ปัญหาวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี

คำสัง่ : จงเลือกคำตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกำกบำท

ชื่อ....................................................นำมสกุล............................................................ชัน้ ...............เลขที.่ ................... คะแนนทีไ่ ด้..................................
๑. งานผิดพลาด เพราะขาดธรรมขอใด ?
ก. ธรรมมีอุปการะมาก
ข. ธรรมเปนโลกบาล
ค. ธรรมอันทําใหงาม
ง. ธรรมหาไดยาก
๒. ระลึกไดกอนทํา พูด คิด หมายถึงขอใด ?
ก. สติ
ข. สัมปชัญญะ
ค. ขันติ
ง. หิริ
๓. โลกจะเกิดสันติสุขได เพราะธรรมขอใด ?
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. กตัญ ู-กตเวที
๔. ไมทําชั่วเพราะกลัวตกนรก เพราะมีธรรมขอใด?
ก. หิริ
ข. โอตตัปปะ
ค. ขันติ
ง. โสรัจจะ
๕. “ น้ําขุนไวใน น้ําใสไวนอก ” ตรงกับธรรมขอใด ?
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. กตัญ ู-กตเวที
๖. ธรรมขอใด จัดเปนยี่หอของคนดี ?
ก. สติ-สัมปชัญญะ
ข. หิริ-โอตตัปปะ
ค. ขันติ-โสรัจจะ
ง. กตัญ ู-กตเวที
๗. บุพพการี ไดแกขอใด ?
ก. พอ-แม
ข. ครู อาจารย
ค. พระพุทธเจา
ง. ถูกทุกขอ
๘. รักษาผูปฏิบัติไมใหตกไปในที่ชั่ว ?
ก. พระพุทธเจา
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ
ง. กฎหมาย
๙. ทุจริต มีความหมายตรงกับขอใด ?
ก. ประพฤติชั่ว
ข. ประพฤติเลว
ค. ประพฤติไมดี
ง. ประพฤติผิด
๑๐. คําพูดเชนใด มีผลทําลายความสามัคคี ?
ก. พูดปด
ข. พูดคําหยาบ
ค. พูดสอเสียด
ง. พูดเพอเจอ
๑๑. คนที่อยากไดของคนอื่น เพราะมีอะไรเปนมูล ?
ก. โลภะเปนมูล
ข. โทสะเปนมูล
ค. โมหะเปนมูล
ง. ราคะเปนมูล
๑๒. คนหูเบา เชื่อคนงาย เพราะมีอกุศลมูลขอใด ?
ก. โลภะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. ถูกทุกขอ
๑๓. ขอใดไมชื่อวา ปพพัชชา ?
ก. อหิงสา
ข. สัญญมะ
ค. ทมะ
ง. ขันติ
๑๔. การสํารวม ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ไมใหยินดียินรายเมื่อเห็น
รูปเปนตน เรียกวา อะไร ?
ก. อินทรียสังวร
ข. ปาฏิโมกขสังวร
ค. โภชเนมัตตัญ ุตา
ง. ชาคริยานุโยค
๑๕. กรรมอะไร ที่หามสวรรค หามนิพพาน ?
ก. อกุศลกรรม
ข. นิวรณธรรม
ค. อนันตริยกรรม
ง. อาสันนกรรม

