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ARALIN 1    Ang Pilipinas ay Isang Bansa

 PANIMULA

Isang masayang bungad na pagbati sa iyong pagtuntong sa 
Ikaapat na Baitang!  

Sa Ikatlong Baitang ay naipagmalaki mo ang pagiging bahagi 
ng rehiyong kinabibilangan. Higit mo ngayong maipagmamalaki 
ang pagiging bahagi mo ng bansang Pilipinas.

Bilang isang bata, ikaw ay nakapaglalaro, nakapag-aaral, 
at nakapagpapahayag ng iyong nararamdaman. Nagagawa mo 
ang lahat ng ito dahil naninirahan ka sa isang bansang malaya 
tulad ng Pilipinas. 

Bakit ba sinasabing isang bansa ang Pilipinas? Iyan ang 
aalamin natin.

Sa araling ito, inaasahang:
1.  Matatalakay mo ang konsepto ng bansa
2.  Mabubuo mo ang kahulugan ng bansa
3.  Maipapaliwanag mo na ang Pilipinas ay isang bansa

 ALAMIN MO

Bakit tinatawag na 
bansa ang Pilipinas?

Ano ba ang kahulugan 
ng bansa?

Paano masasabing ang 
isang lugar ay isang bansa?
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Bansa
Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang   mga 

grupo ng tao na may magkakatulad na  kulturang pinanggalingan 
kung kaya makikita ang iisa o pare-parehong wika, pamana, 
relihiyon, at lahi. 

Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay 
binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa—tao, teritoryo, 
pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya.

Tao 
Ang tao ay 

tumutukoy sa grupong 
naninirahan sa loob 
ng isang teritoryo 
na bumubuo ng 
populasyon ng bansa. 

Teritoryo
Ang teritoryo 

ay tumutukoy sa 
lawak ng lupain at 
katubigan kasama 
na ang himpapawid 
at kalawakan sa 
itaas nito. Ito rin ang 
tinitirhan ng tao at 
pinamumunuan ng 
pamahalaan. 
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Pamahalaan

Ang pamahalaan 
ay isang samahan o 
organisasyong poli-
tikal na itinataguyod 
ng mga grupo ng 
tao na naglalayong 
magtatag ng kaayusan 
at magpanatili ng isang 
sibilisadong lipunan. 

Soberanya o Ganap na Kalayaan
Ang soberanya o ganap na kalayaan  ay tumutukoy sa 

kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kaniyang 
nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad 
ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. 
Dalawa ang anyo ng soberanya—panloob at panlabas. Ang 
panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. 
Ang panlabas naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa 
kalayaang ito.

Hindi maituturing na bansa ang isang bansa kung may isa o 
higit pang kulang sa alinman sa apat na binanggit na elemento 
o katangian. Sa kasalukuyan, may mahigit 200 bansa ang 
nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa. 
Kabilang ang Pilipinas sa mga bansang ito. Ilan pang lugar sa 
mundo na maituturing na bansa ay ang United States of America, 
Australia, United Kingdom, Saudi Arabia, at China. 

Sagutin:
1. Ano ang kahulugan ng bansa?
2. Ano-ano ang katangian ng isang lugar para masabing isa 

itong bansa? 
3.  Bakit maituturing na isang bansa ang Pilipinas?

Ang Palasyo ng Malacañang, sentro ng 
pamahalaan ng Pilipinas
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 GAWIN MO

Gawain A
Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang bilang ng pangu-
ngusap na nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa.  
Gawin sa notbuk.
1.  May mahigit sa 100 milyong tao ang naninirahan sa Pili-

pinas.
2.  Ang Pilipinas ay hindi maaaring pakialaman ng ibang  

bansa.
3.  Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na binubuo ng 

mahigit sa 7 100 isla.
4. May pamahalaan ang Pilipinas na tumutugon sa mga  

pangangailangan ng mga mamamayan.
5.  Ang mga Pilipino ay gumagamit ng iba’t ibang wika.

Gawain B 
Iguhit ang saranggola sa papel. 
Isulat sa apat na bahagi ng saranggola 
na may bilang ang mga elementong 
dapat mayroon ang isang lugar para 
matawag itong bansa. Ipaliwanag ang 
bawat isa.

Gawain C
Basahin ang maikling tula. Bilugan ang mga salitang nagpa-
patunay na ang Pilipinas ay isang bansa.

Pilipinas, Isang Bansa
ni Ynnos Azaban

Pilipinas, isang bansa
Tao’y tunay na malaya
Mayroong namamahala
May sariling teritoryo
Para talaga sa tao.

1.
3.

2.

4.
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 NATUTUHAN KO

I.  Lagyan ng tsek ang bilang ng pangungusap na nagsasabi 
ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa. 
Gawin ito sa sagutang papel.
1.  May mga mamamayang naninirahan sa bansa.
2. Pinamamahalaan ng iba pang bansa
3. Binubuo ng tao, pamahalaan, at teritoryo lamang
4. May sariling pamahalaan
5. May sariling teritoryo na tumutukoy sa lupain at 

katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa 
itaas nito

•	 Ang	 bansa	 ay	 lugar	 o	 teritoryo	 na	may	 naninirahang	
mga grupo ng tao na may magkakatulad na  kulturang 
pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pare-
parehong wika, pamana, relihiyon, at lahi. 

•	 Ang	 isang	 bansa	 ay	 maituturing	 na	 bansa	 kung	 ito	
ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa —
tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o 
soberanya.

•	 Ang	Pilipinas	ay	isang	bansa	dahil	may	mga	naninirahan	
ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at 
may ganap na kalayaan.

TANDAAN MO
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II. Iguhit ang masayang mukha  kung ang sinasabi ng 
pangungusap ay tama at malungkot na mukha  kung 
mali. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1.  Ang Pilipinas ay isang bansa.
2.  Hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa.
3. Tao, teritoryo, at pamahalaan lamang ang kailangan 

para maging isang bansa ang isang lugar.
4.  Ang Thailand ay maituturing na isang bansa dahil ito 

ay malaya, may sariling teritoryo at pamahalaan, at 
may mga mamamayan.

5.  Ang lugar na pinakikialaman ng ibang bansa at walang 
sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa.

III. Ang bandila ng Pilipinas ay isang simbolo ng bansa. Iguhit 
ang bandila sa papel.  Isulat sa itaas na bahagi ang sarili 
mong pagpapakahulugan sa isang bansa. Isulat naman sa 
ibabang bahagi ang dahilan kung bakit isang bansa ang 
Pilipinas. Sundin ang nasa ibaba.

