sa nakaraang 

aralin. 

Gawain 1: Suma –Total 

Panuto:Punan ang mga patlang sa loob ng kahon,gamit ang mga salita na nasa 

ibaba upang makumpleto ang ideya. Kopyahin ito at isulat sa sagutang papel. 

Mga pagpipilian: 

 interaksyon  pangangailangan  kapaligiran 

  pangangailangan   tao 

 

 

  

Mahalaga ang kaugnayan ng ____________ at ____________ sa 

paghubog ng ___________ upang ito ay mapakinabangan. Gayundin ang 

kapaligiran ang siyang pinagmumulan ng ating mga _____________ sa 

araw-araw na pamumuhay. Kaya ang _____________ ng tao at kapaligiran 

ay nagbigaydaan sa pag-unlad ng ____________. 
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Tuklasin 

Kumusta? Marahil ay handa ka na para sa bago nating paksa. Kaya halina’t gawin 

na natin ito.. 

Gawain 2: Breaking the Code 

 Huhulaan mo ang mga salita sa bawat bilang gamit ang mga numero at letra 

sa ibaba. Kopyahin ito at isulat sa sagutang papel. 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

1.  ____  A  ____  ____  O  ____  ____  T  ____  ____  ____ 
             16        12      5         12      9          9     11     15  
 

2.  ____  ____  T  ____  ____ 
       13       5         1      12 

 

3.  M  ____  S  ____  ____  ____  T  ____  ____  ____ 
        5          15    12      9          9     11     15 
 

4. N  ____  ____  L  ____  T  ____  ____  ____ 
       5     15         9          9       11    15 
 

5.  K  ____  ____  ____  ____  ____  S  N  ____  ____ 
        1      2       1      8      1              1      14 
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Gawain 3: Sa Tingin Mo, Para Kanino Ako? 

Panuto:Ang bawat bilang sa ibaba ay naglalaman ng mga pahayag hinggil sa 

pamumuhay ng sinaunang panahon.Tukuyin mo ang pamumuhay na ito gamit 

ang mga larawan. Titik lamang ang isulat sa sagutang papel. 

Mga Larawan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____1. Kanlungan tuwing malakas ang ulan 

____2.Proteksyon sa mga mababangis na hayop at tinding lamig 

____3.Nagsisilbing tirahan at pinagkukunan ng pagkain 

____4.Ginagamit bilang sandata 

____5.Nagsisilbing damit 

 

Suriin 

Madali ba para sa iyo ang mga Gawain? Ano kaya ang kahalagahan ng 

pisikal na kapaligirang Asya sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Tayo na at 

ating basahin. 

Madali ba ang mga gawain para sa iyo? May ideya ka na ba sa ating aralin? 

Upang mas lalo mo pang maunawaan ang ating aralin, basahin ang teksto. Kung 

A B C 

D E F 
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meron kang hindi naunawaan sa iyong binasa,maari kang magtanong sa iyong 

guro upang lubos mo pa itong maunawaan. 

 

Sinasabing ang kabihasnan ay masalimuot na pamumuhay sa lungsod at 

kadalasang kasingkahulugan ng salitang sibilisasyon. Kapag ang isang tao ay 

nagkaroon ng kasanayan sa isang bagay masasabi nating nagiging bihasa siya o 

nagiging magaling. Katulad ng nangyari sa mga sinaunang Asyano, nanirahan sila 

sa mga lambak at ilog. Nalinang nila ang pamumuhay tulad ng pangingisda at 

pagsasaka dahil sa kapaligiran na kanilang permanenteng tirahan. Kinasanayan 

na nila ang pangingisda at pagsasaka at ito ang nagsisilbing pang araw-araw 

nilang hanapbuhay. Dahil dito nabuo ang konsepto ng kabihasnan na pamumuhay 

na nakasanayan o nakagawian. 

