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Servant Leadership © 

Conrad Jun Tolosa 

 

Homework 

Part Five.  Ang Leader Director 

 

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 homework ay i-submit sa iyong pastor. 
 
 
I. Multiple choice 

1. Ang plano ay 

a. Talaan ng magkakasunod na aktibidad na itinakda para sa pagsasakatuparan ng layunin. 

b. May Sistema o pamamaraan. 

c. May direksyon o patutunguhan 

d. All of the above 

2. Ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin. 

a. Ito ay detalyadong plano na ibinibigay Niya sa atin. 

b. Ito ay nakalahad sa Bibliya tulad ng kung paano tayo mamuhay at maglingkod sa Kanya at sa 

ating kapwa. 

c. All of the above. 

3. May tatlong hakbang ang pagpaplano: 

a. Sino, paano, magkano 

b. Ano, paano, magkano 

c. Ano, kalian, magkano 

d. All of the above 

4. Ang pagtatakda ng pakay ay may kinalaman sa  

a. Pagpapahayag ng resulta ng pangitain 

b. Paglilinaw ng punto ng tagumpay ng isang gawain sa loob ng nakatakdang panahon. 

c. All of the above 

5. Ang paglalaan ng gugugulin ay may kinalaman sa  

a. Pananalapi lamang 

b. Trabaho lamang 

c. Oras, trabaho at kagamitan 

6. Ang proseso ng pagpaplano ay ang mga sumusunod: 

a. Consultation, decision-making, execution  

b. Consultation, deliberation at decision-making 

c. Consultation, execution, evaluation 
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7. Ang execution o pagpapatupad ng plano ay 

a. ang actual na pagsasagawa ng mga hakbang ng napagkasunduang plano 

b. ang pagsasagawa ng iminungkahi ng ilan sa mga kasamahan 

c. all of the above 

8.  Ang pana-panahong pagtitimbang ay kinakailangan upang 

a. mapahiya ang liderato sa kanilang mga desisyon. 

b. makagawa ng pagwawasto sa tamang panahon at maiwasan ang pagbagsak ng programa. 

c. mabago ang buong programa. 

9. Ang mahusay na leader ay  

a. natatakot gumawa ng mga mahihirap na desisyon. 

b. hindi natatakot gumawa ng mahihirap na desisyon. 

c. naghahanap ng sisisihin kapag nagkaproblema sa programa. 

10. Ang pagbabago o revision ay ginagawa sapagkat  

a. tayo ay mga tao na may kakulangan din.  

b. hindi ginawa ng Diyos na tayo ay maging perfect sa ating kaalaman. 

c. Ang mga condisyon sa ating paligid ay nagbabago rin. 

d. All of the above 

 

II. Short Essay (250 words – 20 points) 

Ano ang iyong mga natutuhan sa ating mga pinag-aralan patungkol sa mapaglingkod na pamumuno? 
 

Note:  
1. Ang essay ay maaaring isulat sa English, Tagalog or Taglish. 
2. I-submit ang essay sa iyong Pastor.  
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