        Ang isang bansa ay _________________________.

        Isang bansa ang Pilipinas dahil ______________.
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ARALIN 2    Ang Kinalalagyan ng Pilipinas

 PANIMULA

Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na mahalaga sa 
pagtugon ng pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga tao 
at pagpapanatili ng kalayaan ng bansa.

 Isa sa mga maaaring makatulong sa pagtukoy ng 
kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo ay ang globo. Ang globo 
ay representasyon o modelo ng mundo na may imaginary lines na 
nakatutulong sa paghahanap ng lokasyon ng isang lugar.

Kumuha ng globo. Hanapin dito ang Pilipinas. Ano-ano ang 
nakapaligid sa Pilipinas?

Bilang isang Pilipino, mahalagang matukoy mo ang lokasyon 
ng Pilipinas sa Asya at sa mundo batay sa mga nakapaligid 
dito. Magagamit mo sa pagtukoy ang mga pangunahin at 
pangalawang direksiyon na natutuhan mo noong ikaw ay nasa 
Ikatlong Baitang.

Sa araling ito, inaasahang:
1. Matutukoy mo ang relatibong lokasyon ng Pilipinas batay 

sa mga nakapaligid dito gamit ang mga pangunahin at 
pangalawang direksiyon

2.  Matutukoy mo sa mapa ang kinalalagyan ng bansa sa 
rehiyong Asya at sa mundo

 ALAMIN MO

Ano-ano ang pumapalibot  
sa Pilipinas kung 
pagbabatayan ang mga 
pangalawang direksiyon?

Ano-ano ang nakapa-
ligid sa Pilipinas kung 
pagbabatayan ang mga 
pangunahing direksiyon?

Saang bahagi ng 
mundo matatagpuan 
ang Pilipinas?
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Ang Pilipinas ang ikalawang pinakamalaking kapuluang 
matatagpuan sa rehiyong Timog-silangang Asya sa gawing itaas 
ng ekwador. Ang Asya ang pinakamalaking kalupaan o lupalop 
sa buong daigdig. Tinagurian ang Pilipinas bilang “Pintuan ng 
Asya” dahil sa kinalalagyan nito sa Pasipiko at bilang bahagi 
ng kontinente at lupalop ng Asya. Nasa pagitan ito ng latitud 
na 4°–21° hilagang latitud at 116°–127° silangang longhitud. 

Mga katabing bansa nito ang Taiwan, China, at Japan sa hilaga; 
ang Micronesia at Marianas sa silangan; Brunei at Indonesia sa 
timog; at ang Vietnam, Laos, Cambodia, at Thailand sa kanluran. 
Tunghayan ito sa mapa sa susunod na pahina 

Maaaring matukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas batay 
sa kaugnay na kinalalagyan nito. Ang relatibong lokasyon o 
kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay ang lokasyon ng isang 
lugar ayon sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong lugar.
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Kung pangunahing direksiyon ang pagbabatayan, ang Pili-
pinas ay napapaligiran ng mga sumusunod:

Pangunahing Direksiyon Anyong Lupa Anyong Tubig
Hilaga Taiwan Bashi Channel

Silangan Karagatang Pasipiko
Timog Indonesia Dagat Celebes at Dagat Sulu

Kanluran Vietnam Dagat Kanlurang Pilipinas o 
dating Timog China

Sa pagitan ng mga pangunahing direksiyon ay ang mga 
pangalawang direksiyon. Kung natatandaan mo pa, ito ang 
hilagang-silangan, timog-silangan, hilagang-kanluran, at timog-
kanluran. Kung pagbabatayan ang mga pangalawang direksiyon, 
matutukoy rin ang kinalalagyan ng Pilipinas na napapaligiran 
ng Dagat ng Pilipinas sa hilagang-silangan, mga isla ng Palau 
sa timog-silangan, mga isla ng Paracel sa hilagang-kanluran, at 
Borneo sa timog-kanluran nito.

Sagutin ang mga tanong:
1.  Ano ang ibig sabihin ng kaugnay na kinalalagyan?
2.  Ano-ano ang pumapalibot na anyong tubig o anyong lupa 

sa Pilipinas kung pagbabatayan ang mga pangunahing 
direksiyon?

3.  Ano-ano ang pumapalibot sa Pilipinas kung pagbabatayan 
ang mga pangalawang direksiyon? 

4.  Saang bahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas?

Bashi Channel
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 GAWIN MO

Gawain A 
Pag-aralan ang mapa. Ano-ano ang makikita sa paligid ng 
Pilipinas ayon sa mga pangunahing direksiyon? sa mga 
pangalawang direksiyon? Kopyahin ang mga dayagram sa 
notbuk at isulat dito ang iyong mga sagot.
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Mga Pangunahing Direksiyon

Mga Pangalawang Direksiyon

Gawain B
Mapa-Tao

Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi. Tingnan sa mapa sa gawain 
A ang mga lugar na pumapalibot sa Pilipinas. Pumili ng isang 
batang tatayo sa gitna at maglalagay ng salitang Pilipinas sa 
kaniyang dibdib. Ang iba namang kasapi ay isusulat sa papel ang 
mga nakitang lugar na pumapalibot sa Pilipinas at pagkatapos 

ay ididikit ito sa kanilang 
dibdib. Bibilang ang guro 
ng hanggang 10. Bago 
matapos ang pagbibilang, 
kailangang pumunta sa 
mga tamang puwesto ayon 
sa mga pangunahin at 
pangalawang direksiyon 
ang bawat kasapi ayon sa 
mga lugar na nakasulat 
sa papel at nakadikit 
sa kanilang mga dibdib. 
Titingnan ng guro 
kung tama ang inyong 
pagkakapuwesto.

Pilipinas
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•	 Ang	 relatibong lokasyon o kaugnay na kinalalagyan 
ng bansa ay ang direksiyon o lokasyon ng isang lugar 
batay sa kinalalagyan ng mga katabi o kalapit nitong 
lugar.

•	 Ang	 Pilipinas	 ay	 matatagpuan	 sa	 rehiyong	 Timog-
silangang Asya sa kontinente o lupalop ng Asya.

