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ARALIN 1 at 2

Petsa .... '"

Isulat ng malinaw:
Pangalan .

Tirahan , .

Kung ang aklat ay muling gagamitin ng ibang
mag-aaral at nagnanasang magkaroon ng Kati-
bayan ng Pagtatapos, mangyayari lamang humi-
ling ng dagdag na mga kopya ng Tala ng Mag-
aaral para sa bawa't mag-aaral,

Ang Katibayan ng Pagtatapos sa ANG PAG·
AASAWA AT ANG TAHANAN ay ipadadala sa
bawa't mag-aaral na matagumpay na nakatapos
ng Tala ng Mag-aaral.

Gulang Babae o Lalaki .

May Asawa .

Nakatakdang ikasal

Hanap-buhay . . . . . . . .

Relihiyon , . ..



Sa anong paraan inaasahan mong matutulungan
ka ng kursong ItO?

Aralin I - Ano Ang Pag-aasawa

1. Sino ang nagtakda ng pag-aasawa? ...

2. Sa iyong sariling salita sabihin kung ano ang
nais ng Diyos na maging katulad ng pag-aasawa.



3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at smun ang iyong mga sagot sa bahagi ng
Mag-uusap Muna Tayo sa pamamagitan ng
unang aralin? . . . . . . . . . .

4. Mauulrt mo ba ng wasto sa memorya ang
Hebreo 13 4? .

Aralin 2 - Bago Ang Pag-aasawa

1. Kung ikaw ay magbibigay ng payo sa isang
binata, tungkol sa pagpigil ng kanyang Isipan,
ano ang iyong sasabihin sa kanya?

2. Ano ang masamang ibinubunga ng pagkakaroon
ng ugnayang mag-asawa bago makasal?



3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa íka-2 aralin?

4. Mauu1it mo ba ng wasto sa memorya ang l
Timoteo 5: 22; l Corinto 6:18? .

Muling tingnan ng maginga t ang iyong
Tala ng Mag-aaral. Kung nyak mo na ang
lahat ng puwang at mga sagot, gupitin ang
mga pahinang ito at ipadala sa aming paara-
lan.

Kapag balak mong ibahagi sa iba ang
aklat-aralin, maaaring ayaw mong tanggalin
ang mga pahina ng Tala ng Mag-aaral sa
aklat-aralin, sa ganitong kadahilanan, ma-
aari kang gumawa ng mga kopya ng Tala ng
Mag-aaral sa hiwalay na mga papel at ipada-
la sa ICI upang malagyan ng antas.

Tiyakin na tama ang inilagay na selyo sa
sobre. Tandaan huwag ng ipadala ang aklat-
aralin, ang tala ng rnag-aaral ang tanging
siyang ipadala sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
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P O Box 1084, Manila
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ARALIN 3 at 4

Petsa ng Ipadala .

Isulat ng malinaw:

Pangalan

Tirahan ....

Aralin 3 - Pagpili Ng Makakasama

1. Ano ang mga katangian ng iyong naiisip
na mahalaga sa pagpili ng magígmg asa a?



2. Smagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-3 aralin?

3. Mauulit mo ba ng wasto sa memorya ang 2
Corinto 6' l4;Amos 3'3? .

Aralin 4 - Pagtitipanan At Kasal

l. Bakit nais ng Cristiano na idaos ang kasal 'sa
simbahan? . . . . . . . . . . .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong at
sinuri ang iyong mga sagot sa ika-4 na aralin?

Muling tingnan ang iyong tala ng mag-aaral
sa aralin 3 at 4 upang maging tiyak na ang lahat
ng puwang may wastong sagot. Tiyakin na tama
ang selyo na iyong inilagay sa sobre Gupitin ang
mga pahinang ito at ipadala sa

.' ~. INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila
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Aralin 5 at 6

Petsa ng ipadala

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan, .

Aralin 5 - Pagsisimula Ng lyong Tahanan

1. Ano ang kahulugan ng tahanan sa iyo?

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-S aralin?



Aralin 6 - Pagpapalago Ng lyong Tahanan

l. Ano ang kabutihang dulot ng isang tahanang
Cristiano kaysa tahanang hindi Cristiano?

2. Ikaw ba'y mayroong pananalanging kasama
ang buong sambahayan?
o binabalak pa lang ito?

3. Smagot mo na ba ang lahat ng tanong at sinun
ang mga sagot sa ika-6 na aralin?

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa araling 5 at 6 upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang. Gupitin Ito
at ipadala sa'

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE

P O Box 1084, Manila
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Aralin 7 at8

Petsa ng ipadala .

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan " .

Aralin 7 - Mga Katungkulan Ng Asawang Lalaki

1. Ayon sa kalagayang lyong tinitirahan, ano
ang sa palagay mo'y napakahalagang katung-
kulan ng asawang lalaki? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-? aralin?

