
PAUNANG SALITA

 Bunsod sa mga bagong patakaran at kalakaran sa larangan ng edukasyon, ang pag-
aaral ng Araling Panlipunan ay lalo pang naging isang malaking hamon. Napapanahon ang 
pagkakaroon ng isang batayang aklat sa Araling Panlipunan na tumutugon sa hamon ng 
nagbabagong panahon at lipunan.

 Ang BANSANG PILIPINAS, LAHING PILIPINO ay isang serye ng batayang aklat 
sa Araling Panlipunan sa paaralang elementarya.  Sadyang inihanda ang serye  upang 
makatugon sa K to12 Kurikulum para sa elementarya na binalangkas ng Kagawaran ng 
Edukasyon. Sa kurikulum na ito, iniangkop ang edukasyon sa pambansang pag-unlad 
at tutulungan ang mga bata na maging isang mamamayang mapanuri, mapagnilay, 
responsable, produktibo, maka-Diyos, makakalikasan, makabansa, at makatao. May 
paninindigang pananaw at may pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan.

 Nakapokus sa Sibika at Kultura para sa baitang 1, 2, at 3 at sa Heograpiya, 
Kasaysayan, at Sibika para sa baitang 4, 5, 6.

 Binibigyang-diin ng seryeng ito ang paglinang ng mga paniniwala ng mga Pilipino: 
pambansang pagkakakilanlan; pambansang pagmamalaki; at pambansang karapatan. 
Nakapaloob sa bawat aklat ng serye ang mga temang: tao, kapaligiran at lipunan; panahon, 
pagpapatuloy at pagbabago; kultura, pagkakakilanlan at pagkabansa; produksiyon, 
distribusyon at pagkonsumo; kapangyarihan, awtoridad at pamamahala; karapatan, 
pananagutan at pagkamamamayan. 

           Sa paghahanda ng serye at pag-aayos ng mga nilalaman, ginawang gabay ng may-
akda ang mga sumusunod:

• probisyon sa Saligang-Batas kaugnay ng edukasyon

• layuning pang-edukasyong hango sa mga pambansang layunin sa pagpapaunlad 
at ang uri ng edukasyong kailangan ng lipunan sa kasalukuyan na nakapaloob sa 
Conceptual Framework ng Araling Panlipunan

• ELC (Elementary Learning Competencies) ng Araling Panlipunan sa mababang 
paaralan mula sa Kagawaran ng Edukasyon

• K to 12 Curriculum ng Araling Panlipunan (Grade 1-6). Iniayon  ang mga aralin sa 
pangunahing pamantayan ng bawat lebel/baitang.

            Ang serye ay isang pinagsanib na workteks ng mga kaalaman at kasanayan sa 
pagtuturo ng Araling Panlipunan.  Inter-aktibo ang istilo ng pagtalakay sa mga aralin.  Ang 
mga gawain ay tumutugon sa mga uri ng talino (Multiple Intelligences) at istilo ng pagkatuto 
(Learning Styles).  Naaayos mula sa madali, papahirap hanggang sa pinakamapaghamon.  

           Binubuo ito ng anim na bahagi: PANIMULA, PAGTALAKAY, PAGPAPAHALAGA, 
PAGBUBUOD, PAGSUKAT SA NATUTUHAN, PAGPAPALAWAK NG KAALAMAN.



          Ang mga aralin ay sinimulan sa pangunahing kaisipan (konsepto) - ito ang batayan 
upang matulungan ang mga mag-aaral na makalinang ng malalawak na kasanayang 
lubhang makabuluhan.

PANIMULA — Nagsisilbing pamukaw para sa ibayong pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga 
pamprosesong tanong, aalamin ang prior na kaalaman ng mga bata sa 
kaisipang tatalakayin.  Sa pamamamagitan ng kanilang mga kasagutan 
batay sa kanilang karanasan, malalaman kung may mga misconceptions 
sa paksang inilahad.  Ang anumang misconceptions ay nilalayong bigyang-
linaw o itama sa susunod na mga gawain.