•	 Kung	 gagamitin	 ang	 mga	 pangunahing	 direksiyon,	
ang Pilipinas ay napapaligiran ng bansang Taiwan 
at Bashi Channel sa hilaga, Karagatang Pasipiko sa 
silangan, mga bansang Brunei at Indonesia at mga 
dagat Celebes at Sulu sa timog, at ng bansang Vietnam 
at Dagat Kanlurang Pilipinas sa kanluran. 

•	 Kung	ang	mga	pangalawang	direksiyon	ang	gagamitin,	
napapaligiran ang bansa ng Dagat ng Pilipinas sa 
hilagang-silangan, mga isla ng Palau sa timog-silangan, 
mga isla ng Paracel sa hilagang-kanluran, at Borneo sa 
timog-kanluran.   

TANDAAN MO

 NATUTUHAN KO

I.   Isulat sa patlang ang H kung sa gawing hilaga, S kung sa 
silangan, T kung sa timog, at K kung sa kanluran ng Pilipinas 
makikita ang mga  nasa ibaba. Gawin ito sa sagutang papel.
_____ 1.  Dagat Celebes _____ 5.  Indonesia
_____ 2.  Vietnam _____ 6.  Karagatang Pasipiko
_____ 3.  Brunei _____ 7.  Dagat Sulu
_____ 4.  Bashi Channel  _____ 8.  Taiwan
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II.   Tingnan ang mapa sa pahina 11 o sa globo. Isulat ang mga 
lugar na nakapaligid sa Pilipinas sa bawat pangalawang 
direksiyon. Gawin ito sa sagutang papel. 

1.  Hilagang-silangan 
2.  Timog-silangan       
3.  Hilagang-kanluran   
4.  Timog-kanluran       

III.  Tukuyin ang kinalalagyan ng Pilipinas sa Asya at sa mundo 
gamit ang mapa ng mundo. Sabihin ito sa harap ng klase.

 

H
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ARALIN 3    Ang Teritoryo ng Pilipinas

 PANIMULA

Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang kinalalagyan 
ng bansang Pilipinas sa Asya at sa mundo. Natukoy mo rin 
ang relatibong lokasyon nito gamit ang mga pangunahin at 
pangalawang direksiyon na nagpapakita na bilang isang bansa, 
ang Pilipinas ay may sariling teritoryo.

Hanggang saan ba ang teritoryo ng Pilipinas? Gaano 
kalawak ang teritoryo nito? Paano nasusukat ang distansiya o 
layo ng mga lugar sa bansa?

Karamihan sa mga Pilipino ay may kamag-anak o kaibigang 
nakatira sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng mapa at mga 
batayang heograpiya, matutulungan mo silang malaman o 
matalunton ang kinalalagyan ng Pilipinas at maging ang 
hangganan at lawak nito.

Sa araling ito, inaasahang:
1.  Makapagsasagawa ka ng interpretasyon tungkol sa kina-

lalagyan ng bansa gamit ang mga batayang heograpiya 
tulad ng iskala, distansiya, at direksiyon

2.  Matatalunton mo ang mga hangganan at lawak ng teritoryo 
ng Pilipinas gamit ang mapa

 ALAMIN MO
Gaano kalawak ang 
teritoryo ng Pilipinas?

Ano ang mga 
hangganan ng bansa?

Masasabi bang mainam 
ang lokasyon ng bansa?
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Ang teritoryo ay tumutukoy sa sukat ng lupaing sakop ng 
isang lugar. Kasama rito ang mga katubigan na nakapaloob 
at nakapaligid sa kalupaan, at ang mga kalawakang itaas na 
katapat nito.

Ang pambansang teritoryo ng Pilipinas batay sa Artikulo 
1 ng Saligang Batas ng 1987 ay binubuo ng kapuluan ng  
Pilipinas. Kasama rito ang lahat ng mga pulo at mga karagatang 
nakapaloob dito. Kasama rin ang lahat ng iba pang teritoryo 
na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksiyon ng Pilipinas. 
Binubuo ito ng kalupaan, katubigan, at himpapawirin. Kasama 
na rin ang dagat teritoryal, ang ilalim ng dagat, ang kailaliman 
ng lupa, ang mga kalapagang insular, at iba pang pook submarina 
nito. Ang dagat at karagatang nakapaligid, nakapagitan, at nag-
uugnay sa mga pulo ng kapuluan maging ano man ang lawak 
ng dimensiyon, ay bahagi ng panloob na dagat at karagatan ng 
Pilipinas. 

Sa mapa sa ibaba, makikitang ang Pilipinas ay bahagi ng 
Timog-silangang Asya. Humigit-kumulang sa 1 000 kilometro 
ang layo ng Pilipinas mula sa kalakhang kontinente ng Asya. 
Napapaligiran ang bansa ng Taiwan, China, at Japan sa hilaga; 
Malaysia, Vietnam, Laos, Cambodia, at Thailand sa kanluran; 
at Indonesia sa timog.
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Ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa 7 100 mga pulo. Ang 
lawak nito ay umaabot sa 300 000 kilometro kuwadrado. May 
1 851 kilometro ang haba mula sa hilaga patimog at umaabot 
naman sa 1 107 kilometro ang lawak nito mula sa kanluran 
pasilangan. Kung pagbabatayan ang mapa sa pahina 16, 
masasabing ang Pilipinas ay:
•	 bahagi	ng	kontinente	ng	Asya	at	nabibilang	sa	mga	bansa	sa	

rehiyong Timog-silangang Asya;
•	 isang	kapuluang	napapalibutan	ng	mga	anyong	tubig;
•	 bahagi	ng	karagatang	Pasipiko;
•	 malapit	lamang	sa	malaking	kalupaan	ng	bansang	China;	at
•	 malayo	sa	mga	bansang	nasa	kontinente	ng	United	States	of	

America at Europe.

 GAWIN MO

Gawain A 
Kumuha ng mapa ng Asya. Gamit ang ruler at batayang iskala 
sa ibaba, sukatin ang layo o distansiya ng mga hangganan ng 
Pilipinas mula sa kalupaan nito. Isulat ang sagot sa notbuk.