 

Ang sibilisasyon naman ay tumutugon sa pamumuhay ng mga lipunang 

umusbong sa mga lambak at ilog tulad ng Sumer, Indus, at Shang. Subalit hindi 

tahasang sinasabi na kapag namuhay ka sa lungsod ay sibilisado  ka na o kung 

namuhay ka sa hindi lungsod ay hindi ka na sibilisado. Ang pagkakaroon ng 

sibilisasyon ay batay sa pagharap sa hamon ng kapaligiran kung paano mo ito 

matutugunan. Umiiral ang kabihasnan at sibilisasyon kapag ang tao ay natutong 

humarap sa hamon ng kapaligiran at sa pagkakaroon ng kakayahan na baguhin 

ang kaniyang pamumuhay gamit ang lakas at talino nito. Ito ang magpapaunlad sa 

kaniyang pagkatao. 

 

May mga batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasnan. Ito ay ang 

pagkakaroon ng organisado at sentralisadong pamahalaan, masalimuot na 

relihiyon, espesyalisasyon sa gawaing pang-ekonomiya at uring panglipunan, 

mataas na antas ng kaalaman sa teknolohiya, sining, at arkitektura, at sistema ng 

pagsusulat.  

 

Kung susuriin, ang Sumer, Indus, at Shang ay mga lungsod na nagkaroon 

ng kakayahan na mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Lumaki ang kanilang 

populasyon na luminang sa lupain na agrikultura na kalaunan ay pagsasaka ang 

naging pangunahing hanapbuhay at nakaimbento ng mga kagamitan sa 

pagsasaka. Bawat lungsod ay pinamunuan ng mga pari at ang iba naman ay 

napalitan ng mga hari. Nagkaroon ng paniniwala sa maraming diyos na tinawag na 

Politeismo. 
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Nakapagtayo ng mga templo, nakaimbento ng mga kagamitang yari sa metal 

na nagamit sa kalakalan. Bunga ito ng angking kakayahan ng mga artisan. At ang 

huli ay ang pagka-imbento ng sistema ng pagsulat. 

 

Ano-ano ang nangyari o pagbabago sa paglipas ng panahon?  

Masasabing nakadepende lamang sa kapaligiran na makapupuno sa 

kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pagkatapos ay aalis kapag 

naubos na ang mga ito. Nomadiko ang ganitong pamumuhay. Kahit ganito 

ang kanilang sistema, nalinang ang kasanayan nila sa paggawa ng mga 

kasangkapang yari sa matutulis na bato at kalaunan ay nagamit sa 

pangangaso. Pinakamahalagang ambag nila ay ang pagkakatuklas ng apoy. 

Nagpatuloy ang pagbabago dahil sa pag-agapay sa pagbabagong 

kapaligiran. Natutong magpaamo ng hayop at gumawa ng mga damit na 

galing sa mga balat ng hayop bilang proteksiyon sa kanilang katawan. 

Naganap ito sa Panahong Mesolitiko na naging transisyon sa Panahong  

Neolitiko. Kakaiba ang nangyari nong Panahong Neolitiko (7000 – 3000 

BCE) kung saan natutong magtanim at mag-alaga ng mga hayop ang mga 

tao. Malawakan ang naging pagtatanim kaya tinawag itong Rebolusyong 

Neolitiko. Naging dahilan ito ng mga tao upang sila ay manatili sa mga 

agrikutural na lugar at sa mga tabi ng ilog at lambak. Ito ay upang 

mabantayan nila ang mga pananim at alagang hayop. Dito nagsimulang 

mabuo ang ang pamayanan. Nagkarooon ng kakayahan ang mga tao sa iba’t 

ibang kasanayan o aspekto ng pamumuhay at nagkaroon na rin ng pag-uuri 

sa lipunan. Nagsimula ang iba’t ibang hanapbuhay ng tao tulad ng 
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pangingisda at pagsasaka. Nabuo na rin ang pundasyon ng isang 

kabihasnan. Bunsod ng patuloy na pagbabago sa lipunan, nabuo ang 

Panahong Metal (4000 BCE) sa magkakaibang lugar sa Asya. Hindi ito 

naganap ng sabay-sabay. Sa panahong ito ang mga kasangkapang yari sa 

bato ay napalitan ng metal at paglaon ay napalitan ng tanso. Ngunit dahil 

sa salat sa mapagkukuhanan ng tanso napalitan naman ito ng bakal na 

siyang ginagamit pa rin hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito rin ang 

nakapagpalawak ng kanilang pamumuhay. 

