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HOMEWORK 

Part 1 Tamang Pananaw 
 
 
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. Ano ang kahihinatnan o magiging bunga ng pananaw na nakabase sa katotohanan? 

a. Babagsak ang moralidad dahil nagbabago ang standard ng tama o mali. 

b. Mabilis na magbabago ang isip sapagkat hindi alam kung ano talaga ang paniniwalaan. 

c. Magbubunga ng mabuting moralidad at makakapamuhay ng tama. 

 
2. Ang tamang pananaw ay naka-base sa triad ng 

a. Mabuti, masama at pangit 

b. Totoo, mabuti at tama 

c. All of the above 

 

3. Saan mo dapat itayo ang iyong pananaw? 

a. Sa salita ng Diyos 

b. Sa iyong instinct 

c. Sa iyong pangangatuwiran 

 
4. Ano ang totoo? 

a. Ang tinuturo ng simbahan 

b. Ang sinabi/sinasabi ng mga sikat na tao 

c. Ang sang-ayon sa salita ng Diyos 

 
5. Paano mo malalaman ang totoo? 

a. Magbasa ng mga aklat ng iba’t-ibang philisophers. 

b. Magbasa ng Biblia. 

c. Pakinggan ang karanasan ng mga kaibigan at ibang social media influencers. 

 

6. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Ang paniniwala ay pagtitiwala sa katotohanan ng isang bagay, may katibayan man ito o wala. 
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b. Ang paniniwala na batay sa haka-haka ay maaring makapagdulot ng benepisyo sa tao. 

c. Ang tao na naniniwala sa suwerte ay madalas na tumataya sa lotto o jueteng.  

 

7. Alin sa mga pangungusap ang hindi tama? 

a. Sinabi ng Diyos kay Adam na huwag kakain ng bunga mula sa puno ng pagkaalam ng mabuti 

at masama. 

b. Sinabi ng Diyos na hindi mabuti na ang tao ay nag-iisa; bibigyan ko siya ng angkop na 

makakasama at makakatulong.  

c. Sinabi ng Diyos kay Adam na huwag kakain ng bunga mula sa puno na nagbibigay buhay na 

nasa gitna ng hardin. 

 
8. Ano ang mabuti? 

a. Ang motivation mo sa iyong paggawa/pagkilos ay bigyang kasiyahan ang sarili. 

b. Ang motivation mo sa iyong paggawa/pagkilos ay bigyang kasiyahan ang Diyos. 

c. Ang motivation mo sa iyong paggawa/pagkilos ay bigyang kasiyahan ang ibang tao. 

 
9. Ano ang tinitignan ng Diyos sa iyo sa tuwing ikaw ay naghahandog? 

a. ang bagay na hinahandog 

b. ang dami ng hinahandog 

c. ang puso ng naghahandog 

 

10. Alin sa mga pangungusap ang tama? 

a. Ang Diyos ay nalulugod sa lahat ng tao. 

b. Ang taong may pananampalataya sa Diyos ay kalulugdan Niya. 

c. Ang paggawa ng isang bagay na labag sa ating paniniwala ay nagbibigay kaluguran sa Diyos. 

 

11. Ano ang tama? 

a. Ang pagsasabuhay ng mga turo mula sa salita ng Diyos. 

b. Ang pagsasabuhay ng mga bagay na katanggap-tanggap sa madla. 

c. Ang pagsasabuhay ng paniniwalang kung saan ka masaya gawin mo basta wala kang taong 

inaargabyado.  

 

12. Sino ang iyong dapat na maging basihan ng tama at mali? 

a. sarili 

b. mga kaibigan 

c. Diyos (gamit ang Kanyang salita)  

 

13. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos? 

a. Pagbibigay tulong sa kapwa sapagkat ito ang natutuhan sa salita ng Diyos. 

b. Pagsasaayos ng position ng mga kasangkapan sa bahay upang suwertehin. 

c. Pagkatay ng hayop sa tuwing nagpapatyo ng isang gusali o infrastructure. 

 
14. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? 

a. Manuod/makinig ng mga inspirational messages. 

b. Magbasa at pag-aralan ang salita ng Diyos. 

c. Manalangin na bigyan ka ng “sign” ng Diyos sa bawat desisyon na gagawin. 
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15. Ang pagbabasa ng horoscope o panghuhula ay makapagpapahayag sa atin ng kalooban ng Diyos. 

a. True 

b. False 

 

II. Essay: (At least 250 words) 

1. Compose one (1) short devotion or essay: Ano ang pinaka-mahalagang bahagi ng pananaw sa 

buhay ang dapat baguhin ng ating mga kababayan?  

 

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