PAGTALAKAY — Nasa bahaging ito ng aklat ang mga kaalaman at impormasyong lilinang sa 
aralin. Tiyak, detalyado, at napapanahon ang ginawang pagtalakay. Upang 
maging malinaw ang diwang ipinahahayag sa talakay, gumamit ng mga 
larawan, mapa, chart, grap, timeline at iba pang grapikong materyales.

 Naglagay ng mga tanong para sa interaktibong pagtatalakayan. Sa halip na 
ibigay ang mga dapat malaman ng mga bata, tinutulungan silang mag-isip, magmasid, at 
malayang sumagot ayon sa sariling pananaw at karanasan. Kaalinsabay nito ang paglinang 
sa magandang- asal at pagpapahalaga upang mahubog ang kabuuang pagkatao ng bata 
gaya ng nasasaad sa bagong kurikulum ng Kagawaran ng Edukasyon.  

 Upang malaman kung naunawaan ng mga bata ang ginawang pagtalakay, gumamit 
ng iba’t ibang uri ng pagtataya.

PAGPAPAHALAGA — Pagsisiyasat ng damdamin ang bahaging ito ng aralin. Hinihimok 
ang mga bata na ipahayag kung ano ang nadarama nila sa isang isyu o 
pangyayari.  Suriin ang mga dahilan ng kanilang reaksiyon o damdamin. 
Ihambing ang sariling damdamin sa damdamin ng iba. Ipamalas ang 
makatwirang pagpapasiya sa mahahalagang isyu at suliranin.

PAGBUBUOD — Mailahad ang mga nalinang na konsepto at paglalahat tungkol sa 
aralin.  Paggamit ng iba’t ibang uri ng grapiko upang maging kawili-wili ang 
paglalagom.

PAGSUKAT SA NATUTUHAN — Ang mga gawain dito ay mahalagang instrumento sa 
pagsukat ng kaalaman, saloobin, kasanayan, at kakayahan ng mga bata.

PAGPAPAUNLAD NG KAALAMAN — Mayroong gawaing pansarili at mayroong pangklase 
o pampangkat.  Binigyang probisyon ng mga dagdag na gawain ang prinsipyo 
ng pagkakaiba-iba ng mga indibidwal at ang multiple intelligences.  Ang 
mga gawain ay mapaghamon upang maipakita ang katibayan ng masusing 
pag-iisip, pagiging malikhain at maparaan sa paghanap, pagsasa-ayos, at 
paglalahad ng mga kaalaman.
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Yunit I
ANG AKING BANSA

          Sa yunit na ito, tatalakayin ang kamalayan at pag-unawa at pag-unawa 
sa konsepto ng bansa at pagpapahalaga sa Pilipinas bilang isang bilang isang 
bansa. 
 Ito ay nahahati sa dalawang aralin:
  Aralin 1: Pagkilala sa Bansa
          Aralin 2: Ang Kinalalagyan ng Aking Bansa

         Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang mga 
sumusunod:

 pagtalakay ng konsepto ng bansa;

 pagbubuo ng kahulugan ng bansa;

 pag-iisa-isa ng mga katangian ng bansa;

 pagbibigay ng halimbawa ng bansa;

 pagpapaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa;

 pagpapamalas ng pag-unawa sa pagkakakilanlan ng 
bansa ayon sa mga katangiang heograpikal gamit ang 
mapa;

 pagtukoy sa relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa 
nakapaligid dito gamit ang pangunahin at pangalawang 
direksiyon;

 pagtuturo sa mapa ng kinalalagyan ng bansa sa 
rehiyong Asya at mundo;

 pagsasagawa ng interpretasyon tungkol sa kinalalagyan 
ng bansa gamit ang mga batayang heograpiya tulad 
ng iskala, distansya, at direksiyon;

 pagtalunton ng mga hangganan at lawak ng teritoryo 
ng Pilipinas gamit ang mapa.
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PAGKILALA SA BANSA 

 Pag-aralan ang larawan, masasabi mo ba kung anong bansa/lugar 
ang mga ito?

