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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 telebisyon, 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.  
 

Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa 
anomang paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.  
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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 anumang 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  

 

Matapos mong pag-aralan at paghambingin sa nakaraang 

aralin ang iba’t ibang pangunahing anyong tubig at anyong lupa 

ng iba’t ibang lalawigan sa sariling rehiyon, tatalakayin naman 

ang pagkakaugnay-ugnay nito sa isa’t isa.  

 

Alam mo bang marami tayong mga natatanging anyong 

tubig at anyong lupa sa ating lalawigan at rehiyon na 

magkakaugnay-ugnay? Alamin mo kung ano-ano ang mga 

anyong tubig at anyong lupa na magkaka-ugnay sa rehiyon at         

karatig nito.  

 

Sa araling ito, inaasahang:    

 

1. Natutukoy ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig  

      at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon (AP3LAR-If-9); 

 

2. napahahalagahan ang pagkakaugnay-ugnay ng mga  

      anyong tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at        

      rehiyon; at 

 

3.  naitatala ang mga lalawigang pinag-uugnay ng mga anyong   

     tubig at anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon.   
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Subukin 

Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. 

1. Ano-ano ang mga lalawigan na tumatalunton sa Mt. Apo? 

   A.   Davao de Oro at Davao del Sur 

   B.   Davao del Sur at North Cotabato 

   C.   Davao Oriental at Davao del Norte 

   D.   Davao Occidental at Davao Oriental 

2. Ito ay nagsisilbing hangganan ng Davao Region mula sa 

lalawigan ng Agusan del Sur na sakop ng ibang rehiyon. 

   A.   kabahayan 

   B.    kanayunan 

   C.   kapatagan 

   D.   kabundukan 

3. Ano-ano ang kabuhayan ng mga lalawigan sa paanan ng  

Mt. Apo? 

   A.   pagsasaka at pangingisda 

   B.   pangingisda at pagmimina 

   C.   pagsasaka at pangangahoy 

   D.   pangangalakal at pagmimina 

4. Paano maipakikita ng mga lalawigan ang pagtutulungan para 

mapapanatili ang yaman ng kabundukan? 

   A.   magkakaingin taun-taon 

   B.   kakatayin ang mga hayop 

   C.   magtatanim ng maraming puno 

   D.   bubungkalin ang mga bundok para patagin 

5.  Ano-ano ang naghihiwalay sa Davao del Norte at sa karatig 

lalawigan ng Bukidnon? 

   A.   mga bundok 

   B.   mga kabahayan 

   C.   maliliit na baybayin 

   D.   mga malalalim na ilog 
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Aralin  

1 

Pagkakaugnay-ugnay ng 

mga Anyong Lupa at 

Anyong Tubig sa mga 

Lalawigan at Rehiyon 

 

Ang Davao Region ay biniyayaan ng mga anyong tubig at 

anyong lupa na siyang dahilan ng pagkakaugnay-ugnay ng mga 

lalawigan sa iba pang bahagi ng rehiyon. Maraming bundok sa 

ating rehiyon na nagsisilbing tagapag-ugnay sa mga lalawigan at 

karatig na lalawigan.  

 

 

Balikan 

Panuto: Sagutin ang sumusunod na mga tanong at isulat sa 

sagutang papel. 

1. Ano-ano ang anyong tubig na makikita sa lalawigan ng Davao 

de Oro? 

2. Ano ang katangian ng Davao de Oro kung saan naroroon ang 

Summer Capital ng Davao Region? 

3. Anong lugar sa lalawigan ng Davao del Norte ang may 

magagandang baybayin na patuloy na umaakit sa mga 

turista?  

4. Ano ang katangian ng Balut Island sa Davao Occidental na 

maihahantulad sa Vanishing Island sa Davao del Norte?    

5. Anong anyong tubig ang tanyag sa Davao Oriental na 

umaabot ang daloy nito hanggang sa mga karatig lugar ng 

rehiyon? 
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Tuklasin 

 

Ang Davao Region ay biniyayaan ng mga kabundukan. 

Nasa bahaging timog ng Davao Region ang Mt. Apo na                                                                     

itinuturing na pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas.                                                                  

Ang Mt. Apo ay naghihiwalay sa lalawigan ng Davao del Sur                                                            

at North Cotabato sa Rehiyon XII.  

Mayroon ding mga kabundukan sa kanlurang bahagi ng 

Davao del Norte na naghihiwalay sa karatig na lalawigan ng 

Bukidnon na nasa hilagang bahagi ng Mindanao.  

 Marami pang ibang anyong lupa na magkakaugnay-ugnay. 

Kasama na rito ang kabundukan ng Davao de Oro at Davao del 

Norte na naghihiwalay sa lalawigan ng Agusan del Sur sa Rehiyon 

XIII. 

