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Araling Panlipunan 
Unang Markahan - Modyul 4: 

Implikasyon ng Likas na Yaman  

sa Pamumuhay ng mga Asyano 

 



 

 

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 sinomang gagabay at tutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa 

kani-kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang nalalaman ng 

mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang magsasabi kung 

kailangan niya ng ibayong tulong mula sa tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding 

pagsusulit sa bawat pagtatapos ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  

May susi ng pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat 

gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat isa sa   

paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na ito upang 

magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o mamarkahan ang 

anomang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa 

mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro 

kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng 

SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy, 

umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit wala sila sa paaralan. 
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Alamin 

 

 
 

Pamantayang Pangnilalaman 
Naipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa ugnayan ng kapaligiran 

at tao sa paghubog ng sinaunang kabihasnang Asyano. 
 

Pamantayan sa Pagganap 
Ang mag-aaral ay malalim na nakapag-uugnay-ugnay sa bahaging 

ginampanan ng kapaligiran at tao sa paghubog sa sinaunang kabihasnang Asyano. 

 
Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto 

Nasusuri ang yamang likas at ang mga implikasyon ng kapaligirang pisikal sa 
pamumuhay ng mga Asyano noon at ngayon. 
 

  

Ngayon ay lubusan mo nang nauunawaan ang mga taglay na likas na 

yaman ng mga rehiyon ng Asya. Sa susunod na aralin ay patuloy mo pang 

palalawakin ang iyong pag-unawa hinggil sa implikasyon ng kapaligirang 

pisikal at yamang likas ng mga rehiyon sa pamumuhay ng mga Asyano noon 

at ngayon sa larangan ng Agrikultura, Ekonomiya, Pananahanan at Kultura. 

Halina’t kilalanin at tuklasin ang kasabihang “Ang kapaligiran ang humuhubog 

sa kaniyang mamamayan”, at tama bang sabihin na ang bansang salat sa likas 

na yaman ay mahirap at ang bansang mayaman sa likas na yaman ay mayaman 

din naman? 
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Subukin 

Paunang Pagtataya 

 
 

I. Panuto: Tukuyin kung saang aspekto nabibilang ang mga sumusunod na 

pahayag. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. 
 

A- Agrikultura  B- Ekonomiya  C- Panahanan 
 

1. Sa pagpapalaki ng produksiyon, ang ilang mga bansa ay gumagamit ng 

makabagong makinarya. 

2. Maraming mga bansa ang mayaman bunsod ng kasaganaan sa likas yaman. 

3. Ang pagdami ng tao ay magdudulot ng kakulangan sa tirahan. 

4. Ang pagdami ng subdivision ay magreresulta sa unti-unting pagkawasak ng 

tirahan ng mga hayop. 

5. Ang pagkain ng tao ay kinukuha sa lupa. 

6. Ang mga magsasakang Tsino ay karaniwang nakatira sa magkakalapit na mga 

pamayanan at ang panirahan ay gawa sa luwad at adobe. 

7. Ang mga mamamayan sa bansang Japan na karaniwang naghahanapbuhay sa 

lungsod. 
 

II. Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan at isulat ang titik ng tamang 
sagot sa sagutang papel.  

 

8. Sa agrikultura higit na nakadepende ang tao sapagkat dito nagmumula ang 
pangunahing pangangailangan at maging ang mga produktong panluwas. Ano 
ang mabubuo mong konklusyon ukol sa pahayag na ito? 

A. Ang larangan ng agrikultura ang tumutugon sa pangunahing 
pangangailangan ng tao. 

B. Ang mga Asyano ay nakikipagkalakalan sa ibang bansa bunga ng 
kakulangan sa produksiyon. 

C. Nangangailangan ang mga Asyano ng makabagong teknolohiya upang 
mapaunlad ang Agrikultura. 

D. Nagkukulang ang produksiyon sa agrikultura bunga ng pang-aabuso ng 
tao. 

9. Ang paglaki ng populasyon ay may malaking implikasyon sa ating likas na 
pinagkukunan. Paano naging magkaugnay ang tao at ang likas na 
pinagkukunan? 

