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Philippine Biblical Worldview Institute 
 
 

Session 3 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. Makikita ng Diyos ang ating hugis sa sinapupunan ng ating ina kapag malapit na tayong 

ipanganak. 

a. True 

b. False 

2. Nilikha tayo hindi lamang upang magkaroon ng buhay kundi ang nilalaman ng ating  

buhay ay Kanya ring gawain. Bahagi dito ang 

a. Pagbabalik-loob natin sa Diyos. 

b. Muling paglikha sa wangis ni Cristo sa mga nagtitiwala sa Kanya. 

c. Lahat ng nasa itaas 

3. Ang layunin ng Diyos sa pagkilos sa buhay ng tao ay 

a. Upang maging matagumpay siya sa kanyan chosen field 

b. Upang lakaran ang mabubuting gawa na magdudulot ng kasiyahan sa pamilya 

c. Upang maisakatuparan ang mabubuting gawa na magbibigay kasiyahan sa Diyos. 

4. Ano ang layunin ng Diyos sa bawat buhay na kanyang nilalang?  

a. Ang maging tanyag at yumaman sa kanyang career. 

b. Ang maisagawa ang kanyang calling. 

c. Lahat ng nasa itaas 

5. Dapat ituro sa anak na siya ay tanging likha ng Diyos at dapat niyang tuparin ang layunin 

ng Diyos sa kanyang buhay. 

a. True 

b. False 

6. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang mga katangian ng anak ay dapat bigyan pansin upang mahasa ang kanyang mga 

abilidad.  

b. Ipagamit sa anak ang talento o abilidad upang makasanayan at makasiyahan. 
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c. Ipagamit sa anak ang mga talento at abilidad kahit na napre-pressure ang bata. 

7. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Kung ang calling mo ay maging isang guro, magsasanay ka bilang teacher 

b. Kung ang calling mo ay maging negosyante, hahasain mo ang iyong business skills 

c. Kung ang calling mo ay mabuting katiwala ng pera, lagi kang maghihintay ng mga 

sale sa mall. 

8. Ang mga magulang ang dapat na pumili ng kurso ng kanilang mga anak para hindi ito 

mapariwara. 

a. True 

b. False 

9. Dapat isiksik sa isip ng anak na dapat siyang tumulong sa kanyang mga magulang sa 

pagpapaaral ng kanyang mga kapatid kapag siya ay nagtratrabaho na. 

a. True 

b. False 

10. Tama lang na ang anak ay hikayatin gawin ang isang bagay sapagkat baka ma-develop pa 

ito kahit alam ng magulang na napipilitan lamang ang anak. 

a. True 

b. False 

11. Ang pagbibigay direksyon sa anak ay dapat humantong sa kung sino ang kanyang 

mapapangasawa. 

a. True 

b. False 

12. Ang kailangan ng ating mga kababayan na dumaranas ng kahirapan ay  

a. Makatanggap ng hand-out mula sa mga kamag-anak  

b. Makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno 

c. Makatamo ng kaalamanan 

13.   Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? Ang tamang edukasyon para sa anak ay 

yaong  

a. Magbibigay sa kanila ng matiwasay at marangyang kabuhayan. 

b. Magbibigay sa kanila ng karunungan at pang-unawa na may kinalaman sa totoo, 

mabuti at tama. 

c. Makapagpapaunlad ng kanilang taglay na mga abilidad. 

14. Ang sabi sa Proverbs 9:10a ay ang _______________ sa Panginoon ay panimula ng 

karunungan. 

a. Kasiyahan 

b. Takot 

c. Katuwiran 

15. Sa Proverbs 2:6, sinabi na Ang Panginoon ay nagbibigay ng ____________________ at mula sa 

Kanyang bibig lumalabas ang kaalaman at pang-unawa. 

a. Katiwasayan 

b. Kasiyahan 

c. karunungan 
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16.  Ang tamang edukasyon sa ating mga anak ay nagsisimula sa pagtuturo sa kanila ng 

salita ng Diyos. 

a. True 

b. False 

17. Ang pagkawalang takot sa Diyos ay nauuwi sa 

a. Pagkakilala sa Kanya 

b. Madaling pagpasok ng kalokohan sa isip 

c. Paggawa ng kaunting kabutihan 

18. Anumang kurso ang kunin ng ating anak, dapat itong gamitin para sa 

a. Ikatatanyag ng kanyang pangalan 

b. Ikaluluwalhati ng pangalan ng Diyos 

c. Ikasisiya natin bilang magulang 

19. Ang mga batang nagdra-drop-out sa eskuwelahan ay kadalasang nauuwi sa 

a. Masamang gawain 

b. Pagpapalimos 

c. Pagdedelihensya 

d. Lahat ng nasa itaas 

20. Mahalagang mag-may-ari ng karunungan at kahit na gugulin natin ang lahat ng ating 

kayamanan upang makakuha lamang ng pang-unawa. 

a. True 

b. False 

21. Kinakailangan ang maraming salapi upang magkaroon ng karunungan. 

a. True 

b. False 

22. Makatatamo lamang ang tao ng karunungan kung siya ay  

a. Nag-aaral sa magandang unibersidad 

b. Nag-aaral ng salita ng Diyos 

c. Mayroong scholarship sa eskuwelahan 

 

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? 

 