 

Pagyamanin 

Nadagdagan ba ang iyong kaalaman sa mga nabasa mong teksto? Nadama 

mo ba kung paano namuhay ang sinaunang tao? Nasundan mo ba kung paano 

napaunlad ng sinaunang tao ang kanilang pamumuhay, mula sa simple hanggang 

sa komplikadong panahon hanggang sa nabuo ang kabihasnan ng tao? Tiyak 

akong handa ka nang buuin ang iyong natutunan mula sa iyong nabasa at 

naintindihan sa mga naunang gawain.  

Gawain 4: Picture Mo – Ilarawan Ko!  

Panuto:  Tukuyin ang mga larawan sa ibaba.Ilarawan  ito gamit ang mga pahayag 

na makikita sa loob ng kahon at isulat sa inyong sagutang papel. 

 

*Natutong mag-alaga  ng hayop at matanim ang tao 

*Natuklasan ang apoy 

*Natutong gumamit ng kasangkapang metal 

*Nomadiko ang pamumuhay ng mga tao 

*Nanatili sa isang agricultural na lugar at sa tabing ilog ang tao 

*Natutong maghanapbuhay ang tao 

*Gumamit ng mga kasangkapang yari sa bakal 
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___________________ 

KABIHASNAN 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Ilarawan ang mga sumusunod: 

1.Larawan A ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

2.Larawan B ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

3.Larawan C ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

Pamprosesong Tanong: 

1.Magkakaiba ba ang mga pagbabago na naganap sa bawat panahon? 

2.Paano ba hinarap ang mga pagbabagong ito sa kapaligiran ng sinaunang 

Asyano? 

3.Nakaapekto ba ang mga pagbabago na naganap sa bawat panahon sa pagbuo ng 

kabihasnan? 

 

Gawain 5: Cloud Mapping 

Panuto:Isulat ang mga salita o konsepto na alam mong may kaugnayan sa salitang 

kabihasnan. Gawin ito sa sagutang papel.  

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

Pamprosesong Tanong: 

1.Ano-ano ang mga batayang salik sa pagkakaroon ng kabihasanan? 

2.Nagkaroon ba ng sapat na kakayahan ang mga sinaunang Asyano upang mapa-

unlad ang kanilang kabihasanan? 
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Isaisip 

Ngayong tapos mo nang pag-aralan ang mga kaganapan sa bawat panahon, 

madali na lamang para sa iyo ang ilarawan at ipaliwanag ang kahalagahan ng mga 

pangyayaring ito sa paghubog ng kabihasnan. 

Gawain 6: Tukuyin  Mo – Ipaliwanag Ko! 

      Panuto: lagyan ng ekis ang kahon na sa tingin mo ay may kahalagahan sa pag-

unlad ng kabihasnan at ipaliwanag ang iyong dahilan. Gawin ito sa sagutang 

papel. 

A. Alin sa mga naganap sa iba’t ibang panahon ang naghandog ng mahalagang 
tuklas para sa  kabihasnan ng sinaunang Asyano? 
 

Kuweba bilang kanlungan tuwing malakas ang ulan 

Pagkakatuklas ng apoy 

Natutong magtanim at mag-alaga ng hayop 

Bakit?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

B. Para sa iyo, alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang salik sa 
pagkakaroon ng kabihasnan? 

 
Masalimuot na Relihiyon 
 
Organisado at Sentralisadong pamahalaan 
 
Espesyalisasyon sa Gawaing Pang-Ekonomiya 

 

Bakit?___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 
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Isagawa 

Nagawa mo nang mahusay ang mga naunang gawin. Tiyak ngayon ay handa 

ka nang ilapat ang iyong natutuhan sa pang-araw-araw mong pamumuhay. 

Halina’t ipakita ang iyong gagawin. 