A. Ginagamit ng tao ang likas na pinagkukunan upang matugunan ang mga 
pangunahing pangangailangan. 

B. Ginagamit ng tao ang mga likas na pinagkukunan para lamang sa 
pansariling pag-unlad. 

C. Ginagamit ng tao ang likas na pinagkukunan upang mapakinabangan 
nang lubos. 

D. Ginagamit ng tao ang mga likas na pinagkukunan upang mabuhay nang 
matiwasay at mapaunlad ang pamumuhay. 

 

Sa bahaging ito ay aalamin ang iyong dating kaalaman, kakayahan, at 

pang-unawa tungkol sa implikasyon ng likas na yaman ng Asya sa pamumuhay 

ng mga Asyano sa iba’t ibang larangan. Handa ka na ba? 
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10. Ano ang magiging implikasyon sa agrikultura kung mayroong malawak at 
matabang lupa ang isang bansa? 

A. Matutugunan nito ang pangangailangan ng bansa at makapagluluwas ng 
mas maraming produkto. 

B. Magkakaroon ng mga land conversion upang maging panahanan ng tao. 
C. Tataas ang pambansang kita at mapabubuti ang pamumuhay ng mga 

mamamayan. 
D. Lalago ang mga industriya sa bansa dahil may sapat na panustos sa hilaw 

na materyales. 
 

11. Ano ang nakikita mong sitwasyon sa mga pinagkukunang yaman ng isang bansa 
kung patuloy ang pagtaas ng populasyon? 

A. Mas higit na uunlad ang bansa dahil sa lakas-paggawa. 
B. Unti-unting mauubos ang pinagkukunang-yaman ng mga bansa. 
C. Magkakaroon ng maayos na panirahan ang mga tao sa bansa. 
D. Patuloy na pagkawasak ng mga tirahan ng mga species ng hayop. 

 

12. Malaki ang bahaging ginagampanan ng likas na yaman sa pamumuhay ng mga 
tao. Higit na napaunlad ng tao ang antas ng pamumuhay at natutugunan ang 
pangunahing pangangailangan. Kung kayo ang mag-iisip ng pamamaraan, ano 
ang inyong gagawin upang higit na mapakinabangan ang likas na yaman at 
makatulong sa pag-unlad ng ating bansa? 

A. Gagamitin nang wasto ang mga likas na yaman upang makatugon sa 
pangangailangan ng tao. 

B. Hindi makikialam sa mga usapin sa likas na yaman dahil ito ay usapin ng 
Pamahalaan. 

C. Kinakailangang iluwas ang mga produkto sa ibang bansa upang higit na 
pakinabangan ng mamamayan. 

D. Hindi na gagamitin ang mga likas na yaman upang higit na mapagyaman. 
 

13. Ang pagkakaroon ng malawak at matabang lupain ay nakapagbibigay ng 
maraming produkto at nakapagpapalaki ng produksiyon na nakatutulong sa 
pagtugon sa pangangailangan ng mga tao sa isang bansa.  Anong larangan ang 
pinagtutuunan ng pansin dito? 

A. Agrikultura 
B. Ekonomiya 
C. Panahanan 
D. Turismo  

14. Alin sa sumusunod ang mabuting epekto ng pagkakaroon ng urbanisasyon? 
A. Pagtaas ng antas ng malnutrisyon sa mga mahihirap na lugar. 
B. Pagkakaroon ng mas mataas na porsiyento ng kriminalidad. 
C. Pagkaubos ng mga pinagkukunang yaman. 
D. Pagkakaroon ng maraming trabaho para sa mamamayan. 

