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Homework 

Session Four:  Case Studies 

 

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. Ang social life ng mag-asawa ay may kinalaman sa  

a. Kanilang relasyon sa Diyos 

b. Kanilang relasyon sa kapwa-tao 

c. Lahat ng nasa itaas 

2. Ang political life ng mag-asawa ay may kinalaman sa 

a. Kung si mister ay maglilingkod sa bayan 

b. Kung si misis ay tatakbong kapitana sa barangay 

c. Relasyon nila sa awtoridad 

3. Ang economic life ng mag-asawa ay may kinalaman sa 

a. Kung sino sa kanilang dalawa ang hahawak ng pera 

b. Kung sino sa kanilang dalawa ang mas magaling mangasiwa ng resources 

c. Pangangasiwa ng kanilang oras, abilidad at resources 

4. Nasusubok ang awtoridad sa loob ng tahanan 

a. Kapag nag-aagawan ang mag-asawa sa kung sino ang may control sa pamilya 

b. Kapag hindi ginagampanan ni mister ang kanyang responsibilidad bilang padre de pamilya 

c. Kapag nangunguna si misis sa pagdedesisyon dahil nababagalan sa asawa 

d. Lahat ng nasa itaas 

5. Ang utos sa mga babae ayon sa Ephesians 5 ay 

a. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa habang kayo ay nagmamahalan. 

b. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa dahil mahal nila kayo. 

c. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa na parang sa Panginoon. 

d. Lahat ng nasa itaas 

6. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong maybahay 

a. sapagkat sila ang inyong pinakasalan. 

b. tulad ng pagmamahal ni Cristo sa iglesya. 

c. upang matupad ang layunin ninyo bilang mag-asawa. 

d. Lahat ng nasa itaas 
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7. Dahil sa panunukso ng ahas kay Eba, sinabi ng Diyos kay Eba na siya ay makakaranas ng labis na 

sakit sa kanyang pagdadalang-tao. 

a. True 

b. False 

8. Hindi si Adan ang napaglalangan kundi ang babae kaya pareho silang naging makasalanan. 

a. True 

b. False  

9. Ang epekto ng kasalanan sa babae ay nanaisin niyang sakupin ang kanyang asawa. 

a. True 

b. False 

10. Kung ayaw gampanan ng lalaki ang pamumuno sa pamilya, mapipilitan mag-assume ng 

leadership ang babae. 

a. True 

b. False 

11. Ang mga lalaki na namumuno sa kanyang pamilya ay may karapatang maghari-harian sa 

tahanan. 

a. True 

b. False 

12. Ang asawang babae ay nilikha ng Diyos 

a. Upang maging masaya ang buhay ng lalaki. 

b. Upang suportahan o tulungan ang kanyang asawa. 

c. Upang makabuo sila ng pamilya. 

13. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang hindi tama? 

a. Nagtutulungan ang mag-asawa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. 

b. Ang opinion ng babae ay hinihingi ng asawang lalaki upang mayroon siyang masisi kung may 

pagkakamali man sa decision. 

c. Hinihingi ng lalaki ang input ng asawang babae sa maliit o malaking bagay na 

pagdedesisyunan. 

14. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ang tama? 

a. Ang mga lalaki ay hindi na dapat asahan sa mga gawaing bahay. 

b. Hinihingi ng lalaki ang palagay o pakiwari ng asawang babae upang ang babae ang 

magdesisyon. 

c. Ang lalaki ang inatasan na magbigay ng leadership sa kanyang pamilya. 

d. Lahat ng nasa itaas 

15. May mga magandang katangian ang mga mag-asawa  

a. na dapat nilang ipagmalaki sa kanilang mga kaibigan. 

b. na dapat nilang gamitin upang mapagyaman ang pagtingin nila sa isa’t isa. 

c. na maaari nilang isipin na sila ay power couple. 

d. Lahat ng nasa itaas 

16.  Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga kahinaan ng bawat isa ay pinagplaplanuhan kung paanong matatanggap ng 

maluwag sa puso. 

b. Ang mga kahinaan ng bawat isa ay tunay na bahagi ng pagkatao natin. 

c. Ang mga kahinaan ay maaaring gawing katatawanan sa harap ng ibang tao para mas masaya 

ang buhay. 

17. Alin sa mga pangungusap ang hindi nakakatulong kay misis? 
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a. Honey, magpahinga ka na, ang dami mo kasing ginagawa, eh. 

b. Honey, ang sarap ng luto mo! Next time ito ulit.  

c. Honey, ikaw na talaga ang forever ko. 

18. Ang mga kababaihan ay nakakatulong sa kanilang asawa kung ang binibili nilang mga bagay na 

hindi pa kailangan ay “on sale.” 

a. True 

b. False 

19. Ang ulirang maybahay sa Proverbs 31 ay magaling magpatakbo ng tahanan kaya naman ang 

kanyang asawa ay laging nakaupo lamang sa gate 

a. upang umistambay. 

b. upang mamuno sa comunidad. 

c. upang magkipag-kwentuhan.  

20. Ang kakulangan sa pera ay maraming dahilan maliban sa 

a. Maluhong pamumuhay 

b. Katamaran 

c. Karunungang humawak ng pera 

d. Pagkainggit sa gamit ng kapitbahay 

21. Sa tuwing may okasyon tulad ng kasalan, graduation, birthday, etc., okay lang mangutang basta 

magbabayad ka. 

a. True 

b. False 

22. Ang isang tao na nabubuhay sa pangungutang subalit nagbabayad naman ay magandang pag-

uugali. 

a. True 

b. False 

23. Ang magkasintahan na hindi pa handa sa pag-aasawa ngunit nabuntis na ang babae ay marapat 

lang na ipakasal na ng mga magulang. 

a. True 

b. False 

24. Dahil bihira ang asawa na puno ng magagandang katangian, 

a. Kinakailangang kinikilatis muna ang mapapangasawa bago magpakasal. 

b. Kinakailangang maghiwalay na lang ang mag-asawa kung di sila magkasundo. 

c. Kinakailangan ng mag-asawa ang malaking pasensya, pag-unawa at pagpipigil sa sarili. 

25. Upang makaya nating mahalin ang ating kabiyak, kailangang manalig tayo sa Diyos. 

a. True 

b. False  

 

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 ninyong pinagtatalunan at paano ninyo ito nireresolba?  
 

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