Panimula

Ang Pilipinas ay isang bansa. Ito ang bansa ng mga Pilipino. 
Ito ang aking bansa.

Konsepto

Aralin 1

 Paano mo natukoy kung saang lugar o bansa sila?  Ano ang naging 
basehan mo sa kanilang pagkakakilanlan?

 Humanap ng kapareha at ihambing ang sagot mo sa sagot niya.  
May pagkakatulad ba?  May pagkakaiba?  Ano ang naging basehan niya 
sa pagsasabi kung anong bansa ang mga larawang-kuha?
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ANO ANG BANSA?

Pagtalakay

 Ang Pilipinas ay nasa lupalop ng Asya.  Binubuo ito ng humigit-kumulang 
na 7,100 mga pulo.  Dito nakatira ang mga taong may iba’t ibang kulay 
at anyo.  Mayroon din silang wika, kultura, at kasaysayan.  May iba’t ibang 
kaugalian at tradisyon, iba-iba rin ang kanilang mga paniniwala.  Sa kabila 
ng pagkakaiba-ibang ito, ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa.  Ano 
ang mga katangian nito upang tawagin itong isang bansa?

 Binabanggit natin ang salitang BANSA na para bang nauunawaan na 
ito ng lahat. Ano nga ba talaga ang kahulugan ng BANSA? Mahalagang 
malaman at maunawaan mo ang kahulugan ng bansa. 

Iba’t Ibang Katuturan
 Suriin natin ang ibinigay na kahulugan ng mga dalubhasa at tingnan 
natin kung makabubuo tayo ng ating sariling kahulugan.

1. Ang bansa ay isang rehiyon ng isang lupalop; may mga taong 
bumubuo ng lipi, malaya o hindi, nakikilala sa kanyang pangalan, 
wika, pananampalataya, kasaysayan, gawi, simulain at adhika.  May 
pagkakaugnay-ugnay na naganap sa loob ng mahabang panahon 
at minsanang lipunan. (Diksyunaryo ng Wikang Filipino)

 Sa katuturang ito, inilalarawan ang bansa bilang isang teritoryo o lugar 
na tinitirhan ng mga taong bumubuo ng isang lipi.  May pangalan at 
kasaysayan.

2. Ang bansa ay isang rehiyon sa isang lupalop na bukod-tanging 
entidad sa heograpiyang politikal. (Wikipedia)

 Paano naman inilarawan dito ang bansa?                          

3. Ang bansa ay pinagsama-samang kabuuan ng lupa, mga tao at 
kalinangan, at may sistema ng makataong ugnayan sa loob ng isang 
lugar na pangheograpiya. (Cook at Cook) 
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Yunit II
KAPALIGIRANG PISIKAL NG AKING BANSA

      Ang kapaligirang pisikal ang unang binibigyang-
pansin upang maipaliwanag ang pagsulong 
o di pagsulong ng bansa. Ang kalagayan o uri 
ng kapaligirang pisikal ay isa sa mga batayang 
ginagamit sa pagtaya ng kakayahan ng isang 
bansa na mapasulong ang kabuhayan nito.

 Ang pisikal na kapaligiran ay binubuo ng likas na katangiang 
pisikal ng lugar.  Ito ang mga bagay nasa kalikasan at hindi gawang 
tao. 

Ang pisikal na 
kapaligiran     

ay binubuo ng

Hangin

Aralin 3:  Klima at Panahon

Kapaligirang 
may buhay

Lupa

Tubig

Aralin 
4: Uri ng 
Halaman 
at Hayop

Aralin 5: 
Anyong-lupa 
at Anyong-
tubig

Aralin 6: 
Likas na 
Yaman

Aralin 7: 
Topograpiya 
ng mga 
Rehiyon sa 
Pilipinas  
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 Isang sistematikong paraan ng pag-aaral ng pisikal na kapaligiran 
ang paghahati-hati sa mga bahagi nito.  Magkakaugnay ang bawat 
isa bagamat magkakaiba.  Halimbawa ang mga anyong lupa tulad 
ng kapatagan, lambak at burol ay may mga pananim na bahagi ng 
vegetasyon.  May kinalaman ang klima sa uri ng vegetasyon na tumutubo 
sa isang lugar.
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Panimula

 Kung ikaw ang batang natanong, ano-ano ang mga 
paghahandang gagawin mo sakaling sa inyong lugar daraan ang 
malakas na bagyo?  Isulat sa kahon.