๑๖. บุคคลบางคน มีความกลัวกลายเปนคนขี้ขลาดตองแกดวย ?
ก. พละ ๕
ข. เวสารัชชกรณธรรม ๕
ค. ขันธ ๕
ง. นิวรณ ๕
๑๗. ในอริยสัจ ๔ ขอใดควรกําหนดรู ?
ก. ทุกข
ข. สมุทัย
ค. นิโรธ
ง. มรรค
๑๘. ธรรมที่กั้นจิต มิใหบรรลุความดี เรียกวาอะไร ?
ก. กรรมกิเลส
ข. อกุศลมูล
ค. มลทิน
ง. นิวรณ
๑๙. กายกับใจ แบงออกเปนกอง เรียกวาอะไร ?
ก. สังขาร
ข. วิญญาณ
ค. ขันธ
ง. สัญญา
๒๐. ความอยากเชนไร จัดเปนวิภวตัณหา ?
ก. อยากร่ํารวย
ข. อยากไดเงินเดือนสูง
ค. อยากเปนนายก
ง. อยากพนจากหนาที่
๒๑. ความเคารพในมารดาบิดาครูอาจารย จัดเขาในคารวะขอใด ?
ก. ในพระพุทธเจา
ข. ในพระธรรม
ค. ในปฏิสันถาร
ง. ในการศึกษา
๒๒. เมื่ออยูใหเขารัก จากไปใหเขาคิดถึง เชนนี้ควรประกอบตนไว
ในธรรมหมวดไหน ?
ก. พรหมวิหาร
ข. สังคหวัตถุ
ค. สาราณียธรรม
ง. สัปปุริสธรรม
๒๓. ความงามของหญิงสาวกระทบตาหนุมหลอเกิดความรูขึ้น
เรียกวาอะไร กระทบอะไร ?
ก. รูป กระทบตา
ข. เสียง กระทบหู
ค. โผฏฐัพพะ กระทบกาย
ง. รูป กระทบกาย
๒๔. อายตนะภายใน เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร ?
ก. อารมณ
ข. อินทรีย
ค. วิญญาณ
ง. สัมผัส
๒๕. อายตนะภายนอก เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร ?
ก. อารมณ
ข. อินทรีย
ค. วิญญาณ
ง. สัมผัส
๒๖. นางสาวพิสมัย มีความรักสวยรักงาม ควรเจริญกัมมัฏฐาน
อะไร ?
ก. อสุภกัมมัฏฐาน
ข. เมตตา
ค. พุทธานุสสติ
ง. มรณสติ
๒๗. เรารับประทานอาหาร รูรสชาติวาอรอย ลักษณะเชนนี้
เรียกวา อะไร
ก. ชิวหาวิญญาณ
ข. ชิวหาสัมผัส
ค. ฆานวิญญาณ
ง. ฆานสัมผัส

๒๘. คุณธรรมที่ควรเจริญใหมีในสันดานอยางประเสริฐ
เรียกวาอะไร
ก. กุศลกรรมบถ
ข. กุศลมูล
ค. อริยทรัพย
ง. อริยสัจ
๒๙. คําวา “ สัตบุรุษ ” หมายถึงขอใด ?
ก. ผูประพฤติชอบดวย กาย วาจา ใจ
ข. พุทธบริษัท
ค. คฤหัสถ ผูถึงพระรัตนตรัย
ง. บรรพชิต
๓๐. คําวา “ อัตตัญ ุตา ” หมายความถึงขอใด ?
ก. ความเปนผูรจู ักตน
ข. ความเปนผูรจู ักผล
ค. ความเปนผูรจู ักเหตุ
ง. ความเปนผูรจู ักประมาณ
๓๑. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม ตรงกับขอธรรมใด ?
ก. ธัมมัญ ุตา
ข. อัตตัญ ุตา
ค. ปริสัญ ุตา
ง. มัตตัญ ุตา
๓๒. กาลเวลายอมกินคน แสดงถึงใหระลึกถึงคุณธรรมขอไหน ?
ก. กาลัญ ุตา
ข. เวลา ุตา
ค. ปุริสัญ ุตา
ง. มัตตัญ ุตา
๓๓. คุณธรรมของสัตบุรุษ มีกอี่ ยาง ?
ก. ๕ อยาง
ข. ๖ อยาง
ค. ๗ อยาง
ง. ๘ อยาง
๓๔. โพชฌงคขอใด มีความสําคัญมากที่สุด ?
ก. สติ
ข. ธัมมวิจยะ
ค. ปสสัทธิ
ง. สมาธิ
๓๕. เมื่อนักเรียนถูกดา หรือสรรเสริญ ชื่อวาประสบธรรมขอใด ?
ก. สติปฏฐาน
ข. โลกธรรม
ค. อริยสัจ
ง. สัปปุริสธรรม
๓๖. ธรรมที่ครอบงําสัตวโลก และสัตวโลกยอมเปนไปตามธรรม
นั้นฝาย ทีน่ าชื่นชมยินดี เรียกวาอะไร ?
ก. อภิรมย
ข. อิฏฐารมณ
ค. อนิฏฐารมณ
ง. กุศล
๓๗. เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ตรงกับธรรมขอใดมากที่สุด ?
ก. โยนิโสมนสิการ
ข. สันโดษ
ค. โภชเนมัตตัญ ุตา
ง. อริยทรัพย
๓๘. บรรดามรรค ๘ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ
สงเคราะหเขาในไตรสิกขาขอใด ?
ก. ปญญาสิกขา
ข. สีลสิกขา
ค. จิตตสิกขา
ง. ขอ ก. และ ข. ถูกที่สุด
๓๙. การมองชีวิตของตนในปจจุบันนี้ มีใหประโยชน ควรบําเพ็ญ
อะไร
ก. บําเพ็ญเวนจากอบายมุข
ข. บําเพ็ญสังคหวัตถุ
ค. บําเพ็ญกัลยาณมิตร
ง. บําเพ็ญทิฏฐธัมมิกัตถะ

