ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี

คำสัง่ : จงเลือกคำตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกำกบำท

ชื่อ....................................................นำมสกุล................................................................ชัน้ ป...............เลขที.่ ................... คะแนนทีไ่ ด้.........................
๑. พุทธประวัติกลาวถึงเรื่องอะไร?
ก. ความเปนไปของพระพุทธเจา ข. ความเปนไปของพระสาวก
ค. ความเปนไปของนักบวช ง. ความเปนไปของพุทธบริษัท ๔
๒. ชนในชมพูทวีปแบงออกเปนพวกใดบาง ?
ก. กษัตริย พราหมณ
ข. พราหมณ ฮินดู
ค. อริยวงศ โกลิยวงศ
ง. อริยกะ มิลักขะ
๓. ประเทศใดไมไดอยูในดินแดนชมพูทวีป?
ก. เนปาล
ข. ศรีลังกา
๔. ชนเหลาใดในสังคมอินเดียถูกเหยียดหยามมากที่สุด?
ก. พราหมณ
ข. แพศย
ค. ศูทร
ง. จัณฑาล
๕. สันดุสิตเทพบุตร กอนจุติลงมาเปนพระพุทธเจาอยูสวรรคชั้น
ไหน?
ก. ดาวดึงส
ข. ดุสิต
ค. ยามา
ง. นิมมานรดี
๖. กษัตริยพระองคใด เปนพระราชบิดาของเจาชายสิทธัตถะ ?
ก. พระเจาสุทโธทนะ
ข. พระเจาสุกโกทนะ
ค. พระเจาอัญชนะ
ง. พระเจาสีหนุ
๗. วันใด เปนวันประสูติของเจาชายสิทธัตถะ ?
ก. วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๓ กอนพ.ศ. ๘๐ ป
ข. วันขึน้ ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ กอนพ.ศ. ๘๐ ป
ค. วันขึน้ ๘ ค่ํา เดือน ๖ กอนพ.ศ. ๘๐ ป
ง. วันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ กอนพ.ศ. ๘๐ ป
๘.หลังจากเจาชายสิทธัตถะประสูติได ๗ วันมีเหตุการณใดเกิดขึ้น ?
ก. ขนานพระนาม
ข. พระมารดาสิ้นพระชนม
ค. อสิตดาบสมาเยีย่ ม
ง. ทํานายพระลักษณะ
๙. ดาบสที่ทํานายลักษณะของเจาชายสิทธัตถะเปน ๒ อยางชื่อวา
อะไร?
ก. อสิตดาบส
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. กบิลดาบส
๑๐. เมื่อพระนางสิริมหามายาทิวงคตแลว ใครเปนผูดูแลพระกุมาร
ก. พระนางปชาบดี
ข. พระนางกาญจนา
ค. พระนางรูปนันทา
ง. พระนางอมิตา
๑๑. เจาชายสิทธัตถะไดปฐมฌานครั้งแรกพระชนมายุเทาไร?
ก. ๗ ป
ข. ๑๖ ป
ค. ๒๙ ป
ง. ๓๕ ป
๑๒. อาสภิวาจาพระพุทธเจาตรัสในวันใด?
ก. วันประสูติ
ข. วันปรินิพพาน
ค. วันแสดงธรรมครั้งแรก
ง. วันปลงอายุสังขาร
๑๓. เมื่อเจาชายสิทธัตถะทรงออกผนวชใครนําบริขารมาถวาย?
ก. สหัมบดีพรหม
ข. ฆฏิการพรหม
ค. โกสียเทวราช
ง. สักกเทวราช
๑๔. เจาชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชเมื่อมีพระชนมายุเทาใด ?
ก. ๑๖ พรรษา
ข. ๒๙ พรรษา
ค. ๓๐ พรรษา
ง. ๓๕ พรรษา