 
15. Ano ang epekto ng Land Conversion? 

A. Kakulangan ng espasyo ng tirahan ng tao 
B. Paglaki ng bolyum ng basura sa mga tahanan 
C. Pagkawasak ng tirahan ng iba’t ibang species ng hayop 
D. Pagdami ng produksiyon ng pagkaing butil 

 
  Ilan ang nakuha mong puntos? Nasiyahan ka ba sa iyong puntos? Huwag 

kang mag-alala sapagkat masasagot mo ang lahat ng mga katanungan sa 

pagtatapos ng iyong pag-aaral sa modyul na ito. 
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Aralin 

1 
Implikasyon ng Likas na Yaman 
sa Pamumuhay ng Mga Asyano 

 

 

Balikan 

Gawain 1. Isang Sulyap 

Bago natin lubos na alamin ang susunod na aralin, iyong balikan ang 
nakaraang paksa.  

 
Panuto: Pagtatapat-tapatin ang Hanay A (Likas Yaman) at Hanay B (Bansa). Gawin 

ito sa iyong sagutang papel. 
 

A B 

1. Ang rehiyon na tagapagluwas ng caviar 

(itlog) ng sturgeon 
A. Myanmar  

2. Bansang may pinakamaraming puno ng 

teak sa daigdig 
B. Kanlurang Asya 

3. Ang rehiyon sa Asya na pinakamalaking 

tagapagluwas ng petrolyo. 
C. Hilagang Asya 

4. Ang bansang nangunguna sa 

produksiyon ng ginto 
D. Pilipinas 

5. Bansang nangunguna sa produksiyon ng 

langis ng niyog at kopra 
E. Uzbekistan 

 

 

 
  

Binabati kita sa iyong mga naging kasagutan. Alam kong lumalim ang 

iyong pag-unawa sa mga bagay na may kinalaman sa likas na yaman at ang 

kaugnayan nito sa tao. 
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Tuklasin 

Gawain: Lugar Mo, Kilalanin Mo! 

Kilala mo ba ang lugar na tinitirhan mo? Paano ka naapektuhan ng iyong 

pinanahanan? Ikaw ba ay bunga ng kung ano at saan ka nabibilang? Kung hindi ka 

tiyak sa iyong mga kasagutan, maglaro tayo! Bakatin o iguhit ang mapa ng Pilipinas 

at ilapat dito ang numero ng mga gawain sa ibaba na may kaugnayan sa agrikultura, 

ekonomiya, pananahanan at kultura na alam mong ginagawa o makikita sa 

partikular na lalawigan o rehiyon sa bansa. Gawin ito sa iyong kwaderno.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sa probinsyang ito nagmumula ang marmol na ginagawang mga muwebles at 

iba pang kagamitan. 
2. Sa lugar na ito matututunan mong kumain ng iba’t ibang prutas na 

pinakapangunahin nilang produkto katulad ng durian at iba pa.  
3. Dito matatagpuan ang sikat na bird’s nest o pugad ng ibon na balinsasayaw 

na nagkakahalaga ng ₱250,000.00 ang bawat kilo sa pamilihan. 
4. Madalas daanan ng bagyo ang kanilang pananahanan at iba’t ibang hagupit 

ng dahas ng kalikasan ang kanilang naranasan ngunit sa kabila nito 

nanatiling matatag, malakas at puno ng pag-asa.  
5. Bahagi na ng kultura namin ang pagpaparada ng mga nagagandahang mga 

bulaklak tuwing Penagbenga Festival dahil sa kaakmaan sa pagtatanim ng 
iba’t ibang halaman sa aming lugar.  
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Suriin 

Matapos mong malaman ang mga impormasyon tungkol sa likas na yaman 
ng Asya at ang rehiyon sa Pilipinas na kung saan ka kabilang at ang implikasyon 

nito sa pamumuhay bilang mga Asyano at Pilipino, ngayon ipagpatuloy mong alamin 
ang implikasyon ng likas na yaman sa kaniyang kapaligiran upang lubos mo itong 

maunawaan. 
 