Konsepto

Oo nga, kailangan tayong maghanda. 
Anong paghahanda ang gagawin mo?

May malakas palang bagyong darating 
at direktang tatama sa ating lugar.

LOKASYON AT KLIMA NG PILIPINAS

Ang Pilipinas ay nasa Tropiko o mababang latitude.  Tropikal ang 
klima rito.  Mainit, maulan at mahalumigmig ang klimang tropikal.
Dalawa ang uri ng klima sa buong taon: tag-araw at tag-ulan.

Aralin 3
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 Ang Pilipinas ay isang bansang Ang Pilipinas ay isang bansang tropical.tropical. Nasasakop ito  Nasasakop ito 
ng Tropiko ng ng Tropiko ng Cancer Cancer na nasa mababang na nasa mababang latitude.latitude. Sapagkat  Sapagkat 
nasa mababang nasa mababang latitudelatitude, tumatanggap ito ng direktang sikat , tumatanggap ito ng direktang sikat 
ng araw.ng araw.

ANG KLIMA SA PILIPINAS

Klima at Panahon

 Ang klima ay kabuuang 
lagay ng himpapawirin sa loob ng 
mahabang panahon.  Ang klima 
noong panahon ng Espanyol at ang 
klima sa kasalukuyan ay walang 
ipinagkaiba.

 Ang panahon ay 
pangkalahatang lagay ng 
atmospera sa isang takdang oras at 
lugar. 

 Ang panahon sa Pilipinas 
kahapon ay iba kaysa araw na ito.  Sa 
loob ng 24 na oras ay pabago-bago 
ang panahon.

 Para higit na maunawaan 
ang klima ng Pilipinas, 
kinakailangang maunawaan ang 
elemento ng panahon (weather) 
at klima (climate). 
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 Dahil ang Pilipinas ay nasa tropikal na bahagi ng mundo, dalawang 
uri lamang ang klima sa bansa.  Ito ay ang tag-araw at tag-ulan.  Ang tag-
araw ay nararanasan mula Disyembre hanggang Mayo at ang tag-ulan ay 
mula Hunyo hanggang Nobyembre.

 Sa panahon ng tag-araw, tuyo ang lupa o ang paligid.  Mainit ang 
kapaligiran.  Ito ang panahon ng pag-aani ng mga magsasaka.  Kailangan 
nilang ibilad ang palay bago alisan ng ipa.  Ito rin ang panahon ng paggawa 
ng asin at pagdadaing.

Dalawa lamang ang uri ng klima sa Pilipinas

TAG-ULAN AT TAG-ARAW

 Ang bakasyon ng mga mag-aaral sa paaralan ay nagsisimula sa 
panahon ng tag-araw.  Ito ang panahon ng pagdayo sa iba’t ibang mga 
pook pasyalan.

Nagdadaing Paggawa ng asin
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Yunit III
LIPUNAN, KULTURA AT

EKONOMIYA NG PILIPINAS

          Sa yunit na ito ay tatalakayin ang kamalayan 
at pag-unawa sa konsepto ng lipunan, kultura, at 

ekonomiya ng bansang Pilipinas.

 Sa pagnanais ng tao na ibagay ang sarili sa 
kapaligiran, ayusin at baguhin ito ayon sa kaniyang 

pangangailangan, nalilinang at nahuhubog niya ang sariling 
kultura. Makikita sa kaniyang wika, edukasyon, kagamitan, 
damdamin, saloobin, at pagpapahalaga ang impluwensiya ng 
kaniyang kapaligiran. 