Gawain 7: Wheel Map 

Panuto: Gaya ng paghubog ng isang kabihasnan, ang tao ay nahuhubog at 

nabubuo rin dulot ng iba’t ibang salik. Sa tingin mo ano-ano ang mga ito? Gamit 

ang Wheel Map sa ibaba isusulat sa malaking bilog ang mga salik na sa tingin mo 

ay dahilan ng pagkabuo ng iyong pagkatao.Gawin ito sa sagutang papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Pamprosesong Tanong : 

1. Dumaan ba sa iba’t ibang pangyayari at karanasan ang pagkabuo ng iyong 

pagkatao? 

2. Sa tingin mo ba may pagkakatulad ang proseso ng pag-unlad ng iyong pagkatao 

sa paghubog ng kabihasnang Asyano? Bakit? 

  

Salik sa 

paghubog 

ng Aking 

pagkatao 
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Tayahin 

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

na tanong. 

Panuto: Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. 

 
1. Alin sa sumusunod ang kahulugan ng kabihasnan? 

a. mataas na uri ng paninirahan sa malawak na lupain 

b. paninirahan sa malalapit at mauunlad na pamayanan 

c. pamumuhay na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan 

d. pamumuhay na nakagawian at pinauunlad nang maraming pangkat ng 

tao 

 

2. Alin sa mga sumusunod ang mga salik sa pagkakaroon ng kabihasanan? 

a. kultura, relihiyon, pamahalaan, tradisyon, populasyon at estado  

b. pamahalaan, relihiyon, kultura, sining, arkitektura at pagsusulat 

c. sinaunang pamumuhay, relihiyon, pamahalaan, mga batas, at 

pagsusulat 

d. organisado at sentralisadong pamahalaan, relihiyon, uring panlipunan, 

sining, arkitektura at pagsusulat 

 

3. Kalian masasabi na umiiral ang kabihasnan at sibilisasyon? 

a. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran gamit ang 

lakas  

b. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng pamumuhay gamit 

ang talino at lakas 

c. kapag nagkakaroon ang tao ng kakayahan na baguhin ang kaniyang 

pamumuhay gamit ang talino 

d. kapag ang tao ay natutong humarap sa hamon ng kapaligiran sa 

pagkakaroon ng kakayahan na baguhin ang kaniyang pamumuhay gamit 

ang lakas at talino nito. 

 

4. Tawag sa paniniwala o pananampalataya sa maraming diyos. 

a. ateismo   c. politeismo 

b. pagano   d. monoteismo 

 

5. Alin sa sumusunod ang pinakamahalagang ambag sa panahon ng neolitiko? 

c. apoy   c. pagsasaka 

a. gulong   d. pag-alaga ng hayop 
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6. Alin sa sumusunod na panahon kung saan ang mga sinaunang tao ay 

nakadepende lamang sa kapaligiran? 

a. metal    c. mesolitiko 

b. neolitiko    d. paleolitiko 

 

7. Ayusin sa pagkakasunod-sunod ang iba’t ibang panahon 

III. metal   III. peleolitiko 

IV. neolitiko  IV. Mesolitiko 

 

a. II, I, III, IV 

b. II, III, IV, I 

c. III, IV, I, II 

d. III, IV, II, I 

 

8. Ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan sa iba’t ibang panahon 

a. Pagtuklas ng apoy, pagpaamo ng mga hayop, pagsasaka, pagtuklas ng 

bakal 

b. Pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng apoy, pagsasaka, pagtuklas ng 

bakal 

c. Pagsasaka, pagtuklas ng apoy, pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng 

bakal 

d. Pagtuklas ng apoy, pagsasaka, pagpaamo ng mga hayop, pagtuklas ng 

bakal 

 

9. Alin sa mga sumusunod ang batayan ng sibilisasyon? 

a. ito ay batay sa pagkakaroon ng sentralisadong pamahalaan  

b. ito ay batay sa pamumuhay ng tao gamit ang lakas at talino nito 

c. ito ay tungkol sa mga taong kapag naninirahan sa isang pamayanan ay 

mga sibilisado 

d. ito ay batay sa paghanap ng hamon ng kapaligiran kung paano mo ito 

matutugunan 

 