 
IMPLIKASYON NG LIKAS NA YAMAN SA PAMUMUHAY 

NG MGA ASYANO 

 
 

Agrikultura 

 
 

 

Ekonomiya 

 
 

 

  

Dahil sa pagiging angkop ng kapaligiran ng Asya sa 

pagsasaka, agrikultura ang pangunahing ikinabubuhay ng mga 

naninirahan dito.  May malalawak na kapatagan at matatabang 

lupain na mataas ang produksyon ng mga produktong 

agrikultural na kadalasang iniluluwas ng mga bansang Asyano. 

Agrikultura rin ang nagsisilbing tagapagtaguyod ng kabuhayan 

ng mga maliliit na sakahan at ng mga nakatira sa mga 

kanayunan, na nagbibigay ng siguradong kabuhayan o pagkain 

lalo na sa panahon ng pandemya.  

Ang pagiging sagana sa likas na yaman ng mga bansa 

sa Asya ay nagdudulot ng mataas na produksyon ng mga hilaw 

na materyales, na iniluluwas sa mga mauunlad na bansa. Ang 

mga ito ay kailangan nila sa kanilang mga pagawaan o pabrika. 

Dito umuunlad ang ugnayang import at eksport dahil 

pinapabilis nito ang ugnayang kalakalang pandaigdigan. 

Malaki ang bahaging ginagampanan nito upang mapataas ang 

pambansang kita ng isang  bansa o GNP.  
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Pananahanan 

 
 

 
 

EPEKTO NG MALAKING POPULASYON SA KALIKASAN 

Napakapalad ng mga tao 

sa pagkakaroon ng 
pananahanang nilikha ng 

Maykapal na ang lahat ng 

pangangailangan ay nasa 
kapaligiran, mga pagkain 

para mabuhay at mga 
halamang gamot para sa 

pagpapanatili ng 
mabuting kalusugan. 

Ngunit sa patuloy na 
pagdami ng mga tao, 

unti-unting nauubos ang 

mga luntiang kapaligiran 
upang matugunan 

lamang ng tao ang 
kanilang mga 

pangangailangan sa 

araw-araw. 

Dahil sa patuloy na 

pagtaas ng bilang ng 
tao, hindi maiwasang 

magkaroon ng mga 

pagbubukas sa mga 
lugar na kinilala ng 

DENR bilang 
timberland. Ito ay upang 

linisan para tamnan at 
gawing panirahan. 

Nagbubunga ito ng 
malawakang pagkasira   

ng kagubatan at ng 

unti-unting pagkawala o 
pagkaubos ng iba’t 

ibang uri ng hayop at 

halaman.  

Malaki rin ang problemang 

dulot ng mataas na 
produksyon ng basura. 

Hindi maikakaila na may 

mga programa ang 
pamahalaan para sa 

wastong pagtatapon ng 
mga basura at iba pang 

pamamaraan, subalit 
marami pa rin ang 

nagtatapon lamang ng 
basura ng walang 

pakundangan. Dahil dito 

ay lalong nanganganib ang 
mga tao sa kontaminasyon 

ng hangin, tubig at lupa na 
maaaring magdulot ng 

panganib sa kalusugan ng 

mga tao. 

 

 
 

May malaking kaugnayan ang katangiang pisilkal o 

kapaligiran ng tao sa kanyang mga gawaing pangkabuhayan. 

Dahil sa pagkakaroon ng kasiguruhan ng pagkain, mas 

bumibilis ang pagdami ng tao. Nakakabuo ng isang pamayanan 

o lipunan at dahil dito, ang lipon ng mga taong ito ay may mga 

kinabihasnang mga kaugalian o kultura na natatangi at 

naayon sa kanilang panirahan. Lahat ng aspektong kultural ng 

mga tao ay nasasalamin sa lokasyon o lugar na kanilang 

pinananahanan.  