Ang yunit na ito ay nahahati sa anim na aralin:
Aralin 8: Mga Gawaing Pangkabuhayan sa iba’t ibang 

Lokasyon ng Bansa
Aralin 9: Pinagkukunang-Yaman
Aralin 10: Kaunlaran o Kapaligiran
Aralin 11: Matalinong Pangangasiwa ng mga Likas na 

Kayamanan
Aralin 12: Pagkakakilanlang Kultural
Aralin 13: Mga Pangkat-Etniko
Aralin 14: Pagpapaunlad ng Kultura

Inaasahan na maipamamalas ng mag-aaral ang sumusunod:
 paglalarawan ng mga gawaing pangkabuhayan sa iba’t 

ibang lokasyon sa bansa;
 pag-uugnay sa kapaligiran sa uri ng hanapbuhay;
 paghahambing sa mga produkto at kalakal na 

matatagpuan sa iba’t ibang lokasyon ng bansa;
 pagbibigay katwiran sa pag-aangkop na ginawa ng 

tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang 
pangangailangan;

 pagpapaliwanag ng iba’t ibang pakinabang pang 
ekonomiya ng mga likas yaman ng bansa;
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 pagsusuri ng kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa 
pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa;

 pagtalakay sa ilang isyung pangkapaligiran ng bansa;
 pagpapaliwanag ng matalino at di-matalinong mga paraang 

pangangasiwa ng mga likas na yaman ng bansa;
 pag-uugnay ng matalinong pangangasiwa ng likas na sa pag-

unlad ng bansa;
 pagtalakay sa mga pananagutan ng bawat kasapi sa 

pangangasiwa at pangangalaga ng pinagkukunang yaman ng 
bansa;

 pagbibigay mungkahi ng wastong pangangasiwa ng likas na 
yaman ng bansa;

 pag-uugnay ng kahalagahan ng pagtangkilik sa sariling produkto 
sa pag-unlad at pagsulong ng bansa;

 pagtalakay sa mga hamon at oportunidad sa mga gawaing 
pangkabuhayan ng bansa;

 paglahok sa mga gawaing lumilinang sa pangangalaga, 
at pagsusulong ng likas kayang pag-unlad (sustainable 
development) ng mga likas yaman ng bansa; 

 paglalarawan sa mga pagkakakilanlang kultural ng Pilipinas;
 pagtukoy sa ilang halimbawa ng kulturang Pilipino sa iba’t ibang 

rehiyon ng Pilipinas;
 pagtalakay sa kontribusyon ng mga iba’t ibang pangkat etniko 

sa kulturang Pilipino;
 pagtukoy ng mga pamanang pook bilang bahagi ng 

pagkakakilanlang kulturang Pilipino;
 pagbibigay mungkahi sa pagsulong at pagpapaunlad ng 

kulturang Pilipino;
 pagsusuri sa papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo 

ng pagkakakilanlang Pilipino, pagtalakay ng kahulugan ng 
pambansang awit at watawat bilang sagisag ng bansa; 

 pagbuo ng plano na magpapakilala at magpapakita ng 
pagmamalaki sa kultura ng mga rehiyon sa malikhaing paraan;

 pagsulat ng sanaysay na tumatalakay sa pagpapahalaga at 
pagmamalaki ng kulturang Pilipino.
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Konsepto

MGA GAWAING PANGKABUHAYAN SA IBA’T 
IBANG LOKASYON NG BANSA Aralin 8

 Maraming tinutukoy ang salitang kapaligiran.  Isa na rito ang pisikal na 
kapaligiran.  Ang anyo ng lupa, tubig, klima, ay ang pisikal na kapaligiran 
ng isang lugar.  May sariling pisikal na kapaligiran ang isang pamayanan. 
Mahalaga ang pisikal na kapaligiran sapagkat ito ang ikinaiba niya sa ibang 
pamayanan.  Ito rin ang nagtatakda ng hanapbuhay at industriya ng mga 
taong nakatira sa isang pamayanan.
 Alamin kung ano ang hanapbuhay na ipinakikita ng larawan sa 
pamamagitan ng pagguhit ng linyang magdudugtong-dugtong ng mga 
tuldok.  Isulat ito sa patlang sa ibaba ng larawan.