3. Maisasaulo mo ba ang mga sumusunod na
talata: Efeso 5:25; Colosas 3:19; 1 Timoteo
5: 8? . .



Aralin 8 - Mga Katungkulan Ng Asawang Babae

l . Sa liwanag ng kalagayang iyong tinitirhan,
ano sa palagay mo ang pinakamahalagang
katungkulan ng isang asawa? .

2. Sinagot mo na ba ang 1ahat ng mga tanong
at sinuri ang mga sagot sa ika-B aralin?

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang sumusunod
na mga talata: Tito 3:4; Colosas 3:18; Mga
Kawikaan 31: 26; Mga Kawikaan 31 :30;
Mga Kawikaan 31: 28? .

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa araling 7 at 8 upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang. Gupitin ito
at ipadala sa:

INTERNATIONAl CORlESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFlCB
P. O. Box 1084. lIaJdla
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Aralin 9 at 10

Petsa .

Isulat ng malinaw:

Pangalan .

Tirahan. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

Aralin 9 - Mga Katungkulan Ng Mga Magulang

l. Ano sa palagay mo ang napakahalagang
katungkulan ng mga magulang sa kanilang
mga anak? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-9 na
aralin? .

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang sumusunod
ng mga talata? Awit 127:3; Efeso 5:1, 2;
Mga Kawikaan 22:6? .



Aralin 10 - Mga Katungkulan Ng Mga Anak

1. Ano sa palagay mo ang napakahalagang
mga katungkulan ng mga anak sa mga ma-
gulang? .

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa ika-lO aralin?

3. Maisasaulo mo ba ng wasto ang Efeso 6:l-3?

Tingnan mong muli ang iyong tala ng mag-
aaral sa Ika-l O aralin upang matiyak na may
wastong sagot ang lahat ng puwang.

INTERNAnONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE
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Aralin 11 at 12

Petsa ng ipadala oo,

Pangalan

Tirahan " .

Aralin II - Ingatan Ang lyong Tahanan

1. Paano ka na tulungan ng mga aralin?

2. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong
at sinuri ang iyong mga sagot sa aralin II?



3. Maisasaulo mo na ba ng wasto ang mga
talatang sumusunod: Efeso 4:26; Markos
11 : 25; l Pedro 3' I? o...............

Aralin 12 - Ang lyong Walang Hanggang Tahanan

l. Tinanggap mo na ba ang Panginoong Jesu-
Cristo bilang sarili mong tagapagligtas? .....

Kailan .............•......... ..

Sa maikling salita sabihin ito. . .



2. Kung hindi ka pa tiyak na ikaw ay patungong
langit, tatanggapin mo ba siya ngayon bilang
sarili mong tagapagligtas? .
Kung gayon, manalangin ka gaya ng nasaad
sa huling pahina ng ika-12 aralin at lagdaan
ang sumusunod na pangungusap. Tinatanggap
ko si Jesu-Cristo bilang sarili kong tagapag-
ligtas at nagtitiwala ako sa kanya na patnu-
bayan sa ouhay at dalhin sa kanyang tahanan
sa langit.

3. Sinagot mo na ba ang lahat ng mga tanong at
sinuri ang iyong sagot sa ika-l 2 aralin?

4. Mauulit mo ba ng wasto ang sumusunod na
mga talata? Filipos 3: 21; 1 Juan 3: 2?

Lagda: , ., .

MALlGA YANG BATI!

Natapos mo na ang kursong ito. Naniruwara
kami na ito'y makakatulong sa iyo ng malaki.
Kagaya ng ibang kurso na inihahandog ng ICI
sa iyo. Kung di ka pa nagpapatala sa susunod na
kurso, aming iminumungkahi sa iyo na gawin
ito ngayon.



Muling tingnan ang iyong tala ng mag-aaral
sa ika-II at 12 aralin, at tiyakin na may sagot ang
lahat ng puwang. Kung hindi mo pa naipapadala
ang mga pagsusulit sa araling una at 2, 3 at 4, 5
at 6, 7 at 8, 9 at 10, kailangang ito'y ipadala mo
na. Tiyakin na may tamang selyo ang iyong sobre.
Huwag ng ibalik ang aklat-aralin. Sa pagtanggap
namin ng iyong pagsusulit sa mga araling I at 2,
3 at 4, 5 at 6, 7 at 8, 9 at la, 11 at 12; ito'y
aming lalagyan ng antas, ipapanalangin ang iyong
mga kahilingan at ipadadala sa inyo ang katibayan
ng pagtatapos. Ipadala ang iyong Tala ng Mag-
aaral sa:

INTERNATIONAL CORRESPONDENCE
INSTITUTE

PHILIPPINE NATIONAL OFFICE
P.O. Box 1084, Manila