Ang mga suliraning pangkapaligiran na nararanasan natin sa 

kasalukuyan ay pangunahing epekto ng paglaki ng populasyon na mayroon ding 

malaking epekto sa ating kalagayang pandaigdig. Tunghayan natin ang 

talahanayan na nagpapaliwanag sa epekto ng paglaki ng populasyon sa kalikasan. 

Kamusta ang iyong naging pagbabasa? Marami ka bang nakuhang 

impormasyon? Magaling, magagamit mo ito sa pagsagot sa mga gawain na 

inihanda para sa ’yo. Halika na at magsimula na sa pagsagot. 
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Pagyamanin 

Gawain 1: Suri-Epekto 

Panuto: Batay sa impormasyon na iyong binasa, sagutin ang sumusunod na 
katanungan. Isulat ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Gagamit ang iyong guro 

ng rubrik upang tasahin ang iyong kakayahan. 
 

1. Ano ang magiging epekto sa ekonomiya ng isang bansa kung ito ay salat sa 

likas na yaman? 
2. Ano ang implikasyon o epekto ng pagdami ng populasyon ng isang bansa sa 

usaping pangkabuhayan? 

3. Bunsod ng pagdami ng populasyon, ano ang nangyayari sa mga lupain at sa 
likas na yaman ng isang bansa? 

 

RUBRICS PARA SA SANAYSAY 
 

Deskripsyon Iskala Iskor 

1. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 1 – 5   

2. Kagalingan sa pagsagot sa mga tanong 1 – 5  

3. Kagalingan sa interpretasyon  1 – 5  

4. Kagalingan sa pag-uugnay sa ibang isyu 1 – 5  

5. Kagalingan sa pagbubuod 1 – 5  

 

 

 
 

 

Gawain 2: Ano ang Mangyayari? 

Panuto: Ilahad mo ang mga implikasyon o epekto ng sumusunod na sitwasyon sa 

iba’t ibang aspeto. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. 

ASPETO SITWASYON 
EPEKTO O 

IMPLIKASYON 

AGRIKULTURA 
Pagkakaroon ng mataba at malawak na 

lupang sakahan 
 

EKONOMIYA 
Kakulangan ng mga hilaw  na 

materyales 
 

PANAHANAN Paglaki ng populasyon  

 

Napakaganda ng iyong mga kasagutan. Mayroon ka nang malalim na 

pananaw ukol sa nagiging epekto ng likas na yaman sa pamumuhay ng 

maraming tao. 
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Gawain 3: S-R-O (Suhestiyon, Reaksiyon at Opinyon) 

Panuto: Batay sa mga impormasyong nakalap sa mga teksto, sagutin ang mga 

sumusunod na katanungan. Isulat ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Gagamit 

ang iyong guro ng rubrik upang tasahin ang iyong kakayahan. 
 

1. Ano ang nangyayari sa ating biodiversity bunsod ng paglaki ng ating 
populasyon? 

2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng likas na yaman sa isang bansa? 
3. Bilang isang kabataan, ano ang magagawa mo upang mapangalagaan ang 

iyong kapaligiran? 

 

RUBRICS PARA SA SANAYSAY 

 

Deskripsyon Iskala Iskor 

1. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 1 – 5   

2. Kagalingan sa pagsagot sa mga tanong 1 – 5  

3. Kagalingan sa interpretasyon  1 – 5  

4. Kagalingan sa pag-uugnay sa ibang isyu 1 – 5  

5. Kagalingan sa pagbubuod 1 – 5  

 

 
 

 

 

Isaisip 

 

Gawain 1: Anong Masasabi Mo? 

Panuto: Isulat mo sa pamamagitan ng 3-5 pangungusap ang epekto o implikasyon 

ng paglaki ng populasyon sa ekonomiya, panahanan at suliraning pangkapaligiran. 

Gawin ito sa iyong sagutang-papel. 

