
 

 

5 

CO_Q1_AP5_Modyul8 

 

Araling Panlipunan 

Unang Markahan – Modyul 8: 

  Sinaunang Kabihasnang Asyano:  

Ang Pagkabuo ng Lipunan at 

Pagkakakilanlang Pilipino 

 

 

 



 

 

Araling Panlipunan – Ikalimang Baitang 
Alternative Delivery Mode 
Unang Markahan – Modyul 8: Sinaunang Kabihasnang Asyano: Ang Pagkabuo ng Lipunan 
at Pagkakakilanlang Pilipino   
Unang Edisyon, 2020 
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Araling Panlipunan 
Unang Markahan – Modyul 8:  

  Sinaunang Kabihasnang Asyano:  

Ang Pagkabuo ng Lipunan at 

Pagkakakilanlang Pilipino 

 



 

ii 

   

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 

 

 Ang modyul na ito ay ginawa para sa iyo. Mahalaga itong pag-aralan upang malaman 

mo ang ibat-ibang kontribusyon ng mga sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng ating lipunan at 

pagkakilanlang Pilipino. 

 

 Bago pa dumating sa bansa ang mga mananakop, ang mga Pilipino ay may sarili ng 

kultura, paniniwala, at mga gawaing nagpapakita at nagpapakilala sa kanilang pagka Pilipino. 

Sagana sa iba’t ibang kaugalian ang mga ninuno natin na maaaring ilan sa mga ito ay 

ginagawa pa natin hanggang ngayon. Iba’t ibang uri ng kasuotan ng mga lalaki at babae, iba’t 

ibang paniniwala tungkol sa Manlilikha at sa iba pang mga espirituwal na mga bagay na nasa 

kapaligiran.  

 

  Pagkatapos mong mapag-aralan ang modyul na ito, ikaw ay inaasahang 

makapagpapahalaga sa mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa 

pagkabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. 
 

 

Subukin 

Panuto: Kumuha ng isang pirasong papel at sagutin ang mga tanong. Isulat ang titik ng 

tamang sagot. 
 

1. Ang mga sinaunang Pilipino ay sagana sa ibat-ibang _____. 
 

A. espirito   

B. kaugalian   

C. sulat    

D. wika 

 

2. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas ay taglay na ng mga sinaunang 

Pilipino ang _________ na maipagmamalaki natin ngayon. 

 

      A. Katapangan 

      B. Paraan ng pagsulat 

      C. Awit at sayaw 

D. Kultura  

3. Ano ang tawag sa alpabeto ng mga sinaunang Pilipino? 

 

     A. Abakada    

    B. Alibata   

     C. Baybayin     

     D. Latin 
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4. Ilan sa paniniwala ng mga Pilipino ngayon ay ang pag-alala at pagbibigay halaga sa 

mga yumaong pamilya. Ito ay isa sa mga _______ ng ating mga ninuno o sinaunang 

kabihasnan sa ating lipunan.  

    

A. Ala-ala 

B. Kaalaman  
C. Kontribusyon 

D. Simbolo 
 

5. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na pinakamahalagang kontribusyon  ng ating 

mga ninuno sa ating lipunan ngayon? 
 

A. Uri ng pananamit 

B. Sistema ng pagsulat 

C. Paraan ng makikipagdigma 

D. Malalim na pagtitiwala sa Manlilikha 
 

6. Ito ay katawagan ng isang tao na naniniwala sa Relihiyong Islam. 
 

A. Kristiyano 

B. Muslim 

C. Budista 

D. Hudyo 
    

7. May kaalaman na ang mga sinaunang Pilipino sa paggamit ng mga instrumento at sa 

paglikha ng musika. Sila ay may sariling ____________. 

A. Awit at Sayaw 

B. Pasalita at Pasulat 

C. Panitikan at Sining 

D. Paniniwala 
   

8. Ano ang magandang naidulot ng mga ibat-ibang sining at panitikan sa ating mga ninuno? 
 

A. Naipahayag ang kanilang damdamin, paniniwala, at mga karanasan ng ating mga 

ninuno. 

B. Naisalin nila sa mga sumunod na henerasyon ang mayaman nilang kultura 

C. Naging makulay at kaaya-aya ang pamumuhay ng ating mga ninuno 

D. Lahat ng nabanggit 
 

9. Paano isinalin ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kultura sa mga sumunod na 

henerasyon? 
 

