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PAPEL NG i\1(;;\ S/\(;OJ J
PANGKAT I

Pamagat ng kurso . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

Ang iyong Pangalan . . ....................•.

Ang iyong ICI Number .
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numero ng mag-as-
ral buhat sa ICI.)

Ang lyong Address .

Gulang. . . . ' .Kasarian (Sex) ••...••..

Hanap-buhay ........................•.•..

Ilan kayo sa inyong pamilya? .... .Ilang taon kang nag-
aaral sa paaralan? . . . . . . . . . .Kung ikaw ay kaanib ng
isang iglesia, ano ang pangalan ng inyong iglesia? ..•••

Ano ang iyong pananagutan o gawain sa iglesia? ....•

Paano mo. pinag-aaralan ang kursong ito: Mag-isa? . . .
Kasama ang pangkatî Ano-ano ang mga kurso
ng iCI ang iyong napag-aralan na? ..............••

Ngayon ay tunghayan ang kabilang pahina at sagutin ang
lahat ng mga tanong.
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.~ MGA TAGUBILIN SA PAGLALAGAY NG SAGOT SA
;:> PAPEL NA PAGSASAGUTAN
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Sa mga sumusunod na halimbawa ay anúng ipakikita sa
iyo kung paano ang pagpili ng sagot at paglagayng sagot
sa iyong papel na pagsasagutan. Mayroong dalawang uri
ng tanong: TAMA·MALI at MARAMIHANGPAGPIPI-
L1AN.

HALIMBAWANG TANONG NA TAMA·MALI
Ang mga sumusunod na pangungusap ay maaaring tama
o mali. Kung ang pangungusap ay

TAMA - Itiman ang bilog ng@
MALI - ltiman ang bilog ng@

I Ang Biblia ay mensahe ng Dios para sa atin.
Ang nasa itaas na pangungusap, Ang Biblia ay mensahe
ng Dlos para sa atin ay TAMA, kaya't iyong itiman ang
bilog ng@ katulad nito:

@®
HALIMBAWANG TANONG NA MARAMIHANGPAG·
PIPILlAN

lisa lamang ang tamang sagot sa mga sumusunod na tao
nong.ltiman ang bilog ng sagot na iyong pinili.

2 Ang ipinanganak na muli ay nangangahulugan ng
a) pagigingbata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas.
k) pagpapasimula ng bagong taon.

Ang taman~ sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang tao
gapagligtas, kaya't iyong lalagyan ng itim ang bilog @
katulad nito:

2@ • ®
Ngayon ay basahin ang mga tanong sa 2 pangkat ng
iyong tala' ng mag-aaral ng mga tanong'at lagyan ng sa-
got ang sagutan sa pangkat latulad ng ipinakita nanúng
halimbawa. Piliin ang iyong sagot at pagkatapos ay iti-
man ang bilog (!)' ®, O® ayon sa iyong napili.
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PAPEL NG MGA SI\{,()l 2
PANGKAT 2

Pamagat ng Kurso • . . • • • . . . . • . • • • • . • • • . . . .. :.

Mangyarl1amJlng na su1atrm ang mga PUWtII'Ig III ~

Ang iyong Pangalan . • . . . • . . • • . . • • • ••.•••••••.

ADS lyong ICI Student Number ••••••• '•••••••••
(Huwag sasagutin kung wala ka pang numerong
mag-aaral buhat sa ICI.)

ADS lyong Address o TirIhan .•••••••••••••••••
... .. ... .. . '.' .

MGA KAHILINGAN PARA SA IMPORMASYON

Ang tanggapan ng ICI sa inyong pook ay malulugod na
magpapadala sa iyo ng mga impormasyon sa iba pang
kurso at sa katumbas na halaga ng bawat aralin. Maaari
mong gamitin ang mga puwang sa ibaba para hunûling
ng mga nais mong impormasyon.