๑๕. พระมหาบุรุษเลิกบําเพ็ญทุกรกิริยาเพราะเหตุใด ?
ก. ทรงเบื่อหนาย
ข. ทรงทอแท
ค. ทรงคลายความเพียร
ง. ทรงเห็นวาไมใชทางตรัสรู
๑๖. ใครถวายหญาแกพระมหาบุรุษ ?
ก. โกณฑัญญพราหมณ
ข.โสตถิยพราหมณ
ค. นางสุชาดา
ง. นางวิสาขา
๑๗. สมณพราหมณมีกายหลีกออาจากกามแลว แตใจยังยินดีอยูใน
กามเปรียบไดกับอะไร ?
ก. ไมสดแชอยูในน้ํา
ข. ไมสดที่อยูบนบก
ค. ไมแหงที่อยูบนบก
ง. ถูกทุกขอ
๑๘. เมื่อบรรพชาแลวไดพบกับใครผูจะมอบราชสมบัติใหกึ่งหนึ่ง
ก. พระเจาพิมพิสาร
ข. พระเจาลิจฉวี
ค. พระเจาอุชเชนี
ง. พระเจาปเสนทิโกศล
๑๙. หลังจากตรัสรูแลวพระพุทธเจาเสวยวิมุตติสุขกี่วัน?
ก. ๒๙ วัน
ข. ๓๙ วัน
ค. ๔๙ วัน
ง. ๕๙ วัน
๒๐. หลังจากตรัสรูแลวพระพุทธเจาทรงจําพรรษาแรกที่ใด?
ก. ปาอิสิปตนมฤคทายวัน
ข. วัดเวฬุวัน
ค. วัดเชตวัน
ง. ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม
๒๑. พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมจักรครั้งแรกแกใคร?
ก. ปญจวัคคีย
ข. ยสะกุลบุตร
ค. ชฎิลสามพี่นอง
ง. ภัททวัคคีย
๒๒. พระพุทธเจาทรงไดยินเสียงอุทานของยสกุลบุตรวาอยางไร?
ก. สุขหนอ สุขหนอ
ข. เซ็งหนอ เซ็งหนอ
ค. วุนวายหนอ วุนวายหนอ ง. อยากตายหนอ อยากตายหนอ
๒๓. อุบาสกคนแรกผูถึงรัตนะ ๓ คือใคร?
ก. อนาถปณฑิกเศรษฐี
ข. ตปุสสะและภัลลิกะ
ค. พระเจาสุทโธทนะ
ง. บิดาของพระยสะ
๒๔. พระพุทธองคทรงสงพระสาวกไปประกาศศาสนา ครั้งแรก
กีอ่ งค?
ก. ๕๐ องค
ข. ๖๐ องค ค. ๗๐ องค ง. ๑,๒๕๐ องค
๒๕. พระสูตรใดที่พระพุทธเจาทรงแสดงแกชฏิล ๓พี่นอง ?
ก. สักกปญหสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
๒๖. ใครปรารถนาขอเห็นพระอรหันตเปนคนแรก?
ก. พระเจาสุทโธทนะ
ข. พระนางปชาบดี
ค. พระเจาปเสนทิโกศล
ง. พระเจาพิมพิสาร
๒๗. ใครเปนผูถวายวัดแหงแรก ในพระพุทธศาสนา ?
ก. พระเจาเชตุ
ข. พระเจาพิมพิสาร
ค. นางวิสาขา
ง. อนาถปณฑิกเศรษฐี
๒๘. ทีฆนขปริพาชกมีความเกีย่ วของพระสารีบุตรอยางไร ?
ก. นองชาย
ข. พี่ชาย
ค. หลานชาย
ง. ลูกชาย