Iskala:  1 cm = 5 000 km

1.  Bashi Channel    _____________________
2.  Karagatang Pasipiko    _____________________ 
3.  Dagat Celebes     _____________________
4.  Dagat Kanlurang Pilipinas  _____________________

Gawain B
Gamit ang mapa ng mundo, pumili ng lugar o bansa sa iba’t 
ibang direksiyon sa labas ng Pilipinas. Sukatin ang distansiya 
o layo nito sa bansa gamit ang batayang iskalang 1 cm =  
5 000 km. Isulat sa notbuk ang lugar na napili at ang distansiya 
nito mula sa Pilipinas. 
1. Hilaga: __________________  distansiya: ___________
2. Silangan: ________________ distansiya: ___________
3.  Timog:   __________________ distansiya: ___________
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4.  Kanluran:  ______________  distansiya: ___________
5.  Hilagang-silangan:  ______ distansiya: ___________ 
6.  Timog-silangan: _________  distansiya: ___________
7.  Hilagang-kanluran:   _____   distansiya: ___________
8.  Timog-kanluran:  ________ distansiya: ___________

Gawain C
Kumuha ng kapareha. Itanong kung ano ang masasabi niya 
tungkol sa teritoryo at lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Isulat 
ang kaniyang sagot sa sagutang papel.

Paano mo ilalarawan 
ang teritoryo ng 
Pilipinas? ang lokasyon 
nito sa mundo?

•	 Ang	 Pilipinas	 ay	 bahagi	 ng	 Timog-silangang	 Asya.	
Napapaligiran ito ng Bashi Channel sa hilaga, Karagatang 
Pasipiko sa silangan, Dagat Celebes sa timog, at Dagat 
Kanlurang Pilipinas sa kanluran.

•	 Humigit-kumulang	sa	1	000	kilometro	ang	layo	ng	Pilipinas	
mula sa kalakhang kontinente ng Asya. Napapaligiran ito 
ng Taiwan, China, at Japan sa hilaga; Malaysia, Vietnam, 
Laos, Cambodia, at Thailand sa kanluran; at Indonesia sa 
timog. 

•	 Ang	 lawak	 ng	 bansa	 ay	 umaabot	 sa	 300	000	 kilometro	
kuwadrado. May 1 851 kilometro ang haba nito mula sa 
hilaga patimog, at umaabot naman sa 1 107 kilometro ang 
lawak mula sa kanluran pasilangan. 

TANDAAN MO
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 NATUTUHAN KO

I.  Tingnang muli ang mapa ng Asya sa globo. Basahin ang mga 
pangungusap at piliin ang salita o impormasyong bubuo sa 
diwa nito. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel.
1.  Ang Pilipinas ay matatagpuan sa ___________.

A. Timog Asya 
B. Silangang Asya
C. Kanlurang Asya
D.  Timog-silangang Asya

2.  Ang anyong tubig na nasa timog na bahagi ng Pilipinas  
ay ang __________.
A.  Bashi Channel
B.  Dagat Celebes
C.  Karagatang Pasipiko 
D.  Dagat Kanlurang Pilipinas 

3.  Ang direksiyon ng Vietnam mula Pilipinas ay nasa 
gawing __________.
A.  hilaga C.  timog
B.  silangan D.  kanluran

4.  Ang pinakamalapit na bansa sa hilaga ng Pilipinas ay 
ang __________.
A.  China C.  Taiwan
B.  Japan D.  Hongkong

5.  Ang pinakamalayong bansa mula sa kanluran ng 
Pilipinas ay ang __________.
A.  Laos C.  Myanmar 
B.  Thailand D.  Cambodia 

II.   Gamit ang mapa ng mundo, sukatin ang distansiya o layo sa 
Pilipinas ng mga bansa o lugar sa ibaba gamit ang batayang 
iskalang 1 cm = 5 000 km. Isulat ang sagot sa sagutang papel.
1.  Australia   ____________________________
2.  India   ____________________________
3.  Indonesia  ____________________________

All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means - 
electronic or mechanical including photocopying without written permission from the DepEd Central Office.



DEPED COPY

20

4.  Japan   ____________________________
5.  Saudi Arabia   ____________________________

III.  Batay sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mapa ng mundo,  
buuin ang pahayag sa pamamagitan ng pagpili sa 
pinakaangkop na salita o mga salitang bubuo sa pahayag. 
Isulat ang sagot sa sagutang papel. 
1. Ang Pilipinas ay kapuluang napapaligiran ng ________.

A.  tao C.  tubig
B.  lupa D.  hayop

2. Ang Estados Unidos ay masasabing _______________.
A.   malapit sa Pilipinas
B.   malayo sa Pilipinas
C.   napakalayo sa Pilipinas 
D.   napakalapit sa Pilipinas

3. Kung manggagaling ka sa Pilipinas, ang iyong  
lalakbayin papuntang South Korea ay masasabing 
_______________ kaysa _______________.
A.  malapit
B.  medyo malayo
C.  malayong-malayo
D.  malapit na malapit

4.  Kung ihahambing sa kapuluan ng Indonesia, ang lawak 
ng teritoryo ng Pilipinas ay masasabing _______.
A.  kasinlaki
B.  mas maliit
C.  mas malaki
D.  malaking-malaki

5. Sa kabuuan, ang lokasyon o kinalalagyan ng Pilipinas 
ay masasabing _________________.
A.  buong kalupaan na napaliligiran ng tubig
B.  matubig at watak-watak ang mga isla
C.  maliit na isla ngunit matubig
D.  layo-layo ang mga isla
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ARALIN 4    Ang Pilipinas ay Bansang Tropikal

 PANIMULA

Sa araling ito, aalamin ang kaugnayan ng klima at panahon 
sa lokasyon ng Pilipinas sa mundo.

Maglaro ng Loop-A-Word. Bilugan sa loob ng kahon ang 
salitang tinutukoy sa bawat bilang. Sagutin ang mga tanong 
pagkatapos. Isulat ang sagot sa notbuk.

1. Nasasabi mong ganito ang   G H I L A K C S J Q
 A X E T Y U L M O C
M A I N I T B X F I
X Z E T Y U L M O B

 
klima kung ikaw ay  
pinagpapawisan at naiinitan. 

2. Ganito ang klima sa lugar kapag     G H I L P K C S J Q
B J M A L A M I G V
M K I J I T B X C  I
B A X C I Z W G L J

 
kailangan mong magsuot ng  
makakapal na damit. 

3. Kadalasang nagbabaha at   T A G - U L A N P K
A X E T Y U L M V L
T A B A X C I Z W U
F G H O L T G D A Q

 
nagagamit mo ang damit na 
panlamig, kapote, at payong 
kapag ganito ang panahon. 
      

