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Philippine Biblical Worldview Institute 
 
 

Session 2 Christian Parenting Homework 

 

Instruction: 

1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 

Part 1 Tamang Pananaw 

1. a 

2. b 

3. c 

4. d 

and so on 

2. Sagutin ang isang essay question para sa buong module na nasa dulo ng multiple choice. 

3. I-submit ang homework sa iyong pastor for checking 

 

Multiple Choice 

1. Ang bata ay wala pang kamuwang-muwang sa kasalanan kaya hindi siya dapat paluin 

kapag nagkakamali. 

a. True 

b. False 

2. Kapag umiyak ang sanggol, ito ay dapat 

a. Bigyan agad ng gatas 

b. Tingnan kung basa ang lampin o oras na ng pag-inom ng gatas 

c. Patahanin kaagad 

3. Ano man ang ating edad, naroon ang kagustuhan na masunod lagi. 

a. True 

b. False 

4. Ang pamalo ng disiplina ang nagtataboy ng ________________ sa puso ng sanggol (Proverbs 

22:15 

a. Karunungan 

b. Katinuan 

c. Kalokohan 

5. Ang pamalo ng pagtutuwid ng mali ay nagbibigay ng ______________ (Proverbs 29:15) 

a. Kagalingan 

b. Kabutihan 

c. Karunungan 

6. Ang disiplina ay nagdudulot ng ___________ at _____________ sa kaluluwa (Proverbs 29:17 

a. Kalituhan at kaguluhan 

b. Kapayapaan at kasiyahan 

c. Karangyaan at kagalingan 

7. Ang bata na lumaking spoiled brat ay 
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a. Magkakaroon ng mabuting values habang siya ay lumalaki. 

b. Siguradong mahirap disiplinahin habang siya ay lumalaki. 

c. Walang problema sa pagsunod sa magulang. 

8. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Pinag-uusapan ng mag-asawa kung paano didisiplinahin ang mga anak. 

b. Ang mag-asawa ay hindi dapat nagsasalungatan sa harap ng mga anak. 

c. Ang mag-asawa ay dapat matakot gumamit ng patpat ng pamalo sa pagdidisiplina. 

9. Kapag namamalo ng anak, siguraduhing 

a. Si tatay o si nanay ay hindi galit nag alit. 

b. Talagang tatamaan ang anak sa puwet. 

c. Ang palo ay hindi para lamang tapik sa puwet. 

10. Huwag nating kalimutan na ang mundong ating ginagalawan ay 

a. Dapat na nagbibigay ng kasiyahan sa atin. 

b. Pinaghaharian ng ng diablo. 

c. Maraming sources upang tayo ay aliwin. 

11. Ang kalaban natin sa pakikibakang spiritual ay 

a. Ang mga espiritung nangangaluluwa 

b. Ang mga awtoridad at kapangyarihan ng kadiliman 

c. Mga masasamang tao na inimpluwensyahan ng mga demonyo. 

12. Ang mga batang lumaki na palaboy-laboy sa mundo ay 

a. mga batang kalye 

b. lantad sa mga gawa at pamamalakad ng diablo. 

c. Lumalaking street smart. 

13. Sino ang binigyan ng awtoridad sa tahanan? 

a. Si Tatay at Nanay 

b. Si Lolo at Lola 

c. Si Tatay 

14. Ang kakambal ng awtoridad ay 

a. Responsibilidad 

b. Benepisyo 

c. Kapangyarihan 

15. Sa isang kuwento ng Panginoong Jesus, ihinalintulad Niya ang isang matatag na buhay na 

nakatayo sa 

a. Bato 

b. Bakal 

c. Buhangin  

16. Ang ______________ ay nagbibigay ng karunungan. 

a. Guro 

b. Magulang  

c. Panginoon 

17. Hindi dapat kunsintihin ang _________________ ng mga anak. 

a. Pagiging mausisa 
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b. Pagiging tamad   

c. Pagiging matulungin 

18. Ano ang hindi dapat gawin sa mga katangiang nao-obserbahan ng magulang sa kanyang 

anak? 

a. Tangkilikin at hasain pa nang sa ganoon ay mas lalong magkaroon ng improvement.  

b. Ipagpaliban ang pagtuon ng pansin sa talent dahil kailangan itong gastusan. 

c. Mabuting ipagamit o gamitin ang mga talento at abilidad upang mas lalong 

kasanayan at katuwaan nang patuloy. 

19. Saan nagsisimula ang educasyon ng ating mga anak? 

a. Sa daycare 

b. Sa tahanan 

c. Sa Sunday school 

20. Ayon sa Proverbs 20:15, ano ang mas mahalaga? 

a. Kayamanan 

b. Karunungan 

c. Kasipagan 

 

II.  Essay 

Ano ang sinasabi ng Genesis 2:23-24 patungkol sa unang pag-aasawa na itinatag ng Diyos sa 

Garden of Eden? Paano ito naging relevant sa mag-aasawa sa ating panahon? 

 

 