 
 

Napakahusay mo! Ipagpatuloy mo pa ang iyong mas malalim na pag-aaral 

sa aralin. Ang susunod na gawain ay higit na makatutulong sa pagkamit mo ng 

mga kaalaman. Bunga ng iba’t ibang kaganapan sa mundo, hindi lamang ang 

agrikultura, ekonomiya, panahanan at kultura ang naaapektuhan maging ang 

ating kapaligiran. Aalamin natin ang implikasyon ng unti-unting pagkasira ng 

ating kapaligiran bunsod ng paglaki ng populasyon ng daigdig. 

Ang implikasyon o epekto ng paglaki ng populasyon ay 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Gawain 2: Opinyon Ko, Basahin N’yo! 

Panuto: Ipaliwanag ang iyong opinyon ayon sa hinihingi ng katanungan. Gawin ito 
sa iyong sagutang papel. Gagamit ang iyong guro ng rubrik upang mataya ang iyong 

kakahayan. 

 
1. Paano ka makatutulong upang maiwasan ang mga suliraning 

pangkapaligiran na nakikita mo sa iyong komunidad? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

2. Bilang kabataan, ano ang magagawa mo upang mapangalagaan ang iyong 
kapaligiran at likas na yaman? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

RUBRICS PARA SA SANAYSAY 
 

Deskripsyon Iskala Iskor 

1. Kagalingan sa pag-unawa sa paksa 1 – 5   

2. Kagalingan sa pagsagot sa mga tanong 1 – 5  

3. Kagalingan sa interpretasyon  1 – 5  

4. Kagalingan sa pag-uugnay sa ibang isyu 1 – 5  

5. Kagalingan sa pagbubuod 1 – 5  

 

 

Isagawa 

Gawain 1: Open Letter 

Panuto: Nabatid mo na ang epekto ng paglaki ng populasyon ay may malaking 

epekto sa pagkaubos ng likas na yaman, pagkasira ng pisikal na katangian ng ating 

daigdig at pagkakaroon ng mga suliraning pangkapaligiran sa Asya at sa malaking 
parte ng ating daigdig. Ngayon naman ay gumawa ka ng isang open letter o bukas 

na liham para sa iyong kapuwa kabataan at mga magulang na naglalaman ng 
panghihikayat sa kanila upang makatulong na mabawasan ang mga suliraning 

kinakaharap natin sa kasalukuyan. 

Pamantayan sa Paggawa ng Open Letter o Bukas na Liham 

Pamantayan 5 3 1 Puntos 

Nilalaman 

Lubusang 
naipakikita ang 

tunguhin ng 
liham. 

Naipakikita ang 
tunguhin ng 

liham. 

Simpleng 
naipakikita ang 

tunguhin ng 
liham. 

 

Paggamit ng 
Bantas 

Walang mali sa 

paggamit ng 
maliit at malaking 

titik 

May 1-3 maling 

bantas 

 

 May 4 o higit pa 
na maling bantas 
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Paggamit ng 
Salita 

Walang mali sa 
paggamit ng salita 

May 1-3 mali 
sa paggamit ng 

salita 

May 4 o higit pa 

na mali sa 
paggamit ng 

salita 

 

 

Gawain 2: Panata Ko! 

Panuto: Dugtungan mo ng angkop na pangungusap ang pahayag upang makabuo 

ng isang panata na naglalaman sa iyong pangangalaga sa iyong kapaligiran. 

ANG AKING PANATA 

Ako ay si ________________________________________________, na nakatira sa 
_______________________________________________ ay buong pusong nangangako na 
_______________________________________________________________________________. 

Ako ay magiging kabahagi ng lipunan sa ______________________________________. 

 

 
 

 

Tayahin 

I.Panuto: Tukuyin kung saang aspekto nabibilang ang mga sumusunod na pahayag. 

Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang-papel. 

