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MAG-USAP
MUNA TAYO

Bakit Pa Pag-aaralan Ang Aklat Na ito?

Ano ang maasahan mong makuha sa araling
ito? Paano Ito makatutulong sa IYO? Maraming
mag-aaral ang kumukuha nito bilang paghahanda
sa pag-aasawa Nasumpungan dito ng mga bagong
kasal ang mga subok na ahtunturun ng pagpapalago
ng Isang masayang tahanan Ang mga magulang at
anak ay lalong nagpapahalaga sa isa't isa sa
kanilang pag-aaral ng mga simulain ng mabuting
ugnayan ng sambayanan. Masusumpungan dito ang
mayayamang paalaala na maiba bahagi sa iba.

Mayroong isang bahagi sa araling ito para sa
bawa't isa, kaya't pag-aralan itong mabuti at
tingnan ang bahagi na tatagpo sa iyong pansa-
riling pangangailangan.

Totoo rin naman, na ang pagkaalam ng bagay
na dapat gawin ay hindi makatutulong sa iyo
maliban na iyong gawin yaon Ang sukat na
pakinabang sa mga aralmg Ito ay nakasalalay
sa sukat ng lyong pagganap ng mga bahagi na
angkop sa IYO.



8 Ang Pag-aasawa at Ang Tahanan

Kailan Mo Pag-aralan Ang Aklat Na Ito?

Ito ay isang malut na aklat-sanay an na iyong
madadala at mapag-aralan sa tuwing magka-
roon ka ng ilang minuto na wala kang ginagawa
Ang mga aralin ay hinati sa mga bahaging
m aiikli , upang magawa mong pag-aralan sa loob
ng rnaiikling panahon. Pilitin mong tapusin
ang Isang aralin sa Isang ltnggo Gawin ang lyong
magagawa, kung iyong magagawa, saanman.

Sa pasimula ng bawa't aralin, mayroong
balangkas na lyong pag-aralan. Basahin mong
mabuti Ito upang maihanda ang lyong ISIp sa
aralin Pagkatapos, sundin lamang ang mga
tagubilin

Paano Mo Paq-aaralan Ang Aklat Na Ito?

Ang aklat, tulad ng isang mabuting guro, ay
magpapaliwanag ng mga bagay-bagay sa iyo
at magtatanong sa IYO tungkol doon Bilang
Isang mabuting mag-aaral, sagutm mo ang mga
tanong bago mo basahm ang susunod na sina-
sabi ng aklat Kung hmdi mo tiyak ang sagot
hanapin mo sa bahaging kaba basa mo pa lamang.
Ito'y Isang aklat-sanayan, kaya maaari mong
isulat ang sagot dito Subali't kung ang aklat ay
ipmahrram lamang sa IYO o gagamiting muli, isulat
ang lyong mga sagot sa Ibang papel

Sa katapusan ng bawa't aralin, ihalmtulad
ang lyong sagot sa mga nakatala doon MaSISI-
yahan ka na antasan ang lyong sanh at tmgnan
kung gaano kabuti ang lyong nagawa Huwag
mo munang utingnan ang mga sagot hangga't
hindi mo naisusulat ang lyong sanhng sagot
Hindt mo na kailangang Ipadala ang lyong sagot
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Paminsan-minsan, hihilingin sa IYO na isaulo
ang Isang talata o kaya ay iangkop ang Isang
bagay sa kalagayan sa palibot mo Ang lahat
ng pagsasanay na ito ay makakatulong sa iyo,
kaya tiyaking ginawa mo ang lahat ng ito.

Tala ng Mag·aaral

Sa hulihan ng aklat ay ang lyong talaan
bilang mag-aaral na dapat punum sa bawa't
arahn. Upang lyong matanggap ang katibayan
sa kurso, ipadala ang iyong tala ng mag-aaral
sa
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