Ngayon ay tunghayan ang kabilang ptÚIi1II1llt 1tlgUt/n ang
1Ilhat ng tanong.
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MGA TAGUBILIN SA PAGLALAGAY NG SAGOT SA'
PAPEL NA PAGSASAGUTAN

Sa mga suniusunod na halimbawa ay aming ipakikita sa
·.Iyo kung paano ang pagpili ng sagot at paglagay ng sagot
sa lyong papel na pagsasagutan. Mayroong dalawang uri
ng tanong: TAMA·MALI at MARAMI HANG PAGPIPI·
L1AN

HALIMBAWA NG TANONG NA TAMA· MALI

Ang mga sumusunod na pangungusap ay maaaring tama
o mali. Kung ang pangungusap ay

TAMA - Itiman ang bilog ng G)
MALI - 1timan ang bilog ng @

I Ang Biblia ay mensahe ng Dios para sa atin.

Ang nasa itaas na pahgungusap, Ang BibUa ay mensahe
ng Dios ~a sa atin, ay TAMA, kaya't iyong iitiman ang
bilog ng W katulad nito:

.@®
HALIMBAWA NG TANONG NA MARAMIHANG PAG·
PIPIUAN

lisa lamang ang tamang sagot sa mga sumusunod na
tanong. Itiman ang bilog ng sagot na iyong pinili.

2 Ang ipanganak na muli ay nangangahulugan ng
a) pagiging bata sa gulang.
b) pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas.
k) pagpapasimula ng bagong taon.

Ang tamang sagot ay b) pagtanggap kay Jesus bilang tae,
Rpagligw, kaya't iyong lalagyan ng itim ang bilog ng
® katulad nito:

Ngayon ay basahin ang mga tanong sa Unang Pangkat ng
i)")ng tala: ng mag-aaral at lagyan ng sagot ang sagutan
sa pangkat katulad ng ipinakita naming halimbawa. Piliin
ang iyong sagot at pagkatapos ay itiman ang bilog @.
@. O® ayon sa iyong napili.
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.~ TALA NG MAG·AARAL PANGKAT 2 -
~ PAPEL NG MGA SAGOT 2

~ ltiman ang tamang bílog,
~

9@@®
10 @@®
II @@®
12 @@@
13@@(t)
14 @@~
15 @@@
16 @@@

17 @@@
18 @@@
19 @@@
20 @@®
21 @@@
22 @@@
23 @@®
24 @@®

Ngayon na nalagyan mo na ng sagot ang tanong, matutu·
Iungan mo kami na mapaunlad ang kursong ito sa pama.
magitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong.
Mangyari lamang na sabihin sa amin ang iyong tunay na
damdamin tungkol sa kunong ito. Bilugan ang titik na
naghahayag ng iyong damdamin.

I AnI mp bapy na tinukoy II araUna ito ay
a) Lubos na kawili·wiIi
b) kawili·wili
k) bahagyang kawili·wi1i.
d) hindi kawili-wili,
e) nakaltawallJll1llJ1L

2 Ako'y natuto
a) DI maraming-marami.
b) nlllln.
k) hindi masyado.
d) DJ hindi bllO.

3 ADJ aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalap.
k) hindi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon.

4 Ani mga ualina ito ay
a) napakahirap.
b) maJúDp.
It) madali.
d) napakadali.

S Sa panabJahatu, ana
mga araIfnC ita ay
a) napabhuay.
b) mahusay.
k) kainaman.
d) mahina.



6 Gusto mo pa bang kumuha ng ibang kuno na katu-
lad nito?
a) Tiyak na oo.
b) Maaaring oo.
k) Maaaring hindi.
d) Tiyak na hindi.

7 Mangyari lamang na ísulatang isang tiyak na puna
(Komentario) tungkol sa mga aralin .•.••.•••.

MAUGAYANG BATI!
Tapos mo na ang kursong ito. Ikinagagalak naming

nakasama ka bílang aming mag-aaral at umaasa kami na
ikaw ay mag-aaral pa ng ibang kurso ng ICI. Itong talaan
ng mag-aaral na nilagyan mo ng mga sagot ay iyong isauli
sa iyong guro o sa opisina ng ICI. Matapos na aming na-
Iagy.an ng antas ang iyong-mga sagot sa pagsusulit, ito'y
ibabalik namin sa iyo at padadalhan ka namin ng isang
magandang katibayan o palatandaan na natapos mo ang
araling ito para sa iyong magkakasunod na pag-aaral,

Mangyari lamang na isulat sa malalaking titik ang
iyong pangalan para sa iyong katibayan/sertipiko ng pag.
tatapos:

Pangalan ••...••...•.••...•.......•..•.....