10. Bakit ang panahong neolitiko ay tinatawag ding Rebolusyong Neolitiko? 

a. dahil sa pagkakaroon ng mga digmaan 

b. dahil sa malawakan ang naging pagtatanim 

c. dahil sa pagkakaroon ng pag-aagawan sa mga lupain 

d. dahil sa pagkakaroon ng mga hidwaan ng bawat pangkat 

 

11. Alin sa mga sumusunod na panahon nagsimulang mabuo ang pamayanan? 

a. metal   c. mesolitiko 

b. neolitiko   d. paleolitiko 
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12. Kalian naganap ang Panahong Paleolitiko? 

a. 400. 000 – 300, 000 BCE 

b. 400, 000 – 8500 BCE 

c. 7000 – 3000 CE 

d. 4000 CE 

 

13. Sa panahong ito, natuto ang mga tao na magpaamo ng hayop at gumawa ng 

damit na yari sa balat ng hayop? 

a. metal  c. mesolitiko 

b. neolitiko  d. paleolitiko 

 

14. Sa panahon ng metal, alin sa mga ito ang unang natuklasan ng tao? 

a. alloy  c. bakal 

b. tanso  d. bronse 

 

15. Sa panahong ito, nagkaroon ng kakayahan ang mga tao sa iba’t ibang 

kasanayan at nagkaroon ng pag-uuri sa lipunan 

c. metal  c. mesolitiko 

a. neolitiko  d. paleolitiko 
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Karagdagang Gawain 

        Matagumpay mong natapos ang mga Gawain.  Natutunan mo rin kung paano 

nabuo ang ating kabihasnan. Handa ka na rin sigurong harapin ang susunod 

nating aralin. Tayo na at ating gawin.  

Gawain 8: I-drawing mo! 

 Panuto : Iguhit sa isang bondpaper ang larawan ng ilog na pinakamalapit sa 

inyong pamayanan at isulat sa ibaba ang kahalagahan ng ilog na ito sa 

pamumuhay  ng mga taong naninirahan dito. 
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Susi sa Pagwawasto 

    

 

Sanggunian 

 
Mga Aklat 

 

B. Mangubat at R. Villa. Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya 

Fornier Ph.D, Joselito N., et al., Asia: History, Civilization and Culture. 

Anvil Publishing Inc., Pasig City, Philippines. 2007. Pp. 9-16 

 

Gonzales, Andrew, Valez, C.R. Kasaysayan at Kabihasnan ng Asya. 

Phoenix Publishing House, Quezon City, Philippines. 

 

Matteo, Ph.D., Grace Estela C. et al, Asya: Pag-usbong ng Kabihasnan, 

Batayang Aklat sa Araling Panlipunan, Ikalawang Taon, Vibal Publishing 

House, Quezon City, Philippines

Tayahin 

1.C? 
2.D 
3.D 
4.C 
5.B 
6.D 
7.D 
8.A 
9.A 
10.B 
11.B 
12.B 
13.C 
14.B 
15.A 

Subukin 

1.C? 
2.D 
3.D 
4.C 
5.B 
6.D 
7.D 
8.A 
9.A 
10.B 
11.B 
12.B 
13.C 
14.B 
15.A 

 

Isagawa 

1. 
 

 



 

 

 

 

 

 

PAHATID-LIHAM 

Ang Sariling Pagkatutong Modyul na ito ay nilinang ng Kagawaran 

ng Edukasyon, Rehiyon Dose, na may pangunahing layunin na ihanda at 

tugunan ang pangangailangan sa bagong normal. Ang nilalaman ng 

modyul na ito ay batay sa Most Essential Learning Competencies (MELC) 

ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ay pantulong na kagamitan na 

gagamitin ng bawat mag-aaral ng SOCCSKSARGEN Region simula sa 

taong panuruan 2020-2021. Ang proseso ng paglinang ay sinunod sa 

paglimbag ng modyul sa ito. Ito ay Bersyong 1.0. Malugod naming 

hinihimok ang pagbibigay ng puna, komento at rekomendasyon. 

 

Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 

Department of Education – SOCCSKSARGEN 

Learning Resource Management System (LRMS) 

 

Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax No.: (083) 228 8825 / (083) 228 1893 

Email Address: region12@deped.gov.ph 

 