๒๙. อุปติสสปริพาชกไดดวงตาเห็นธรรม เพราะฟงธรรมจากใคร
ก. พระพุทธเจา
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอัสสชิ
ง. พระมหากัสสปะ
๓๐. ใครเปนพระอัครสาวกซาย-ขวาของพระพุทธเจา ?
ก. พระสารีบุตร-พระอานนท ข. พระอุบาลี-พระโมคคัลลานะ
ค. พระโกณฑัญญะ-พระอัสสชิ ง. พระโมคคัลลานะ-พระสารีบุตร
๓๑. ขณะประทับอยูที่ตนพหุปุตตนิโครธพระพุทธองคทรง
ประทานโอวาท ๓ ขอแกใคร?
ก. ปปผลิมาณพ
ข. อุปติสสมาณพ
ค. โกลิตมาณพ
ง. อชิตมาณพ
๓๒. ปปผลิมาณพบวชแลว ภายหลังนิยมเรียกทานวาอยางไร ?
ก. สุภัททะ
ข. อุปติสสะ
ค. มหากัสสปะ
ง. สารีบตุ ร
๓๓. วันจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธองคทรงแสดงหลักธรรมอะไร?
ก. พระอภิธรรม
ข. โอวาทปาฏิโมกข
ค. อริยธรรม
ง. วิมุตติธรรม
๓๔. ใครทําปุพพเปตพลีกรวดน้ําเปนคนแรกในพระพุทธศาสนา?
ก. พระเจาพิมพิสาร
ข. พระเจาปเสนทิโกศล
ค. อนาถปณฑิกเศรษฐี
ง. ธนัญชัยเศรษฐี
๓๕. พระเถระรูปใดที่บวชดวยศรัทธา ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระยสะ
ค. พระมหาโมคัลลานะ
ง. พระราธะ
๓๖. พระเถระรูปใดที่ไดชื่อวาเปนยอดกตัญ ู ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระมหาโมคัลลานะ
ง. พระอานนท
๓๗. เวสสันดรชาดกพระพุทธองคทรงแสดงแกใคร
ก. พระเจาพิมพิสาร
ข. พระเจาปเสนทิโกศล
ค. พระเจาสุทโธทนะ
ง. พระพุทธมารดา
๓๘. พระพุทธเจา เสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองใด ?
ก.เปาวา
ข.พาราณสี
ค.ปาฏลีบุตร
ง.กุสินารา
๓๙. การรอยกรองพระธรรมวินัยจัดเปนหมวดหมูเรียกวาอะไร ?
ก.สังคายนา
ข.สังคหะ
ค.สังวัธยาย
ง.สันนิบาต
๔๐. ใครเปนพระสาวกองคสุดทาย?
ก.อุปกาชีวก
ข.โกลิตปริพาชก
ค.สุภัททวุฑฒบรรพชิต
ง.สุภัททปริพาชก

๔๑. ใครเปนผูแบงพระบรมสารีริกธาตุออกเปน ๘ สวน ?
ก.พระอานนท
ข.พระมหากัสสปะ
ค.โทณพราหมณ
ง.วัสสการพราหมณ
๔๒. การทําบุญในวันคลายวันเกิดจัดเขาในหมวดพิธีใด ?
ก.กุศลพิธี
ข.บุญพิธี
ค.ทานพิธี
ง.ปกิณกพิธี
๔๓. การประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อ นอมระลึกถึงใคร ?
ก.พระพุทธเจา
ข.พระธรรม
ค.พระสงฆ
ง.พระรัตนตรัย
๔๔. การถวายสังฆทานหมายถึงขอใด ?
ก. ถวายถังสังฆทานเจาะจงเจาอาวาส
ข. ถวายภัตตาหารเฉพาะพระที่รูจักกัน
ค. ทําบุญเลี้ยงพระโดยไมเจาะจง
ง. ถวายยาระบุชื่อภิกษุอาพาธรูปหนึ่ง
๔๕. สิ่งใดไมตองจัดเตรียมไวในงานอวมงคล ?
ก. พระพุทธรูป
ข. ขันน้ํามนต
ค. สายสิญจน
ง. ที่กรวดน้ํา
๔๖. คําวา “พรฺหมา จะ โลกา........” เปนคําอะไร ?
ก. คําอาราธนาพระปริตร
ข. คําอาราธนาธรรม
ค. คําอาราธนาศีล
ง. คําอาราธนาพระสงฆ
๔๗. พิธีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา เพื่อนอมระลึกถึงใคร ?
ก. พระพุทธเจา
ข. พระธรรม
ค. พระสงฆ
ง. พระรัตนตรัย
๔๘. การนิมนตพระสงฆมาประกอบพิธี ใชคําวาอะไร ?
ก. อาราธนา
ข. นมัสการ
ค. กราบเรียน
ง. เรียนเชิญ
๔๙. ขอใดไมใชงานอวมงคล ?
ก. สวดพระพุทธมนต
ข.งานทําบุญสัตตมวาร
ค. เจริญพระพุทธมนต
ง. งานทําบุญอุทิศ
๕๐. “มยํ ภนฺเต . ป ฺจ สีลานิ ยาจาม” เปนคําอาราธนา อะไร ?
ก. อาราธนาเทศน
ข. อาราธนาธรรม
ค. อาราธนาพระปริตร
ง. อาราธนาเบญจศีล

