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Christian Marriage © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Session 3:  Paano Maiiwasan ang Marital Problems 

 

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. Masasabi nating ang pag-aasawa ay made in heaven sapagkat masaya ang pakiramdam sa pag-

aasawa. 

a. True 

b. False 

2. Hindi kailangan pagsumikapan ng mag-asawa na maging perfect ang kanilang marriage sapagkat 

a. Wala namang perfect marriage 

b. Magiging frustrating lamang sa bawat isa 

c. Wala rin itong kahihinatnan 

d. None of the above 

3. Ang kadalasang simula ng pag-aasawa ay may kinalaman sa  

a. Personality admiration 

b. Physical attraction 

c. Emotional attraction 

4. Ang emotional attraction ay may kinalaman sa 

a. Subject ng chemistry 

b. Mataas na antas ng chemistry 

c. Pagkakaroon ng good chemistry response  

5. Sa simula, ang physical attraction ay nadaragdagan ng personality and emotional attractions na 

nagwawakas sa fatal attraction. 

a. True 

b. False 

6. Upang hindi mawala ang physical at sexual attraction ng asawang lalaki sa kanyang  babae, 

kinakailangang 

a. Lagi siyang nakaayos kahit nasa bahay lang 

b. Lagi siyang mabango at bagong ligo 

c. Lagi siyang mayroong interesting na topic na maaari nilang pag-usapan 

d. None of the above 
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7. Ang mga relasyon na nauuwi sa kasalan ay hindi dapat nakabase sa mga wants and needs ng 

bawat isa. 

a. True 

b. False 

8. Kailangan bang siguruhin ng mag-asawa na ang expectations nila sa isa’t isa bago sila ikasal ay 

reasonable at doable? 

a. Yes 

b. No 

9. Kailangan bang isa-alang-alang ng mag-asawa ang mga starting points ng kanilang relationship 

katulad ng physical, personality at iba pa? 

a. Yes 

b. No 

10. Ang desires and tendencies ng tao ay factors na maaaring mag-create ng pressure sa mag-asawa 

at maging sanhi ng kanilang pagkakagalit. 

a. True 

b. False 

11. Kung ang mag-asawa ay parehong self-centered, may pag-asa pa bang maging maayos ang 

kanilang pagsasama? 

a. Oo, kung ang isa sa kanila ay matututong magparaya. 

b. Oo, kung aaminin nila ang kanilang pagkakamali sa isa’t isa. 

c. Oo, kung ito ay gagawin nila alang-alang sa kanilang mga anak. 

d. Oo, dahil sa common grace ng Diyos para sa mga mananampalataya at mga di-            

mananampalataya 

12. Ang common grace ng Diyos ay tinatanggap ng 

a. Mga mananampalataya at mga di-mananampalataya na sumusunod sa Diyos 

b. Mga mananampalataya at mga di-mananampalataya 

c. Mga mananampalataya at mga di-mananampalataya na gumagawa ng mabuti. 

13. Ang concepto ng common grace ay  

a. Makikita sa loob ng kahit kaninong tahanan 

b. Makikita sa loob ng tahanan ng mga Cristiano 

c. All of the above 

14. Ang wangis ng Diyos ay hindi tuluyang nabura sa makasalanang sangkatauhan 

a. Kaya mapagmamasdan pa rin ang kabutihang nagaganap sa ating kapaligiran 

b. Subalit ito ay hindi na maaninaw ng mabuti 

c. All of the above 

15. Paano nararating ang marriage conflict resolution? 

a. ang masinsinang pag-uusap patungkol sa expectations ng mag-asawa saisa-t isa 

b. pagsariwa ng mga magagandang eksena sa kanilang buhay nang sila ay nagsisimula pa lang 

c. surrender sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanila bilang mag-asawa 

16. Ang isang paraan ng conflict resolution ay tinatawag na surrender. 

a. Ikaw na ang tama at ako ang mali para wala nang maraming discusyon. 

b. Okay, panalo ka na kaya gawin natin ang iyong ninanais. 

c. Kahit alam kong tama ako, pero dahil ipinipilit mo ang iyong katuwiran, quiet na lang ako. 

d. Lahat ng nasa itaas na scenario ay pag-surrender. 

17. Ang isa pang paraan ng conflict resolution ay tinatawag na compromise 

a. subalit hindi ito garantiya na ito nga ang pinakamabuting solution. 
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b. kung saan isinasa-alang-alang ng bawat isa ang mabuting punto at nagtatagpo sa gitna para 

magkaroon ng solusyon ang problema.  

c. Kung saan nagbibigayan ang dalawang panig. 

d. Lahat ng nasa taas ay tamang sagot. 

18. Ang compromise ay magandang conflict resolution upang si mister ay hindi na mahirapan 

magdesisyon. 

a. True 

b. False   

19. Ang impasse ay ang pagkakasundo na wala nang pwedeng mapagkasunduan ang mag-asawa. 

a. True 

b. False 

20. Ang maaaring solusyon sa sitwasyon na tinatawag na Impasse ay 

a. Separation 

b. Marriage counselling 

c. None of the above 

 

 

II. Short Essay (250 words or more) 

Base sa iyong karanasan (kung ikaw ay may asawa na) o obserbasyon (kung ikaw ay single at 
nagbabalak mag-asawa), ano ang madalas na pinagtatalunan ng mag-asawa at paano ito nireresolba?  
 

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