      A. Sa pamamagitan ng musika, awit, sayaw, at panitikan 

      B. Sa pamamagitan ng pagkakasundo ng mga ibat-ibang barangay 

      C. Sa pamamagitan ng patuloy na paniniwala sa mga anito 

      D. Lahat ng nabanggit 
 

10. Bago pa dumating sa bansa ang mga mananakop, ang mga sinaunang Pilipino ay may 

sariling kultura, paniniwala, wika at pagsulat.   
    

 

 

A. Tama     

B. Mali    

C. Hindi ako sigurado   

D. Hindi ako naniniwala 
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Aralin 
1 

Sinaunang Kabihasnang Asyano:  
Ang Pagkabuo ng Lipunan at 
Pagkakakilanlang Pilipino 

 

 

Balikan 

 

Panuto: Sagutin ng K kung ang mga sumusunod ay kontribusyon ng ating mga ninuno o ng 

sinaunang kabihasnan, HK kung hindi kontribusyon. Isulat ang iyong sagot sa 

kuwaderno. 

 

 

1. Baybayin 

2. Pagiging magalang  sa 

mga magulang 

3. Pagiging mananakop 

4. Paniniwala sa mga   

    espiritu 

5. Pagiging isang Katoliko 

 

 

 

 

Tuklasin 

 

Panuto: Kumuha ng isang pirasong papel at isulat ang paraan sa paglibing ng patay ng mga 

sinaunang Pilipino. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Suriin 

Ang kabihasnan o sibilisasyon ay isang yugto ng ating kasaysayan kung saan ang 

mga tao ay may mataas na kaalaman sa mga bagay-bagay katulad ng agham at matematika. 

Isang sukatan ng isang mayaman o mataas na kabihasnan o sibilisasyon ay ang 

impluwensyang naipamana nito na humubog ng kasaysayan at ang bunga nito sa 

kasalukuyan at sa susunod pang henerasyon. 

 
Malaki ang naging kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa pagkakabuo 

ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Isang patunay sa mga kontribusyong ito ay ang 

paniniwala nila sa iba’t- ibang Diyos. Naniniwala din sila na may mga espiritu sa kalikasan na 

tinatawag nila ang paniniwalang ito na animism. 

 
Mataas ang pagpapahalaga ng mga ninuno sa yumao, ito ay kanilang nililinis, 

dinadamitan ng espesyal na damit at pinababaunan ng mahahalagang gamit sa loob ng 

kabaong, at hinuhukay na muli, kinukuha ang tuyong mga buto at inilalagay sa espesyal na 

banga. 

 
Ang Relihiyong Islam naman ay nagsimulang lumaganap sa bansa nang 

nakipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo. Mula sa Qur’an, ang banal na 

aklat ng Islam ang kanilang mga batas. Muslim ang tawag sa mga taong kaanib sa Relihiyong 

Islam. Ang mga Muslim ay maaaring makita natin sa iba’t- ibang bahagi ng bansa bagamat 

ang karamihan sa kanila ay nakatira sa Mindanao. 

 
Nagkaroon ng ambag ang mga sinaunang Pilipino sa larangan ng pagsulat. Ginamit 

nila ang Baybayin bilang alpabeto ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 17 titik na may 

tatlong patinig at 14 na katinig. 

 

Mayaman sa musika ang mga sinaunang Pilipino. Gumamit ang mga Pilipino sa 

Cordillera ng instrument gangsa, sa mga taga Bontok naman ay kalelang, at sa mga Tagalog 

tambuli. Ang dallot naman ay isang kilalang awit na inaawit tuwing naghaharana ang mga 

Ilokano. Ang sayaw na Tinikling, Pagdiwata ng Palawan, Salisid ng Kalinga at Bangibang ng 

Ifugao ay nagpapakilala din sa atin bilang Pilipino. 

 
Sa panitikang Pilipino ay kilala ang Darangan ng mga Maranao at Ibalon ng mga 

Bicolano.Mayaman din sa larangan ng sining ang ating mga ninuno. Makikita ito sa mga 

kasangkapang gamit nila na yari sa mga metal. 