 

Mga Tala para sa Guro 
Basahin at ipaunawa nang mabuti ang mga 

panuto sa bawat hakbang at gawain. Ipaalala sa 

mag-aaral na gumamit ng hiwalay na papel sa 

pagsulat ng kanilang mga sagot sa mga gawain. 

Lahat ng mga sagutang papel at mga proyektong 

nagawa ay ipapasa sa guro upang mabibigyan ng 

nararapat na marka.   
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 Sa mga nabanggit na anyong lupang naghihiwalay sa 

ibang lugar, ang anyong tubig ay isa ring dahilan sa 

pagkakahiwalay ng mga lalawigan sa iba pang rehiyon kagaya 

ng Davao Gulf na siya ring nag-uugnay sa limang lalawigan sa 

Davao Region. Ang Ilog ng Agusan naman at mga sangay nito 

ay sumasaklaw sa kalakhan ng Caraga Region at ilang bahagi ng 

Davao de Oro. 

 

 

Suriin 

 

Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat ang sagot sa 

sagutang papel. 

1. Ilang lalawigan ang tinatalunton ng Mt. Apo? Ano-ano ang 

lalawigang ito? 

 

2. Ano-ano kaya ang hanapbuhay ng mga lalawigang nasa 

paanan ng Mt. Apo? 

 

3. Paano maipakikita ng mga lalawigan ang pagtutulungan 

upang mapananatili ang mga yaman ng kabundukan? 

 

4. Ano kaya ang maaaring gagawin ng mga tao upang 

mapananatili ang kasaganaan ng yamang tubig at yamang 

lupa ng buong rehiyon? 

 

5. Paano maipakikita ang pagtutulungan ng mga nasasakupang 

lalawigan upang mapananatili ang kagandahan ng Mt. Apo? 
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Pagyamanin 

 

Gawain A 

Itala ang mga lugar na pinag-uugnayan ng mga anyong 

tubig o anyong lupa gamit ang mapang topograpiya. Kopyahin 

ang gabay at gawin ito sa kwaderno.   

Pangalan ng lugar Anyong tubig Anyong lupa 

1. Davao City, 

Davao del Sur at 

North Cotabato 

 

Mt. Apo 

   

   

   

   

 

Gawin B 

Gumawa ng isang slogan tungkol sa pangangalaga sa ating 

mga kasagutang anyong tubig at anyong lupa mula sa Gawain 

A. Gawin ito sa papel. 

 

 

Gawain C 

Gumuhit ng isang magkakaugnay na anyong tubig o 

anyong lupa sa sariling lalawigan at rehiyon sa isang papel. 

Kulayan ito ayon sa gusto mo.  
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Isaisip 

 

Paano nagkakaugnay-ugnay ang mga anyong tubig at 

anyong lupa sa ating lalawigan at rehiyon? 

Ano ang kahalagahan ng pagkakaugnay-ugnay ng mga 

anyong tubig at anyong lupa sa ating lalawigan at rehiyon? 

 

 

 

 

Isagawa 

 

Gumupit ng isang larawan ng anyong tubig o anyong lupa 

mula sa lumang diyaryo. Idikit ang larawan sa isang malinis na 

papel at tukuyin ang lugar o mga lugar na nasasakupan ng 

napiling larawan. 

Sagutin: Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapaunlad 

at mapapaganda ng husto ang napiling larawan?  
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Tayahin 

Iguhit ang masayang mukha         kung nagpapakita ng 

wastong pangangalaga ang sumusunod na pahayag sa mga 

anyong tubig at anyong lupa at malungkot na mukha          kung 

hindi. Iguhit ang sagot sa sagutang papel.  

_____1. Palalawakin ang mga taniman sa pamamagitan ng     

             pagpatag sa mga kabundukan. 

_____2. Lilinisin ang paligid ng mga ilog para manatiling malinis  

             ang tubig patungong kanayunan. 

_____3. Pananatilihing ligtas ang mga kabahayan sa  

             pamamagitan ng pagsusunog ng mga patay na puno. 

_____4. Pagtatanim ng mga punongkahoy sa kabundukan upang  

             mapanatili ang kalinisan ng mga ilog sa kapatagan. 

_____5. Pangangalagaan ang iba’t ibang anyong tubig na  

             nakapalibot sa buong rehiyon para sa ating mga   

             kabataan.  

 

 

 

Karagdagang Gawain 

 

Sagutin ang sumusunod na mga tanong sa sagutang papel. 

1. Ano-ano ang nabanggit na anyong tubig at anyong lupa na 

nag-uugnay sa mga lalawigan sa ating rehiyon? 

2. Paano mo mapananatili ang kagandahan ng mga anyong 

tubig at anyong lupa ng iyong lalawigan? 
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Susi sa Pagwawasto 

   

  

Subukin 

1.B 

2.D 

3.C 

4.C 

5.A 

 

Tayahin 

 

         1.    

         2.    

         3.    

          4.   

           5.   
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