 
A- Agrikultura  B- Ekonomiya  C- Panahanan 

 
1. Ang mga magsasaka at mangingisda sa Timog-Silangang Asya ay karaniwang 

nakatira sa bahay-kubo. 
2. Ang South Korea ay kabilang sa mauunlad na bansa sa Asya, ang 

pangunahing industriya ay ang kagamitang elektroniks, kotse, kemikal, 

paggawa ng barko, bakal, tela, damit, sapatos, tsinelas, at pagpoproseso ng 
pagkain. 

3. Maliit na bansa ngunit mayaman ang ekonomiya ng bansang Brunei. Mahigit 
sa kalahati ng taunang kita nito ay nagmumula sa pagluluwas ng krudo, 

petrolyo at natural gas. 
4. Kilala ang bansang Malaysia bilang nangunguna sa pagluluwas ng goma dahil 

sa pangunahing itinatanim dito ang rubber tree at palm tree. 
5. Ang bansang Vietnam sa Timog-Silangang Asya ang nangungunang exporter 

ng bigas na mahigit 6.5 tonelada kada taon sa buong daigdig. 

6. Sa Japan, ang mga magsasaka at mangingisda ay karaniwang naninirahan 
sa malalayong pulo ng bansa. 

7. Ang mga tirahan sa Bhutan ay kailangang makatagal sa mahaba at 
napakalamig na klima. 

Mahusay mong naisagawa ang mga gawaing naiatas sa iyo. Binabati kita 

sa iyong pagtitiyaga at pagsusumikap na matapos ang mga gawain sa modyul na 

ito. Sa bahaging ito naman ay tatayahin natin ang iyong mga natutunan sa 

buong aralin. 
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II.Panuto: Basahing mabuti ang mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot 

sa sagutang papel. 

 
8. Alin sa mga sumusunod ang mabuting epekto ng pagkakaroon ng 

urbanisasyon? 

A. Pagtaas ng antas ng malnutrisyon sa mga mahihirap na lugar 
B. Pagkakaroon ng mas mataas na porsyento ng kriminalidad 

C. Pagkaubos ng mga pinagkukunang yaman 
D. Pagkakaroon ng maraming trabaho para sa mamamayan 

 
9. Malaki ang epekto ng paglaki ng populasyon sa ating likas na yaman sapagkat 

maraming mamamayan ang nangangailangan ng mga hilaw na materyales 

lalo’t higit sa mga bansang mauunlad at bansang papaunlad pa lamang.  
Kung ating susuriing mabuti, ano ang magiging implikasyon nito sa ating 

likas na yaman ng Asya pagdating ng panahon? 
A. Ang likas na yaman ng Asya ay mauubos o mawawala. 

B. Mapreserba ang mga yamang likas ng Asya. 
C. Aangkat ang mga bansa sa Asya sa ibang mga kontinente. 

D. Higit na madaragdagan ang likas na yaman ng Asya. 
 

10.  Sa larangan ng Agrikultura higit na nakadepende ang tao sapagkat dito 

nagmumula ang ating pangunahing pangangailangan at maging ang mga 
produktong panluwas. Ano ang mabubuo mong konklusyon ukol sa pahayag 

na ito? 
A. Ang larangan ng agrikultura ang tumutugon sa pangunahing 

pangangailangan ng tao. 
B. Ang mga Asyano ay nakikipagkalakalan sa ibang bansa bunga ng 

kakulangan sa produksiyon. 
C. Nangangailangan ang mga Asyano ng makabagong teknolohiya upang 

mapaunlad ang Agrikultura. 

D. Nagiging kulang ang produksiyon sa agrikultura bunga ng pang-    
aabuso ng tao. 

 

11.  Ang paglaki ng populasyon ay may malaking implikasyon sa ating likas na 
pinagkukunan. Paano naging magkaugnay ang tao at ang likas na 

pinagkukunan? 
A. Ginagamit ng tao ang likas na pinagkukunan upang matugunan ang 

mga pangunahing pangangailangan. 
B. Ginagamit ng tao ang mga likas na pinagkukunan para lamang sa 

pansariling pag-unlad. 