๔๐. อบายมุข เครื่องฉิบหาย ๔ อยาง ขอใดรายแรงที่สุด ?
ก. ความเปนนักเลงหญิง
ข. ความเปนนักเลงสุรา
ค. ความเปนนักเลงเลนการพนัน ง. ความคบคนชั่วเปนมิตร
๔๑. สิ่งเสพติด มียาบาเปนตน จัดเขาในอบายมุขขอไหน ?
ก. ความเปนนักเลงหญิง
ข. ความเปนนักเลงสุรา
ค. ความเปนนักเลงเลนการพนัน ง. ความคบคนชัว่ เปนมิตร
๔๒. คําวา “คบคนพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล
” เปนคําสอนตรงกับขอใด ?
ก. การคบคน
ข. วิธีปองกันอันตรายจากสัตว
ค. วิธีเลี้ยงสัตว
ง. ถูกทุกขอ
๔๓. ชาเสียการ นานเสียกิจ จัดเขาในสัปปุริสธรรมขอใด ?
ก. รูจักเหตุ
ข. รูจักผล
ค. รูจักกาล
ง. รูจักประมาณ
๔๔. จน เครียด กินเหลา แลวไมทํางาน จัดเปนคนเชนไร ?
ก. เกียจคราน
ข. เจ็บปวย
ค. ตกงาน
ง. สิ้นหวัง
๔๕. ตอหนาสรรเสริญ ลับหลังนินทา เปนลักษณะของมิตรเทียม
ประเภทใด ?
ก. คนปอกลอก
ข. คนดีแตพูด
ค. คนหัวประจบ
ง. คนชักชวนใหฉิบหาย
๔๖. มิตรเทียมเชนไร ควรหลีกหนีใหไกลสุด ?
ก. คนปอกลอก
ข. คนหัวประจบ
ค. คนดีแตพูด
ง. คนชักชวนใหฉิบหาย
๔๗. หามชั่ว แนะดี ชี้ทางสวรรค เปนมิตรประเภทใด ?
ก. มิตรมีอุปการะ
ข. มิตรรวมสุขรวมทุกข
ค. มิตรแนะประโยชน
ง. มิตรมีความรักใคร
๔๘. การชวยเหลือประโยชนสวนรวม ตรงกับสังคหวัตถุขอใด
ก. ทาน
ข. ปยวาจา
ค. อัตถจริยา
ง. สมานัตตตา
๔๙. ครูอาจารย ไดแกบุคคลในทิศใด ?
ก. ทิศเบื้องขวา
ข. ทิศเบื้องซาย
ค. ทิศเบื้องหนา
ง. ทิศเบื้องหลัง
๕๐. อยูเลี้ยงกาย ตายเลี้ยงวิญญาณ เปนหนาที่ของใคร ?
ก. บิดามารดา
ข. บุตรธิดา
ค. ครูอาจารย
ง. มิตรสหาย

