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Philippine Biblical Worldview Institute 
 
 

Session 4 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. Si Adan ay pinatulog ng Diyos ng mahimbing upang 

a. Siya ay makapagpahinga 

b. Kumuha ng isang tadyang ni Adan 

c. Paggising niya ay mayroon na siyang kasama 

2. Tinawag ni Adan na babae ang nilikha ng Diyos sapagkat 

a. Siya ay asawa ng lalaki 

b. Siya ay nagmula sa lalaki 

c. Lahat ng nasa itaas 

3. Darating ang takdang araw na ang anak ay hihiwalay na sa kanyang magulang 

a. Upang madiskubre kung paanong mamuhay ng may kalayaan 

b. Upang magsarili at magpamilya ng kanya 

c. Upang matutong makapag-desisyon para sa sarili 

4. Kasama sa pagpapalaki ng mga anak ay ang pagbibigay ng  

a. halimbawa kung sino ang dapat masunod sa loob ng tahanan 

b. magandang halimbawa kung paano magmahal sa asawa 

c. pagbibigay ng instruction kung paano maging competitive sa buhay 

5. Responsibilidad ng magulang na unawain niya ang 

a. Tamang kalikasan ng anak at ng mundong kanyang ginagalawan 

b. Mga needs and wants ng kanyang mga anak 

c. Mga kahinaan at kalakasan ng anak 

6. Ang paglalaan ng masasarap na pagkain at malaking bahay ay mga responsibilidad din 

ng magulang. 

a. True 

b. False 
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7. Ang pangingibang bansa ang tanging kasagutan upang maiangat ang buhay ng pamilya. 

a. True 

b. False 

8. Ang pag-entrega ng mga anak sa lola at lolo ay nararapat lang upang ang mag-asawa ay 

makapag-trabaho ng maayos. 

a. True 

b. False 

9. Ang mga magulang na nangingibang bansa ay maraming nami-miss-out habang lumalaki 

ang kanilang mga anak subalit okay lang ito basta tuloy ang sustento. 

a. True 

b. False 

10. Walang magiging problema kung ang anak na may asawa na ay nakikipisan pa rin sa 

mga magulang niya sapagkat makakapagtulungan sila sa hirap at ginhawa. 

a. True 

b. False 

11.  Kung maituturo sa anak ang mabigat na responsibilidad ng pag-aasawa, 

a. Maiiwasan ang pag-aasawa ng wala sa panahon. 

b. Hindi na nila maiisip na mag-asawa pa. 

c. Iisipin na lang makipag-live-in para walang problema sa pakikipaghiwalay. 

12. Ang overcrowding sa loob ng maliit na tahanan ay humahantong sa 

a. Mga bata na umiistambay, naglalaro at palaboy-laboy sa kalye. 

b. Pagiging mas malapit na pagsasama sa bawat isa. 

c. Higit na pagmamalasakit sa bawat isa. 

13. Ang anak na naihanda sa mabuti at tamang paraan sa kanyang kinabukasan ay 

a. Nagiging mas responsable sa kanyang mga desisyon 

b. Mayroong magandang kinabukasang hinaharap 

c. Lahat ng nasa itaas 

14. Ang lumalagay sa tunay na tahimik ay may? 

a. Kabuhayan o hanap buhay 

b. May matitirhan at may potential sa pag-asenso sa buhay 

c. May magandang educasyon 

d. Lahat ng nabanggit 

 

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? 

 