Panimula

Konsepto
 May kinalaman ang kapaligiran sa pamumuhay ng tao sa bansa. 
Ito ay binabago ng tao ayon sa kanyang pangangailangan.  
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Pagtalakay

PANGUNAHING HANAPBUHAY NG MGA PILIPINO

 Sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga Pilipino, ang pagsasaka 
o pagtatanim ang pinakamahalaga.  Ang gawaing ito ang nagbibigay 
ng ating pangunahing pagkain at mga kagamitang kailangan natin at ng 
ibang industriya.

 Maliwanag ang panahon ng tag-ulan at tag-init sa Pilipinas.  Matataba 
ang mga lupain.  Marami sa mga tao ay nagsasaka.  Nagtatanim sila ng 
iba’t ibang pananim.

 Ang mahahalagang produktong inaani sa ating bansa ay ang 
bigas, asukal, niyog, tabako, mais, at abaka. Ang iba pang produktong 
itinatanim ay mga lamang-ugat, prutas at gulay.
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Yunit IV
ANG PAMAMAHALA SA AKING BANSA

 Ang yunit na ito ay naglalaman ng pag-unawa 
at pagpapahalaga sa pamumuno ng pinuno 

ng bansa.  Nakasalalay sa pinuno at kaniyang 
pamumuno ang pagkakaisa at pagtutulungan tungo 

sa kaunlaran ng bansa na kanyang nasasakupan. 

Ito ay nahahati sa:

Aralin 15: Ang Pamahalaang Pambansa ng Pilipinas
Aralin 16: Pamahalaang Lokal
Aralin 17: Paglilingkod ng Pamahalan sa Mamamayan

 Sa mga araling ito, inaasahang maipamamalas ng mag-
aaral ang:

 pagtalakay sa kahulugan at kahalagahan ng pambansang 
pamahalaan;

 pagsusuri sa balangkas o istruktura ng pamahalaan ng Pilipinas;

 pagtalakay sa kapangyarihan ng tatlong sangay ng 
pamahalaan;

 pagtalakay sa antas ng pamahalaan (pambansa at lokal);

 pagtukoy sa mga namumuno ng bansa;

 pagsasabi sa paraan ng pagpili at ang kaakibat na 
kapangyarihan ng mga namumuno ng bansa;

 pagsusuri ng ugnayan ng kapangyarihan ng tatlong sangay 
ng pamahalaan.
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 pagpapaliwanag sa “separation of powers” ng tatlong sangay 
ng pamahalaan,

 pagpapaliwanag sa “check and balance” ng kapangyarihan 
sa bawat isang sangay ng pamahalaan,

 pagtalakay sa epekto ng mabuting pamumuno sa pagtugon 
ng pangangailangan ng bansa,

 pagtalakay sa kahulugan ng ilang simbolo at sagisag ng 
kapangyarihan ng pamahalaan,

 pagsusuri sa mga paglilingkod ng pamahalaan upang 
matugunan ang pangangailangan ng bawat mamamayan,

 pag-iisa-isa sa mga programang pangkalusugan,

 pagsasabi ng mga paraan ng pag-unlad ng edukasyon sa 
bansa,

 pagbibigay halimbawa ng mga programang 
pangkapayapaan,

 pagsasabi ng mga paraan ng pagtataguyod ng ekonomiya 
ng bansa

 pagbibigay ng halimbawa ng mga programang pang-
inprastraktura atbp ng pamahalaan, 

 pagsusuri ng mga proyekto at iba pang gawain ng pamahalaan 
sa kabutihan ng lahat o nakararami,

 pagsusuri sa iba’t ibang paraan ng pagtutulungan ng 
pamahalaang pambayan, pamahalaang panlalawigan at 
iba pang tagapaglingkod ng pamayanan.
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Konsepto

ANG PAMAHALAANG PAMBANSA
NG PILIPINASAralin 15

 Ang kapangyarihan ng pamahalaang pambansa ay nahahati sa 
tatlong sangay ng pamahalaan.