 
Iniaayon ng mga Pilipino ang kanilang pagpili ng tirahan sa kanilang lugar. May 

nakatira sa tabing ilog, dagat, yungib, at kabundukan. Naging kilala ang bahay-kubo bilang 

tirahan nila sa pagdaan ng panahon. Tinatawag na Fayu o Fale ang tirahan ng mga taga 

Cordillera. Samantalang sa Mindanao ay makikita ang pamamahay na may impluwensyang 

Islam na kung tawagin ay Torogan. Ang mga Badjao sa Sulu ay kapansin-pansin ang mga 

tirahan na may tiyakad na nakaangat sa katubugan sa baybaying-dagat. 
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Pagyamanin 

 

Panuto: Punan ang patlang ng angkop na salita o mga salita upang makumpleto ang   

pangungusap sa bawat bilang. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. 

 

1. Ang paniniwala na ang mga bagay sa kalikasan ay may espiritu ay ________. 

 

2. Ang relihiyong namana ng mga ninuno sa sinaunang kabihasnan ng mga Arabo ay 

ang ________. 

 

3. Sa paraan ng paglilibing, ang natuyong buto ng namatay ay huhukayin at ilalagay sa 

isang _______. 

 

4. Ang tawag sa sariling paraan ng pagsulat ng mga ninuno ay _______. 

 

5. Ang pagiging relihiyoso ng mga Pilipino na kilala sa buong mundo ay namana natin 

sa mga __________.  
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Isaisip 

   

Panuto: Pumili ng tamang sagot sa mga salitang nasa panaklong para mabuo ang kaisipan 

ng talata. Isulat ito sa papel. 

 

1. Ang (kabihasnan, kontribusyon) ay kung saan ang mga tao ay may mataas na 

kaalaman sa mga bagay-bagay katulad ng agham, matematika at iba pa ang siyang 

sukatan sa pagkilala kung gaano kayaman ang nakaraan. 

2. May paniniwala ang mgs ninuno natin na may espiritu ang kalikasan at mga pamahiin 

na tinatawag na (animismo, kristiyanismo). 

3. Ang Relihiyong Islam ay nagsimulang lumaganap sa bansa nang (nakipagkalakalan, 

nakipaglaban) ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabo. 

4. Ang (alibata, baybayin) ay ang alpabeto ng mga sinaunang Pilipino. Binubuo ito ng 

17 titik na may tatlong patinig at 14 na katinig. 

5. Naging kilala ang (bungalow, bahay-kubo) bilang tirahan ng mga sinaunang Pilipino 

noong Panahong Pre-Kolonyal. 

 

 

Isagawa 

 

Panuto: Isulat sa iyong inihandang papel ang salitang OO kung ang mga sumusunod ay 

nagpapakita ng pagpapahalaga sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnang 

Asyano at HINDI kung ito ay hindi. 

 

1. Paggamit ng sariling wika   

 

2. Pagsuot ng mga katutubong kasuotan 

 

3. Paniniwala sa Manlilikha 

 

4. Paggamit ng mga instrumentong pangmusika 

 

5. Pagbigay-galang sa mga yumao 
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Tayahin 

 

Gawain A. 

Panuto: Kumuha ng isang kalahating papel at sagutin ang mga tanong na nasa ibaba.  

Titik lamang ang isulat. 

 

1. Paano nakatulong sa pagbuo ng ating lipunan ngayon ang mga sinaunang Pilipino? 

 

A. Sa pamamagitan ng pananakop 

B. Sa pamamagitan ng pangagaya sa mga dayuhan 

C. Sa pamamagitan ng sobrang paggamit ng kalikasan 

D. Sa pamamagitan ng kanilang kultura, kagawian, paniniwala, at wika 
 

2. Paano mo pakikisamahan ang mga taong nagtataglay ng paniniwalang Animismo, Islam,  

    at ibat-ibang paniniwala? 

 

A. Igagalang ko ang tao pero hindi ang kanilang paniniwala. 

B. Igagalang ko ang kanilang paniniwala pero hindi ako lalapit sa kanila. 

C. Igagalang ko ang kanilang paniniwala at makikipagkaibigan ako sa kanila.  

D. Hindi ako makikipagkaibigan sa kanila baka kombinsihin nila ako na umanib sa   

     kanila. 
 

3. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng isang pamahiin? 

 

A. Uminom ng tubig pagkatapos kumain. 

B. Kapag makapal ang ulap, maaaring umulan. 

C. Ang maagang pagtulog sa gabi ay nagdudulot ng malulusog na pangangakatawan. 

D. Ang isang bisita na nanatili sa labas ng bahay o sa may hagdanan ng tahanan na 

may isang buntis ay maaaring magdulot ito ng paghihirap sa panganganak. 
 