C. Ginagamit ng tao ang likas na pinagkukunan upang mapakinabangan 
nang lubos. 

D. Ginagamit ng tao ang mga likas na pinagkukunan upang mabuhay ng 
matiwasay at mapaunlad ang pamumuhay. 

 

12.  Ano ang magiging implikasyon sa larangan ng agrikultura kung mayroong 
malawak at matabang lupa ang isang bansa? 

A. Matutugunan nito ang pangangailangan ng bansa at makapagluluwas 
ng mas maraming produkto. 

B. Magkakaroon ng mga land conversion upang maging panahanan ng 

tao. 
C. Tataas ang pambansang kita at mapapabuti ang pamumuhay ng mga 

mamamayan. 
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D. Lalago ang mga industriya sa bansa dahil may sapat na panustos sa 
hilaw na materyales. 

 

13.  Ano ang nakikita mong sitwasyon sa mga pinagkukunang yaman ng isang 
bansa kung patuloy ang pagtaas ng populasyon? 

A. Mas higit na uunlad ang bansa dahil sa lakas paggawa. 
B. Unti-unting mauubos ang pinagkukunang yaman ng mga bansa. 

C. Magkakaroon ng maayos na panirahan ang mga tao sa bansa. 
D. Patuloy na pagkawasak ng mga tirahan ng mga species ng hayop. 

 

14.  Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakikita ang iyong pagtulong sa 

pangangalaga ng ating kapaligiran? 
A. Pagsusunog ng mga basura tulad ng mga tuyong damo, dahon at mga 

plastik 
B. Palagiang pagwawalis at pagdadamo sa paaralan 

C. Pagsuporta sa mga programang pangkalikasan sa pamamagitan ng 
pagtatanim at di pagputol ng maliliit na mga punong kahoy. 

D. Pagsunod sa mga ipinag-uutos ng paaralan at ng pamahalaan 
 

15. Alin sa mga sumusunod ang land conversion? 

A. Kakulangan ng espasyo ng tirahan ng tao 
B. Paglaki ng bolyum ng basura sa mga tahanan 

C. Pagkawasak ng tirahan ng iba’t ibang species ng hayop 
D. Pagdami ng produksiyon ng pagkaing butil 

 

 

Karagdagang Gawain 

Gawain: Hugot Mo, Sulat Mo! 

Panuto: Lumikha ng tatlong hugot na may kinalaman sa pangangalaga ng kalikasan 

at kapaligiran. 
 

Halimbawa:  
 

“Ang kalikasan ay parang pag-ibig, kapag iyong pinabayaan ito ay mawawala” 
 

 
 

  

Matagumpay mong naisagawa ang lahat ng mga gawain. Binabati kita sa 

iyong husay at galing. Ipagpatuloy mo ang iyong magandang simulain. Inaasahan 

ko na maisasabuhay mo ang iyong natutunan. 
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Susi sa Pagwawasto 

 

             

 

 

  

Balikan 
1.C 

2.A 

3.B 

4.E 

5.D 

 

Tuklasin 

Gawain: Lugar Mo, 

Kilalanin Mo! 

1.Romblon 
2.Davao 

3.Palawan 
4.Rehiyon V 

5.Baguio City 

 

Subukin 
1.B 

2.B 

3.C 

4.C 

5.A 

6.C 

7.B 
8.A 

9.A 

10.A 

11.B 

12.A 

13.A 

14.D 

15.C 

Tayahin 
1.C 

2.B 

3.B 

4.B 

5.A/B 

6.C 

7.C 

8.D 

9.A 

10.A 

11.A 

12.A 

13.B 

14.C 

15.C 
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Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa: 
 
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR) 
 

Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex 
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 
 

Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985 
 

Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph 
 

 