 Ang bawat sagisag na ito ay simbolo ng tatlong sangay ng 
pamahalan.  Makikilala mo kaya ang tatlong sangay ng pamahalaan sa 
pamamagitan ng kanilang sagisag?  Isulat sa patlang ang pangalan ng 
bawat sangay ng pamahalaan.

Panimula

Konsepto
 Ang pamahalaang pambansa ay sumasaklaw sa 
pamamalakad ng pamumuhay ng buong kapuluan.  Ang 
kapangyarihan ng pamahalaang pambansa ay nahahati sa tatlong 
sangay ng pamahalaan.
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Pagtalakay

ANG PAMAHALAANG PAMBANSA

 Ang pamahalaang pambansa ay sumasaklaw sa pamamalakad ng 
pamumuhay ng buong kapuluan.

 Ayon sa Artikulo II, Seksiyon 1, ng Saligang Batas ng 1987, ang 
pamahalaan ng Pilipinas ay isang demokratikong republika.  Ito ay may 
anyong pampanguluhan o presidensyal.

 Ang sistemang demokratiko na namamayani sa Pilipinas ay may 
tatlong sangay ng pamahalaan.  Ang bawat sangay ay hiwalay sa isa’t 
isa at may pantay na kapangyarihan.  Ito ang tinatawag na “Separation of 
Powers.”   Upang matiyak na hindi aabuso ang pamahalaan sa pamumuno, 
hinati sa mga bahagi nito ang kapangyarihan.  Sa ganitong paraan, walang 
isang tao ang magkakaroon ng ganap na kapangyarihang at  mabalewala 
ang mamamayan. 

Balangkas ng Pamahalaan ng Pilipinas

TAGAPAGBATAS

(Senado at 
Kapulungan ng 
mga Kinatawan)

TAGAPAGHUKOM

(Kataas-taasang 
Hukuman at 

Mababang Korte)

TAGAPAGPAGANAP

(Pangulo)
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Tanggapan ng
Kalihim Tagapagpaganap

(Department of the 
Executive Secretary)

Kagawarang ng Interyor at 
Pamahalaang Lokal 

(Department of Interior and 
Local Government)

DILG

Kagawaran ng Pagawaing-
Bayan at mga Pambansang 

Lansangan

(Department of Public Works 
and Highways)

DPWH

Kagawaran ng 
Transportasyon at 

Komunikasyon 

(Department of 
Transportation and 
Communication)

DOTC

Kagawaran ng Siyensiya at 
Teknolohiya 

(Department of Science and 
Technology)

DOST

Kagawaran ng Paggawa at 
Empleyo 

(Department of Labor and 
Employment)

DOLE

SANGAY NG EHEKUTIBO O TAGAPAGPAGANAP

 Ito ang nagpapatupad ng mga batas at nagsasagawa ng mga 
programang pambayan.  Binubuo ito ng pangulo at tinutulungan siya ng 
pangalawang pangulo, ng kanyang gabinete na binubuo ng mga kalihim 
ng mga kagawarang tagapagpaganap, at ng Tanggapan ng Pangulo na 
binubuo ng mga pinuno at kawaning itinalaga upang tumulong sa mga 
gawaing pampanguluhan.

 Mga kagawaran bilang tagapagpaganap ng batas at programang 
kailangan ng bansa.
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Yunit V
KABAHAGI AKO SA PAG-UNLAD 

NG AKING BANSA
  Ang yunit na ito ay naglalaman ng 
mga kaalaman tungkol sa konsepto ng 
pagkamamamayan, mga karapatan at tungkulin 
ng mamamayan bilang bahagi ng isang bansa. 