4. Ito ay naabot ng isang pamayanan kung saan ang mga tao ay may mataas na kaalaman 

sa mga bagay-bagay katulad ng Agham, Matematika, Sining, Panitikan, at iba pa. 

 

A. Awit at Sayaw 

B. Kabihasnan 

C. Pamahiin 

D. Relihiyon at ibat-ibang mga paniniwala 
 

5. Paano ka makatutulong sa patuloy na pagsasalin sa ating kultura sa mga susunod na 

mga henerasyon? 

 

A. Mamuhay na isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa 

B. Gagayahin ang mga paraan ng pamumuhay ng mga dayuhan 

C. Nababaduyan sa mga musika ng mga Pilipino at tinatangkilik ang mga musika ng 

mga dayuhan 

D. Lahat ng nabanggit 
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Gawain B. 

Panuto: Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Isulat ang S kung Sang-ayon, kung 

ito ay nagbibigay-halaga sa mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagbuo ng 

lipunang Pilipino, at HS kung Hindi Sang-ayon. Ito ay isulat sa ikaapat na bahagi ng papel.  

 

1. Ako ay naliligayahan kapag nakikita ko ang aking ina na nakasuot ng baro’t saya. 

 

2. Ang kultura, kagawian, paniniwala, at wika ng mga sinaunang Pilipino ay marapat na 

pahalagahan dahil ito ay nakatulong sa pagbuo ng ating lipunan ngayon. 

 

3. Hindi na dapat pag-aralan ang Baybayin dahil nasanay na tayo sa paraan ng ating 

pagsulat ngayon. 

 

4. Kinagigiliwan kong panoorin ang mga palabas sa telebisyon na nagkukuwento 

tungkol sa sinaunang pamumuhay ng mga Pilipino. 

 

5. Ang pakikipagkaibigan sa mga taong nagtataglay ng paniniwalang Animismo, Islam, 

at iba pang paniniwala na iba sa akin ay nakapagdudulot ng kalituhan kaya marapat 

na hindi sila pansinin. 
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Karagdagang Gawain 

 

Panuto: Ang larawang nasa ibaba ay ang sistema ng pagsulat ng mga sinaunang Pilipino na 

tinatawag na Baybayin. Ito ay iyong gabay para sumulat ng mga salita gamit ang 

Baybayin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“It’s Baybayin Time“. Kaya mo bang magbasa ng Baybayin? Tukuyin ang mga Baybayin 

karakter na nasa baba. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Huwag kang mag-

aalala may Gabay sa Pagwawasto para sa tamang pagbasa kaya puwede mong itama ang 

iyong pagbasa. Sige umpisahan mo na ang pagbasa. 

 
1.                                                                   2.  

                                                                          
 
 
 
 

    ___________________                         ____________________ 
 
 
3.                                                           4.                 
 
 
   
  
 
   ___________________                              __________________ 
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Susi sa Pagwawasto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isaisip 
 

1. kabihasnan  
2. animismo  
3. nakipagkalakalan 
4. baybayin  
5. bahay-kubo 

 

Isagawa 
 

1. OO   
2. OO   
3. OO   
4. OO   
5. OO 

 

Balikan 
 
1. K   
2. K   
3. HK   
4. K   
5. HK 

 

Subukin 
 
1. B  6. B    
2. D  7. A   
3. C  8. D   
4. C  9. D  
5. B  10. A 

 

Tuklasin 
 
Posibleng sagot: 

 Ang ating mga ninuno ay mataas ang pagpapahalaga nila sa mga yumao. Bago pa ilibing ang patay, 

ito ay nililinis muna at damitan ng magagandang damit. Sa kanyang libingan, babaunan ang patay ng mga ibat-

ibang kagamitang magagamit daw nito sa kabilang buhay. Matapos matuyo ang mga buto ng bangkay ay 

hinuhukay ito at inilalagay sa isang banga. 

 

Karagdagang Gawain 
 

1. Tao  
2. Babae  
3. Lalaki  
4. Simbahan 

 

Pagyamanin 
 

1. Animismo   
2. Islam   
3. Banga   
4. Baybayin   
5. Ninuno 

 

Tayahin 
 
Gawain A    Gawain B 
1. D   1. S 
2. C   2. S  
3. D   3. HS  
4. B   4. S 
5. A   5. HS 
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