4. Nararanasan ang panahong ito     G H I L P K C S J Q
A X E T Y U L M M C
W R B X C I G S Z G
T A G -  I N I T G Q 

 
tuwing bakasyon at walang  
pasok sa paaralan. Marami  
ang nagpupunta sa beach  
sa panahong ito.   
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Sagutin:
1. Ano-anong klima at panahon ang natukoy mula sa nabuong 

mga salita sa loob ng kahon?
2. Alin kaya sa mga natukoy ang panahong nararanasan sa 

Pilipinas?
3. Ano kaya ang klimang nararanasan sa Pilipinas?

Sa araling ito, inaasahang:
1.  Maiuugnay mo ang klima at panahon sa lokasyon ng bansa 

sa mundo
2.  Makikilala mo na ang Pilipinas ay isang bansang tropikal

 ALAMIN MO

Ano ang klima at panahong 
nararanasan sa Pilipinas?

Ano ang kinalaman ng 
lokasyon sa klima at 
panahon ng bansa?

Ang klima ay ang pangkalahatang kalagayan ng panahon 
sa isang lugar na may kinalaman sa atmospera o hanging 
nakapaligid sa mundo, temperatura o ang sukat ng init o lamig 
ng paligid, at iba pang nakaaapekto sa pamumuhay ng mga 
nilalang dito. Upang malaman ang klima ng isang lugar o bansa, 
mahalagang matukoy ang lokasyon, topograpiya o paglalarawan 
ng katangian ng isang lugar, at ang hangin at tubigang mayroon 
ito. Ang panahon ay tumutukoy naman sa kalagayan ng 
kapaligiran, halimbawa, taglamig at tag-init.

Nagkakaiba-iba ang klima sa iba’t ibang lugar dahil sa pag-
ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong aksis. Bunga 
nito, may mga bahagi ang mundo na direktang nasisinagan 
ng araw. May mga bahagi ring bahagya lamang nasisinagan 
at may mga lugar na hindi. Malaki rin ang kaugnayan ng 
mga linya ng latitud sa uri ng klima sa mga lugar sa daigdig. 
Tingnan ang mapa. Ang bahagi ng Tropiko ng Kanser at Tropiko 
ng Kaprikorn ay tinatawag na Mababang Latitud o Rehiyong 
Tropikal. Nakararanas ang mga naninirahan sa bahaging ito ng 
higit na init at sikat ng araw. Ang klimang tropikal ay maaari 
ding mahalumigmig, basa, at tuyo.
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Tinatawag namang Gitnang Latitud o Rehiyong Temperate 
ang bahaging nasa pagitan ng kabilugang Arktiko at Tropiko ng 
Kanser at ang nasa pagitan ng kabilugang Antartiko at Tropiko 
ng Kaprikorn. Nararanasan sa bahaging ito ang panahon ng 
tagsibol, tag-init, taglagas, at taglamig dahil sa pahilis na sikat 
ng araw dito. 

Hindi naman tinatamaan ng direktang sikat ng araw ang 
mga nasa hilagang latitud hanggang Polong Hilaga at timog 
latitud hanggang Polong Timog. Ang bahaging ito na tinatawag 
na Rehiyong Polar ay napapaligiran ng makakapal na yelo na 
hindi natutunaw dahil kaunting sikat ng araw lamang ang 
nakararating dito. Bunga nito, mararamdaman ang sobrang 
lamig sa buong taon.   

Ang klima ng isang bansa ay nababatay sa kinalalagyan nito 
sa mundo. Ang Pilipinas ay malapit sa ekwador at nasa mababang 
latitud kaya’t tropikal ang klimang nararanasan dito. Direktang 
nakatatanggap ng sikat ng araw ang bansa kaya’t mainit at 
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maalinsangan ang klima rito. Gayunpaman, nakararanas din 
ng malamig na klima ang bansa dahil sa hanging nagmumula 
sa Dagat Kanlurang Pilipinas at Karagatang Pasipiko. Maliban 
sa mga nabanggit, nakararanas din ng iba’t ibang klima ang 
bansa dahil sa iba’t ibang salik tulad ng temperatura, taas ng 
lugar, galaw ng hangin, at dami ng ulan na matututuhan mo sa 
susunod na aralin.

 GAWIN MO

Gawain A 
Bumuo ng pangkat na may limang kasapi. Gamit ang globo, isulat 
sa papel ang mga bansang may klimang tropikal. Tatawagin ng 
guro ang bawat pangkat upang magbigay ng bansang nailista 
nila. Isang bansa lamang ang ibibigay ng bawat pangkat sa 
tuwing magtatanong ang guro. Gagawin ito nang paulit-ulit. 
Ang pangkat na hindi na makapagbigay ng sagot ay hindi na 
kasali sa laro. 

Gawain B
Kumuha ng kapareha. Sumulat ng limang maaaring gawin ng 
mga naninirahan sa isang bansang tropikal tulad ng Pilipinas. 
Ibahagi sa kapareha ang iyong mga naisulat.

Halimbawa: Maligo sa dagat lalo na kapag mainit ang panahon.

Gawain C
Bumuo ng pangkat na may 3-5 kasapi. Lumikha ng isang  
simpleng awit na nagpapakita ng mga katangian ng Pilipinas 
bilang isang bansang tropikal. (Ibibigay ng guro ang mga 
pamantayan sa paglikha nito.)
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 NATUTUHAN KO

I.  Basahin ang mga pangungusap. Kung ito ay naglalarawan 
ng mga katangian ng isang bansang tropikal, isulat ang 
bilang nito sa loob ng araw. Kung hindi, isulat sa loob ng 
ulap. Kopyahin ang mga drowing sa sagutang papel at dito 
isulat ang sagot.

TANDAAN MO
•	 Ang	klima	ay	ang	pangkalahatang	kalagayan	ng	pana-

hon sa isang lugar na may kinalaman sa atmospera, 
temperatura, at iba pang nakaaapekto sa pamumuhay 
ng mga nilalang dito.

•	 Ang	klima	ng	isang	bansa ay	nababatay	sa	kinalalagyan	
nito sa mundo. 

•	 Tropikal	ang	klimang	nararanasan	sa	Pilipinas	dahil	ito	
ay malapit sa ekwador at nasa mababang latitud. 

•	 Direktang	nakatatanggap	ng	 sikat	ng	araw	ang	bansa	
kaya’t mainit at maalinsangan ang klima rito.

1.   Ang mga naninirahan dito ay nakararanas ng 
matinding sikat ng araw.

2.   Umuulan ng yelo sa lugar na ito.
3.   Nakararanas ng apat na uri ng panahon ang mga 

bansang may ganitong klima.
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4. Nasa mababang latitud ang mga lugar na nakara-
ranas ng klimang ito.

