
Pangalan  Dali nga Pagtan-aw sa Bibliya 
Petsa  Pagsulay ika-5 nga Edisyon 
Klase   Grado 

Tinuod - Sayop nga mga Pangutana (1½ punto taga isa) 
Panudlo:  Butangan ug     X     kung ang tubag tinuod. 
   Butangan ug     O     kung ang tubag sayop. 

1.  Adunay pipila ka mga panagsumpaki sa Bibliya. 

2.  Ang tanang basahon sa Bibliya gisulat lamang sa lima ka tawo. 

3.  Ang Bag-ong Tugon una nga gisulat sa Latin nga pinulongan aron ang mga 
Kristohanon lamang ang makasabut niini. 

4.  Ang pipila sa mga basahon sa Bibliya gisulat sa mga tawo nga wala gayod  
mag-alagad sa Diyos. 

5.  Ang Genesis mao ang unang libro sa Daang Tugon nga gisulat. 

6.  Na abot ug mga 500 ka tuig aron masulat ang tanang basahon sa Bibliya. 

7.  Pipila sa mga libro sa Bag-ong Tugon gisulat sa wala pa mamatay si Jesus. 

8.  Ang tanang basahon sa Bibliya unang gisulat pinaagi sa kamot. 

9.  Kung magtuon ka sa bisan unsang bersikulo sa Bibliya, kinahanglan nimong 
sulayan nga makuha ang tibuuk nga istorya nga bahin sa bersikulo. 

10. Si Jesus mao ang usa ka tawo nga sa katapusan nakahuman sa pagbutang sa tanan 
nga mga libro sa Daang Tugon. 

11.  Ang pipila sa mga basahon sa Bibliya dili inspirado sa Diyos. 

12.  Gisultihan ni Jesus ang mga disipulo sa tanan nga eksakto nga mga pulong nga 
isulat sa mga libro sa Bag-ong Tugon. 

13.  Sa dihang gisulat sa mga lalaki ang mga basahon sa Bibliya, gipalihok sa Diyos 
ang ilang mga kamot sa mekanikal nga paagi aron dili sila masayop. 

14.  Ang pipila sa mga tagna gikan sa Diyos diha sa Bibliya sayop. 

15.  Gisultihan kita ni Jesus nga ang Bibliya tinuod. 

16.  Ang mga arkeologo migugol ug daghang tuig sa pagkalot ug pagtuon sa karaang 
mga siyudad nga naglungtad (gipuy-an) sa dihang gisulat ang Bibliya. 

17.  Ang Nilukot sa Patay nga Dagat kay mga kopya sa pipila ka mga libro sa  
Daang Tugon. 
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Tinuod – Sayop nga mga Pangutana – Padayon  
18.  Daghan sa medikal nga mga balaod sa Bibliya makadaot kaayo sa imong 

panglawas. 

19.  Ang mga Kristohanon karon dili angay nga maghago sa pagbasa sa Daang Tugon 
tungod kay kini gisulat alang sa mga Judio sa wala pa si Jesus mianhi sa yuta. 

20.  Ang Diyos nagbutang ug mga panagna diha sa Bibliya aron ang mga Kristohanon 
makasulti sa umaabot, sama sa modernong mga mananag-an ug mga magbabasa 
sa sa atong palad. 

21.  Si Jesus lagmit nakasala sa pipila ka mga higayon sa dihang Siya gamay pa nga 
bata. 

22.  Walay mga milagro nga natala sa Daang Tugon. 
 
Daghang Pagpilian nga mga Pangutana (2 ka puntos taga isa) 
 
Panudlo: Pilia ang pinakamaayo nga tubag ug ibutang ang letra sa tubag sa blangko nga 

linya atubangan sa pangutana. 

1.  Ang Bibliya gisulat ni mga 
A.  5 ka tawo 
B.  40 ka tawo 
C.  60 ka tawo 

2.  Pila ka tuig ang gikinahanglan sa pagsulat sa Bibliya? 
A.  200 ka tuig 
B.  500 ka tuig 
C.  1000 ka tuig 
D.  1500 ka tuig 

3.  Pila ka libro sa Bibliya ang gisulat ni Pablo? 
A.  13 ka libro 
B.  10 ka libro 
C.  5 ka libro 
D.  Wala 

4.  Kanus-a gusto sa Diyos nga sulayan nako ang mga pagtulon-an sa Bibliya pinaagi 
sa pagpadapat niini sa akong kinabuhi? 

A.  Dili gayud 
B.  Usahay 
C.  Kanunay 
D.  Sa Domingo ra 

5.  Kanus-a kinahanglan basahon sa mga Kristohanon ang Daang Tugon? 
A.  Dili gayud 
B.  Human lang nila nabasa ang Bag-ong Tugon 5 ka beses 
C.  Sa pipila ka mga panahon 
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Mubo nga tubag sa mga Pangutana 

1.  Adunay ___________ ka mga libro ang Bibliya. (1 ka puntos) 

                      ___________ ka mga libro ang Daang Tugon. (1 ka puntos) 

                      ___________ ka mga libro ang Bag-ong Tugon. (1 ka puntos) 

2.  Unsa nga pinulongan nga gisulat sa Daang Tugon? _______________________  
(3 ka puntos) 

3.  Unsa nga pinulongan nga gisulat sa Bag-ong Tugon? ______________________  
(3 ka puntos) 

4.  Mahitungod sa ___________ ang mga tawo nagsulat sa mga basahon sa Bibliya.  
(3 ka puntos) 

5.  Kinsa ang labing hinungdanon nga tawo sa Bibliya? ___________________  
(4 ka puntos) 

6.  Unsa ang labing importante nga panghitabo (nanghitabo) sa Bibliya? (4 ka puntos) 

  

  

7.  Ipatin-aw kon unsay kahulogan sa “inspirado” sa dihang kini gigamit niining paagiha 
“Ang Bibliya inspirado sa Diyos.” (6 ka puntos) 

  

  

  

  

8.  Unsa ang duha ka panguna nga rason kon ngano gibutang sa Diyos ang tagna sa 
Bibliya? (6 ka puntos, matag bahin 3 ka puntos) 

1.  

  

2.  
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9.  Unsa imong tambag? Dili Kristohanon si Don. Gipangutana ka niya, “Giunsa nimo 
pagkahibalo nga ang Bibliya tukma (tinuod)?” 

 
Ilista ang upat (4) ka butang nga imong masulti kaniya nga nagpamatuod nga tukma ang 
Bibliya. (8 ka puntos, matag bahin 2 ka puntos) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

10.  Isulat ang mga ngalan sa mga dibisyon ug ang mga basahon sa Bag-ong Tugon sa 
ubos. (17 ka puntos, matag bahin ½ ka puntos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


