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HOMEWORK 

Part 6 Ang Tungkol sa Economiya 

 

Instruction:  
1. Isulat ang titik ng tamang sagot. 

Halimbawa: 
Part 6 Ang Tungkol sa Economiya 

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 tatlong bagay na kinakailangan sa production? 
a. land, labor at pera 
b. land, labor at abilidad 
c. land, labor at capital 

 
2. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng maling paraan ng pangangasiwa ng mga handog ng 

Diyos? 
a. Pagbubungkal at pagtatanim sa bakanteng lupa. 
b. Pag-aalaga ng mga hayop as pets o source ng pagkain. 
c. Gamitin ang oras sa mga bagay na makapagbibigay entertainment sa sarili. 

 
3. Anong bagay ang maari mong matutuhan sa mga langgam pagdating sa pagtratrabaho? 

a. Magtrabaho at mag-ipon upang sa panahon ng kagipitan ay may magagamit. 
b. Magtrabaho tuwing may pangangailangan at magrelax lang kung may nakakain naman. 
c. Magtrabaho ng may kasiglahan sa tuwing pinagmamasdan ng boss. 

 
4. Anong katangian ang hindi mo makikita sa ulirang may bahay? 

a. kasipagan 
b. kabaitan 
c. makasarili   

 
5. Ano ang nagiging reward sa mga taong marunong humawak ng kaloob na ibinigay sa kanila? 

a. Nadadagdagan ang kanilang pinangangasiwaan. 
b. Nababawasan ang kanilang pinangangasiwaan. 
c. Hindi nagbabago ang kanilang pinangangasiwaan. 

 
6. Ano ang natututuhan mo  sa araling ito pag dating sa pagkakaloob? 

a. Magbigay ng kung ano ang sobra na mayroon ka. 
b. Magbigay ng handog mula sa pusong may pagtitiwala sa Diyos. 
c. Magbigay ng malaki lalo na kung ito ay nagmula sa masamang paraan. 
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7. Paano natin mahihiwalay ang pangangailangan sa kagustuhan lamang? 
a. Ang isang bagay ay pangangailangan kung ito ay walang epekto sa ating buhay kung hindi 

natin makakamtan. 
b. Ang isang bagay ay pangangailangan kung ito ay nagbibigay kasiyahan sa iyo. 
c. Ang isang bagay ay pangangailangan kung ito ay magbibigay ng masamang epekto sa iyong 

buhay kung hindi mo ito makakamtan. 
 
8. Alin sa mga sumusunod ang hindi basic need ng tao. 

a. tirahan 
b. sasakyan 
c. damit  

 
9. Ano ang kalikasan ng tao nang siya ay likhain ng Diyos? 

a. Sumamba at maglingkod sa Diyos 
b. Sumamba at maglingkod sa sarili 
c. Sambahin ang sarili at maglingkod sa kapwa 

 
10. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng original mandate ng Diyos? 

a. Alagaan ang mga hayop na nilikha ng Diyos. 
b. Magpalaki ng pamilya. 
c. Gawing kapakipakinabang ang mga bakanteng lupa na maaaring pagtaniman. 

 
II. Essay: (At least 250 words) 

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. Ang essay ay isa-submit din sa iyong Pastor.  
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