5.   Direktang nakatatanggap ng sikat ng araw ang mga 
bansa.

6.   Mararanasan ang sobrang lamig sa lugar na ito sa 
buong taon.

7.   Nakararanas ng tagsibol at taglagas ang mga 
naninirahan sa lugar.

8.   Mainit at maalinsangan ang pakiramdam ng mga 
naninirahan sa lugar.

9.   Direktang tinatamaan ng sikat ng araw ang mga 
lugar na ito.

10.  Kaunting sikat ng araw lamang ang nararanasan sa 
mga lugar na ito. 

II.  Kopyahin ang tsart sa sagutang papel. Isulat sa unang hanay 
ang magagandang bagay na nararanasan sa isang bansang 
tropikal at sa ikalawang hanay naman ang hindi. 

Maganda Hindi Maganda
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ARALIN 5     Mga Salik na may Kinalaman  
   sa Klima ng Bansa     

 PANIMULA

Bilang panimulang kaalaman sa pagkakaroon ng kabatiran 
sa kaugnayan ng klima at panahon sa lokasyon ng bansa sa 
mundo, tinalakay sa nakaraang aralin ang Pilipinas bilang isang 
bansang tropikal. 

Natutuhan mo na ang Pilipinas ay nasa rehiyong tropikal 
sapagkat ang kinalalagyan nito sa mundo ay nasa pagitan ng 
116 at 126 digri silangang longhitud at sa pagitan ng 4 at 21 
digri hilagang latitud. Kung hahanapin ang Pilipinas sa globo, 
makikita ito sa pagitan ng 23 ½ digri hilagang latitud mula 
ekwador na tinatawag na Tropiko ng Kanser. Dahil sa kalapitan 
ng bansa sa ekwador kaya ito ay nakararanas ng maulang 
klimang tropikal.

Ano pa kaya ang mga salik na may kinalaman sa klima ng 
bansa?

Sa araling ito, inaasahang:
1. Matutukoy mo ang iba pang salik na may kinalaman sa 

klima ng bansa
2. Mailalarawan mo ang klima sa iba’t ibang bahagi ng bansa 

sa tulong ng mapang pangklima

 ALAMIN MO

Ang iba pang salik na may kinalaman sa klima ng bansa ay 
ang temperatura at dami ng ulan.
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Temperatura
Ang temperatura ay tumutukoy sa nararanasang 

init o lamig sa isang lugar. May katamtamang klima 
ang Pilipinas sapagkat nararanasan sa bansa ang hindi 
gaanong init at lamig. Karaniwang umaabot sa 31°C ang 
pinakamataas na temperatura at hindi bumababa sa 23°C ang 
pinakamababang temperatura. Ngunit, dahil sa tinatawag 
na climate change, nalalagpasan ang pinakamataas na 
temperatura mula 37°C hanggang 40°C kung panahon ng  
tag-araw sa bansa. Naitala ito sa Lungsod ng Tuguegarao. 
Gayon din ang pagkakaroon ng pinakamababang temperatura 
na umaabot mula 6.8°C hanggang 7.5°C na naranasan ng mga 
taga-Atok, Benguet sa buwan ng taglamig sa bansa. 

Ang climate change ay ang hindi pangkaraniwang pangyayari 
sa kalikasan. Ang pagbabago sa klima ay pinaniniwalaang 
sanhi ng mga gawain ng tao na maaaring makapagpabago sa 
komposisyon ng atmospera. Maaari itong magtagal o maranasan 
sa loob ng ilang panahon.

Ang tindi ng init at lamig na nararanasan sa Pilipinas ay 
hindi magkakatulad. May mga lugar sa bansa na nakararanas 
ng matinding init. May mga lugar naman na mas malamig kaysa 
ibang lugar. Halimbawa, higit na malamig sa Lungsod ng Baguio 
kaysa sa Maynila. 

Walang kinalaman ang kinaroroonang latitud ng mga lugar 
sa temperatura. Ang altitud o kataasan ng isang lugar ang 
dahilan kung bakit malamig sa Lungsod ng Baguio. Maaasahang 
malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang kinaroroonan. 
Patunay nito ay ang pagdagsa ng tao sa Lungsod ng Baguio 
kapag panahon ng tag-init sa bansa.

Maraming lugar sa Pilipinas ang pinakamainit sa buwan ng 
Mayo. Sa ibang mga lugar naman ay pinakamainit sa mga buwan 
ng Abril, Hunyo, o Hulyo. Sa buwan ng Enero nakararanas ng 
malamig na panahon. Bakit kaya malamig sa Pilipinas sa buwan 
ng Enero? Ito ay dulot ng hanging nanggagaling sa hilagang-
silangan ng Siberia. Sa nasabing buwan, tagtunaw na ng niyebe 
sa Siberia.
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Sa kabuuan, maituturing na kainaman ang temperatura sa 
bansang Pilipinas. Dahil sa hanging nagmumula sa dagat at lupa 
ay maginhawa pa rin sa pakiramdam kahit mainit ang panahon. 
Nakapagpapaganda sa klima ng bansa ang hanging nagmumula 
sa Karagatang Pasipiko patungong Dagat Kanlurang Pilipinas.

Kung minsan ay mas mainit sa lupa kaysa sa tubig. May 
mga pagkakataon naman na mas mainit sa tubig kaysa sa 
lupa. Paiba-iba ito dahil ang direksiyon ng ihip ng hangin ay 
nakabatay kung saan ang mas mainit o malamig na lugar. Ito 
ang tinatawag na hanging monsoon. Ang mga hanging monsoon 
na dumarating sa Pilipinas ay ang hanging amihan at hanging 
habagat. Ang hanging amihan ay malamig na hangin buhat sa 
hilagang-silangan. Ang hanging habagat naman ay mainit na 
hangin na buhat sa timog-kanluran.

Bakit kaya malamig 
ang hanging amihan? 
Sa mga buwan ng 
Nobyembre hanggang 
Marso ay taglamig sa 
Mongolia at Siberia. Higit 
na malamig ang lupa sa 
mga nasabing bansa dahil 
sa niyebe.  Bunga nito, 
tumataas ang presyon ng 
hangin dito. Sa pagtaas 
ng presyon ng hangin 
nagmumula ang bulto 
ng malamig na hanging 
dumarating sa Pilipinas. 
Kung magkaminsan, ang 
malamig na hanging ito 
ay may dalang ulan.

