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Homework 

Session 1 Ang Pag-aasawa 

 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 1 Tamang Pananaw 

1. b 
2. c 
3. a  
4. c 
5. a 

and so on 
2. Ang sagot sa multiple choice at essay ay i-submit sa iyong pastor. 
 
 
I. Multiple choice 

1. Sa pagkalikha ng mag-asawa, binigkas ng Diyos na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang 

upang 

a. Bumukod sa pagpapamilya 

b. Makiisa sa kanyang asawa 

c. Lahat ng nasa itaas 

2. Matapos likhain ng Panginoong Diyos ang sansinukob, ano ang kanyang binigyang pansin na 

hindi mabuti? 

a. Hindi mabuti na ang lalaki ay may kasama 

b. Hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa 

c. Hindi mabuti na ang lalaki at babae ay paghiwalayin 

3. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Sinabi ng Diyos kina Adam at Eve na magbunga at magparami sila, punuin ang lupa at lupigin 

ito. 

b. Sinabi ng Diyos na iiwan ng lalaki ang kanyang mga magulang upang makiisa sa kanyang 

kabiyak ng puso. 

c. Sinabi ng Diyos na pamahalaan ang lahat ng ibon, isda, anumang gumagapang sa lupa at mga 

tao. 

4. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ang pagbuo ng pamilya ay ang papalaki ng mga anak ayon sa wangis ng Diyos na pupuno sa 

mundo. 

b. Ang pagiiging produktibo ng kalupaan ay ang pagtatayo ng maraming kabahayan para may 

matirhan ang mga tao. 

c. Ang pamamahala sa mga nilalang ng Diyos ay ang pag-exercise ng awtoridad sa mga tao. 

5. Ano ang three-fold mandate na ibinigay ng Diyos sa tao? 

a. Magpalaki ng pamilya, Gawing produktibo ang kalupaan, pamahalaan ang mga nilalang ng 

Diyos 

b. Bumuo ng pamilya, Gawing produktibo ang mga kalupaan, pamahalaan ang mga isda lamang 
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c. Bumuo ng pamilya, Gawing produktibo ang mga kalupaan, Pamahalaan ang mga nilalang ng 

Diyos 

6. Upang matupad ng tao ang mandate ng Diyos, 

a. Kinakailangang pag-aralan kung paano ito isasagawa mula sa kanilang angking talino. 

b. Pinagkalooban sila ng Diyos ng karunungan, kalakasan, mga abilidad at resources. 

c. Kinakailangan turuan sila ng Diyos kung paano nila ita tutuparin. 

7. Ang pag-aasawa ay banal sa harapan ng Diyos at hindi masama na paghihiwalayin ng tao. 

a. True 

b. False 

8. Ang ideal marriage marriage ay ang pagbubuklod ng ideal man sa kanyang ideal woman at ito ay 

maaaring mangyari pa rin sa ating panahon. 

a. True 

b. False   

9. Pakikipag-isang dibdib – ay salitang ginagamit kung ..  

a. Ang pakay ay bigyan halaga ang malalim na kahulugan ng pag-aasawa 

b. Ang pakay ay magmahalan at magkaroon ng malaking pamilya 

c. Ang pakay ay bigyang halaga ang pamilya at pagkakaroon lamang ng konting anak 

10. Ang kasabihang lalagay na sa tahimik ay tumutukoy sa mga masasayang happenings ng single 

life.  

a. True 

b. False 

11. Ang kalikasan ng babae at lalaki ay dumanas ng drastic change sapagkat 

a. Sila ay tao lamang 

b. Sila ay nahulog sa kasalanan 

c. Sila ay nagkamali sa kanilang desisyon. 

12. Ang sumpang binibitiwan sa kasal sa harap ng Diyos ay 

a. Ang pangako na faithful ako kung faithful ka. 

b. Ang pangakong magsasama sila habang buhay ano man ang mangyari. 

c. Ang pangako na magsasama sila basta masaya ang buhay. 

13. Saan nakadepende ang haba ng period of adjustment ng pag-aasawa? 

a. Ito ay nakadepende sa kung gaano kahaba ang pasensiya ng mag-asawa 

b. Ito ay nakadepende sa level ng maturidad ng mag-asawa 

c. Ito ay nakadepende sa pagkakakilanlan nila sa isa’t isa 

14. Ang realidad ng pag-aasawa ay  

a. May kinalaman sa pagsisilbi ng babae sa lalaki. 

b. May kaakibat na maraming responsibilidad. 

c. May kinalaman sa tungkulin ng isa’t isa 

15. Ang mga tungkulin ng isa’t isa ay madidiskubre ng mag-asawa subalit di na ito dapat pang pag-

usapan. 

a. True 

b. False   

16. Magkakakilala lang ng husto ang mag-asawa kung sila ay nagsasama na sa isang bubong. 

a. True 

b. False 

17. Kapag umibabaw na ang mga shortcomings at kapintasan ng babae at lalaki 

a. Mayroon na silang dahilan upang maghiwalay. 
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b. Masusukat ang kanilang level of maturity kung paano sila mag-react sa mga hinaharap nilang 

pagsubok. 

c. Makikita kung sino ang matitirang matibay sa kanilang dalawa. 

18. Ang responsibilidad sa pagpapatupad ng mandate ng Diyos ay ibinigay sa lalaki at walang 

kinalaman ang babae dito. 

a. True 

b. False 

19. Ang responsibilidad ng babae ay 

a. Magpalaki ng kanilang mga anak 

b. Maging katuwang sa kanyang asawa upang matupad ang God-given objectives nila sa buhay. 

c. Magluto at maglinis ng bahay  

20. Sa simula ng pagsasama ng bagong kasal, maigi na i-practice nila agad ang 

a. Open communication, speaking truth in love 

b. Pagtancha sa ugali ng isa’t isa para maiwasan di pagkakaunawaan 

c. Pag-iingat sa pagsasalita para hindi makasakit ng damdamin 

 

 

 

II. Short Essay (250 words or more) 

 

Note:  
1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
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