For ICl Office {jse Only

D ••.••.••••••••••.••.• .sC •..•...•....•••••

r1II"Iil International Correspondence Institute
L.JlI,,;!lfJ P.O. BOX 1084 MANILA, PHILIPPINES 2800

4



LIJ TALA NG MAG-AARAL PANGKAT I-5 PAPEL NGMGASAGOTI
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i: Ngayon na nalagyan mo na ng sagot ang tanong, matutu-
~ lungan mo kami na mapaunlad ang kursong ito sa pama-
ffi magitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong.
l- Mangyari lamang na sabihin sa amin ang iyong tunay na
2!:: damdamin tungkol sa kursong ito. Bilugan ang titik na

naghahayag ng iyong damdamin.

1timan ang tamang bilog.

I @@@ 9 @@@ 17 @@@
1@@® 10 @@® II @@@
3 @@® II @@@ 19 @@@
4 @@@ 12 @@® 20 @@@
5 @.@® 13 @@(k)21 @@®
6 @@@ 14 @@~ 22 @@@
7 @@® 15 @@® 23 @@@
8 @@® 16 @@@ 24 @@@

I Ang mga bagay na tinukoy sa araling ito ay
a) Lubos na kawili·wili
b) kawili·wili
k) bahagyang kawili·wili.
d) hindi kawili-wili,
e) nakakawaJ&na.pna.

2 Ako'y natuto
.a) ng maraming-muami.
b) ng ilan.
k) hindi masyado.
d) ng hindi bago.

3 Ang aking natutunan ay
a) napakahalaga.
b) mahalaga.
k) hindi mahalaga.
d) pag-aaksaya ng panahon.

3

4 Ang mga araIina ito lJ
a) napakahirap.
b) mahirap.
k) madali.
d) napakadali.

S Sa pangka1ahatan, ana
mga araling ito ay
a) napakahusay.
b) mahusay.
k) kainaman.
d) mahina.



6 Mangyari lamang na isulat ang isang tiyak na puna
(komentario) tungkol sa mga aralin:

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. ~ .
Isulat dito ang anumang tanong kaugnay ng aralin na
nais mong sagutin ng iyong guro.

Ngayon ay muli mong tunghayan ang iyong talaan ng
Mag-aaral/Papel Ng Mga Sagot l upang matiyak na nasa-
got mo na ang lahat ng mga tanong. Pagkatapos ay ibalik
ito sa tanggapan ng ICI na nasa inyong pook. Ang
address ay iyong makikita sa huling pahina nitong talaan
ng Mag-aaral. Kung walang malapit na tanggapan ng ICI
sa iyong pook, ibalik ang iyong Papel ng Mga Sagot sa
address na nakalimbdg dito.

For ICI Office Use Only
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Gusto mo bang.
malaman kung ...

• Sino si Jesus?
• bakit Siya sinasamba ng mga tao?
• paano mo Siya higit na makikilala?
• ano ang nais Niyang gawin para sa iyo?
• saan at paano Siya maghahari?

Kung gayon, sadyang isinulat ang Sino si
Jesus para sa iyo. Ito'y isang bago at pinala-
wak na aklat na naging napakapopular at
mapakinabang sa maraming bansa.

Mawiwili kang mag-aral ng kursong Sino si
Jesus. Sundin lamang ang mga ipinagagawa
at subukan ang iyong sarili habang nag-aaral.
Habang isinasagawa mo ang nakatutulong
na mga mungkahi rito, matutuklasan mo ang
lalong masagana at haigit na maligayang
buhay.

Ang simbolong ito ay isang patnu-
bay para sa sunud-sunod na pag-aaral.
Ang sery.!ng Christian Life ay hinati sa
tatlong yunit na tig-aanim na kurso ang

~

bawat isa. Ang "SINO SI JESUS" ay

mrnika-3 kurso sa Yunit II. Kapag iyong
sinunod ang pagkakahanay ng mga kurso,
ito ay makapagbibigay sa iyo ng paki-
nabang.

Maaari mong gamitin ang aklat na ito bilang isang
kurso sa pansariling pag-aaral o basahin ito bilang isang
aklat sa pansariling kapakinabangan sa iyong pamumuhay
Cristiano. ~--------..--
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