Hanging Amihan
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Bakit naman kaya 
mainit ang hanging 
habagat?

Mula buwan 
ng Mayo hanggang 
Setyembre ay panahon 
ng tag-init sa mga 
bansang nasa gawing 
hilaga ng Pilipinas. 
Ang mga lupa sa mga 
bansang ito ay umiinit. 
Maging ang hangin dito 
ay umiinit din. Kapag 
ang hangin ay mainit, 
magaan ito at tumataas 
na nagiging sanhi 
ng pagbigat ng mga 
ulap. Buhat sa timog-
kanluran ang hanging 
dumarating sa bansa. 
Nagdadala ito ng ulan 
sa Pilipinas mula Mayo 
hanggang Setyembre.

Dami ng Ulan
Ang dami ng ulan ay isa rin sa mga salik na may kinalaman 

sa klima ng bansa. Nakabatay sa dami ng ulang tinatanggap ng 
isang lugar ang uri ng klimang nararanasan sa bansa. May apat 
na uri ang klima sa bansa. 

Unang Uri.  Mula Hunyo hanggang Nobyembre ay tag-ulan at 
mula Disyembre hanggang Mayo ay tag-araw. Nakararanas ng 
kalahating taon ng tag-ulan at tag-araw ang mga lugar sa bansa 
na kabilang sa unang uri. Ang kanlurang bahagi ng Mindoro 
at Palawan sa Luzon at ang mga lalawigan ng Negros, Aklan, 

Hanging Habagat
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Antique, Iloilo at Capiz sa Kabisayaan ay may ganitong uri ng 
klima.

Ikalawang Uri. Mula Disyembre hanggang Pebrero nakara-
ranas ng pinakamalakas na pag-ulan ang mga lugar na kabilang 
sa ikalawang uri. Nakararanas ng ganitong uri ng klima ang mga 
lalawigang nasa silangang bahagi ng Luzon—silangang bahagi 
ng Albay, Camarines Norte at Camarines Sur, Catanduanes 
at Quezon; malaking bahagi ng Silangang Leyte at Samar sa 
Kabisayaan; at mga lalawigan sa gawing silangan ng Mindanao. 
Nakararanas ang mga lalawigang kabilang sa ikalawang uri  
ng pag-ulan sa buong taon dahil sa kalapitan ng mga nabanggit 
na lugar sa baybayin. Idagdag pa rito ang kawalan ng mga 
bundok na hahadlang sa dalang ulan ng mga hanging amihan at 
habagat.

Ikatlong Uri. Nakararanas ng maulan at maikling panahon ng 
tag-araw ang mga lalawigang kabilang sa ikatlong uri ng klima. 
Halos tumatagal lamang ng isa hanggang tatlong buwan ang 
nararanasang tag-araw ng mga lalawigang kabilang sa ganitong 
uri. Nararanasan ang ganitong uri ng klima sa Romblon, 
Masbate, silangang bahagi ng mga Lalawigang Bulubundukin 
(Mountain Province), Katimugang Quezon, Kanlurang bahagi ng 
Cagayan, at Silangang Palawan. Sa gawing Kabisayaan naman 
ay nararanasan ang klimang ito sa mga lalawigan sa hilagang-
silangan ng Panay, sa bandang sentro at bahaging timog ng 
Cebu at Negros Oriental, at sa mga lalawigang matatagpuan sa 
gawing hilaga ng Mindanao.

Ikaapat na Uri. Nakararanas ang mga lalawigang nabibilang 
sa ikaapat na uri ng pantay-pantay na dami at pagkakabahagi ng 
ulan sa buong taon. Sa Luzon, nararanasan ang ganitong uri ng 
klima sa mga lalawigang nasa hilagang-silangang Luzon, timog-
kanlurang bahagi ng Camarines Norte at kanlurang bahagi 
ng Camarines Sur, silangang bahagi ng Mindoro, Tangway ng 
Bondoc, Albay, Marinduque, at Batanes; sa Bohol, kanlurang 
Leyte, at hilagang Cebu sa Kabisayaan; at mga lalawigang nasa 
Silangan at Katimugang Mindanao.
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Sa tulong ng mapang pangklima, makikita ang kabuuang 
pagkakaiba-iba ng klima ng mga lalawigan sa bansa. Pag-aralan 
ang mapang pangklima ng Pilipinas sa ibaba. 

Mapang Pangklima ng Pilipinas

Unang Uri  
kalahating taon ng 
tag-araw at tag-ulan

Ikalawang Uri  
umuulan sa buong 
taon

Ikatlong Uri
maulan at may 
maikling panahon 
ng tag-araw

Ikaapat na Uri 
pantay-pantay 
ang dami at 
pagkakabahagi ng 
ulan sa buong taon
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Kung minsan, 
ang dami ng ulan 
bilang isa sa mga 
salik na may 
kinalaman sa 
klima ng bansa ay 
may kasama ring 
kakaibang lakas 
ng hangin. May 
mga pagkakataon 
din na ang pag-
ihip ng malakas 
na hangin ay 
n a g p a p a t u l o y 
hanggang sa ito ay 
maging isang bagyo. Kadalasang ang mga bagyong nararanasan 
sa bansa ay nagsisimula sa Karagatang Pasipiko. Kumikilos nang 
pakanan papuntang gitna ang hangin ng bagyo. Tingnang mabuti 
ang nakalarawan sa itaas. Sundan ang galaw ng hangin mula sa 
kanan papuntang gitna.

Mga Babala ng Bagyo
Gumagamit ang Philippine Atmospheric, Geophysical and 

Astronomical Services Administration (PAGASA) ng mga babala 
ng bagyo upang ipaabot sa mga mamamayan kung gaano kalakas 
o kahina ang dating ng hanging dulot nito. Ang mga babalang 
ito ay may bilang 1 hanggang 4. 

Babala Bilang 1. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 30    
hanggang 60 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras

Babala Bilang 2. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 60    
hanggang 100 kilometro bawat oras sa loob ng  24 oras

Babala Bilang 3. Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 100    
hanggang 185 kilometro bawat oras sa loob ng 18 oras

Babala Bilang 4. Kapag ang bilis ng hangin ay hindi bababa sa 
185 kilometro bawat oras sa loob ng 12 oras

Hilaga
H

T
Timog

Kanluran  K S  Silangan
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 GAWIN MO

Gawain A
Piliin sa hanay  B  ang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang letra 
ng sagot sa notbuk.