Ito ay nahahati sa tatlong aralin:
Aralin 18: Ang Mamamayang Pilipino
Aralin 19: Mga Karapatan Natin, Ating Alamin 
Aralin 20: Ang Aking mga Tungkulin at Pananagutan sa Aking Bansa

 Sa yunit na ito, inaasahang maipamamalas ng mag-aaral ang:

 pag-unawa sa konsepto ng pagkamamamayan,
 pagtukoy sa batayan ng pagkamamamayang Pilipino
 pagsasabi kung sino ang mga mamamayang Pilipino,
 pag-unawa sa konsepto ng karapatan at tungkulin,
 pagtalakay sa mga karapatan ng mamamayang Pilipino,
 pagtukoy sa mga tungkuling kaakibat ng bawat karapatang tinatamasa,
 pagbibigay kahulugan ng kagalingang pansibiko (civic efficacy)
 pagpapahalaga ng mga gawaing pansibiko ng bawat isa bilang 

kabahagi ng bansa,
 pagbibigay hinuha sa epekto ng kagalingang pansibiko sa pag-unlad 

ng bansa,
 pagbibigay halaga sa bahaging ginagampanan ng mga mamamayan 

sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa,
 pagpapaliwanag kung paano itinataguyod ng mga mamamayan ang 

kaunlaran ng bansa,
 pagpapaliwanag kung paano makatutulong sa pag-unlad at pagsulong 

ng bansa ang pagpapaunlad sa sariling kakayahan at kasanayan,
 pagbibigay kahulugan at katangian ng pagiging produktibong 

mamamayan,
 pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng mga Pilipino sa iba’t ibang 

panig ng daigdig tungo sa kaunlaran ng bansa,
 pakikilahok sa mga programa at proyekto ng pamahalaan na 

nagtataguyod ng karapatan ng mamamayan,
 pagsusulat ng sanaysay tungkol sa pagka-Pilipino at sa Pilipinas bilang 

bansa.
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Konsepto

ANG MAMAMAYANG PILIPINOAralin 18

Panimula

Konsepto
 Ang mga tao sa isang bansa ay maaaring katutubo o 
dayuhan. Nasa Saligang Batas ang pagtatakda ng batayan sa 
pagkamamamayan.

 Pag-aralan ang larawan.  Gamitin mo ang iyong prior na kaalaman 
sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong. 
 Ano ang nakikita mo sa larawan? Masasabi mo ba kung ano ang 
kanilang pagkamamamayan?
 Ang lahat ba nang nakatira sa Pilipinas ay mamamayang Pilipino?
 Sino-sino ang mamamayang Pilipino?
 Ano ang pagkakaiba ng mamamayang Pilipino sa mga dayuhan?
 May magkatulad bang karapatan at pananagutan ang dalawa?
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Pagtalakay

ANG MAMAMAYANG PILIPINO

 Hindi lahat ng naninirahan sa Pilipinas ay mamamayang Pilipino.  Ang 
mga taong naninirahan sa Pilipinas ay mapapangkat sa dalawa: mga 
mamamayang Pilipino at mga dayuhan.

 Tinatawag na mamamayang Pilipino ang mga katutubo at mga 
taong ginawaran ng pagkamamamayan.  Mayroon silang mga karapatang 
sibil at pampulitika.  Kaugnay nito ang mga mamamayang Pilipino rin ang 
inaasahang magsasagawa ng mga natatanging tungkulin at pananagutan 
sa bansa.

 Tinatawag na dayuhan ang mga mamamayan ng ibang bansa 
na pansamantalang naninirahan sa Pilipinas.  Wala silang karapatang 
pampulitika.  Hindi rin ganap ang kanilang karapatang sibil.

 Mahalagang malaman kung sino ang mga mamamayang Pilipino.

 Isinasaad sa Saligang Batas 1987 Artikulo IV Seksyon I kung sino-sino 
ang maituturing na mamamayang Pilipino. 

Ang mga mamamayang 
Pilipino ay yaong mga 
mamamayan ng Pilipinas nang 
magkabisa ang Saligang Batas 
ng 1987, na ang ina at ama ay 
mamamayang Pilipino. Yaong 
mga isinilang bago sumapit 
ang Enero 17, 1973 na ang 
ina ay Pilipino at yaong mga 
naging naturalisadong Pilipino.