   A      B
____ 1. Pagbabago sa klima na  A.  Babala  

sanhi ng mga gawain ng tao bilang 3 
na maaaring makapagpabago sa  
komposisyon ng atmospera

____ 2. Hanging mainit buhat  B.  Climate   
sa timog-kanluran Change

____ 3. Malamig na hangin buhat  C.  Hanging  
sa hilagang-silangan amihan

____ 4. Paiba-ibang direksiyon ng  D.  Hanging  
ihip ng hangin na nakabatay  habagat 
kung saan ang mas mainit 
o malamig na lugar 

____ 5. May pantay-pantay  E.  Hanging   
na dami at pagkakabahagi monsoon 
ng ulan sa buong taon

____ 6. Maulan at may maikling  F.  Ikaapat na uri 
panahon ng tag-araw

____ 7. Maulan sa buong taon G.  Ikalawang uri
____ 8.  May kalahating taon ng H.  Ikatlong uri 

tag-ulan at tag-araw
____ 9.  Nararanasang init o lamig I.  Temperatura 

sa isang lugar
___ 10. Ang bilis ng hangin ay  J.  Unang uri 

umaabot ng 185 kilometro  
bawat oras sa loob ng 18 oras

Gawain B
Gumawa ng mapang pangklima sa tulong ng pangkulay. Kulayan 
ng pula ang mga bahaging kabilang sa unang uri. Kulayan ng 
dilaw ang mga bahaging kabilang sa ikalawang uri. Kulayan ng 
asul ang mga bahaging kabilang sa ikatlong uri. Kulayan ng berde 
ang bahaging kabilang sa ikaapat na uri.
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Gawain C
Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Ibahagi sa klase.
1. Ano ang epekto ng climate change sa temperatura ng bansa 

kung tag-init o tag-araw? 
2. Paano nagkakaroon ng bagyo sa Pilipinas?
3.   Bakit may mga lalawigan sa bansa na nakararanas ng 

maulang klima sa buong taon? 
4.  Alam mo na may parating na malakas na bagyo. Ano ang 

gagawin mo kung ang bahay ninyo ay malapit sa baybayin? 
Bakit mo ito gagawin? 

TANDAAN MO

• Ang temperatura at dami ng ulan ang mga salik na may 
kinalaman sa klima ng bansa.

• Ang hanging monsoon ay ang paiba-ibang direksiyon ng 
ihip ng hangin kung saan mainit o malamig ang lugar.

• Ang hanging amihan ay malamig na hangin buhat sa 
hilagang-silangan.

• Ang hanging habagat ay mainit na hangin buhat sa 
timog-kanluran.

• May apat na uri ang klima sa Pilipinas ayon sa dami ng 
ulan.
> Unang Uri – may anim na buwan ng tag-araw at 

anim na buwan ng tag-ulan 
> Ikalawang Uri – umuulan sa buong taon
> Ikatlong Uri – maulan at may maikling panahon ng 

tag-araw
> Ikaapat na Uri – pantay-pantay ang dami at 

pagkakabahagi ng ulan sa buong taon
• Ang bagyo ay ang patuloy na paglakas ng hangin 

na namumuo sa isang lugar. Kumikilos ito pakanan 
papuntang gitna.

• May apat na babalang bilang ang bagyo ayon sa bilis ng 
hangin sa bawat oras.
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 NATUTUHAN KO

I.  Sagutin ang mga tanong. Isulat sa sagutang papel ang letra 
ng sagot.
1.  Alin ang tamang paglalarawan sa klima ng bansa?

A.  Napakainit sa Pilipinas.
B.  Napakalamig sa Pilipinas.
C.  Malamig at mainit sa Pilipinas.
D.  Hindi gaanong mainit at malamig sa Pilipinas.

2.  Saang lungsod nakapagtala ng pinakamataas na 
temperatura?
A.  Lungsod ng Tuguegarao
B.  Lungsod ng Tagaytay
C.  Lungsod ng Baguio 
D.  Metro Manila

3.  Saang lalawigan nakapagtala ng pinakamababang 
temperatura?
A. Baguio C. Bukidnon
B. Tagaytay  D. Atok, Benguet  

4.  Aling pangungusap ang maling paglalarawan tungkol 
sa temperatura ng isang lugar?
A. Kainaman ang temperatura sa Pilipinas.
B. Hindi magkakatulad ang tindi ng init at lamig sa 

Pilipinas.
C. Malamig ang klima sa mga lugar na mataas ang 

kinaroroonan.
D. May kinalaman ang kinaroroonang latitud ng mga 

lugar sa temperatura.

5.  Saan nagmumula ang hanging nagpapaganda sa klima 
ng bansa?
A.  Dagat Kanlurang  C.  Dagat Celebes
 Pilipinas
B.  Karagatang Pasipiko D.  Dagat Luzon
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6.  Aling lalawigan sa bansa ang nakararanas ng ikaapat 
na uri ng klima?
A.  Bohol C.   Catanduanes
B.  Marinduque D.   Camarines Norte

7.  Aling lalawigan ang hindi kabilang sa mga naka-
raranas ng ikalawang uri ng klima?
A. Batanes C.   Catanduanes 
B. Quezon D.   Camarines Sur

8.  Kailan inilalagay sa babala bilang 3 ang isang bagyo?
A.  Kapag ang bilis ng hangin ay hindi bababa sa  

185  kilometro bawat oras sa loob ng 12 oras
B.  Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 30 hanggang  

60 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras
C.  Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 60 hanggang  

100 kilometro bawat oras sa loob ng  24 na oras
D.  Kapag ang bilis ng hangin ay nasa 100 hanggang 

185 kilometro bawat oras sa loob ng 18 oras 

9.  Anong uri ng klima ang may kalahating taon ng tag-
araw at tag-ulan?
A. Unang Uri C.  Ikatlong Uri
B. Ikalawang Uri D.  Ikaapat na Uri

10. Anong uri ng klima ang nararanasan ng mga tao sa 
lalawigan sa kanlurang bahagi ng Cagayan at silangang 
Palawan?
A. Unang Uri C.  Ikatlong Uri
B. Ikalawang Uri D.  Ikaapat na Uri

II.  Ibigay ang hinihingi sa bawat bilang.
   1–2  Mga hanging monsoon

  3–6 Mga uri ng klima at paglalarawan dito
  7–10  Mga babala ng bagyo at paglalarawan dito
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