ปัญหาวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท

คำสัง่ : จงเลือกคำตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกำกบำท

ชื่อ....................................................นำมสกุล............................................................ชัน้ ...............เลขที.่ ................... คะแนนทีไ่ ด้..................................
๑. คําวา “วิเวก” แปลวาอะไร ?
ก. ความสงบ
ข. ความดี
ค.ความสุข
ง.ความปติ
๒. กรรมฐานที่เปนอุบายสงบใจนั้น สงบจากอะไร ?
ก. อนุสัย
ข. นิวรณ
ค. มโนทุจริต
ง. วีติกกมกิเลส
๓. กรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญา เรียกวาอะไร ?
ก. สมถกัมมัฏฐาน
ข. มูลกัมมัฏฐาน
ค. วิปสสนากัมมัฏฐาน
ง.อารมณกัมมัฏฐาน
๔. ปฏิบัตติ ามศีล สมาธิ ปญญาเพื่อจุดประสงคใดเปนสําคัญ?
ก. กําจัดกิเลส
ข. ประหยัดอารมณ
ค. สะสมความสงบ
ง.ปรารภความเพียร
๕. วัตถุอันเปนที่ตั้งแหงความใครนั้นเรียกวาอะไร?
ก. กามตัณหา
ข. กามราคะ
ค. กิเลสกาม
ง. วัตถุกาม
๖. การรักษาศีลเปนการบูชาพระรัตนตรัยแบบใด?
ก. มาฆบูชา
ข. อามิสบูชา
ค. วิสาขบูชา
ง. ปฏิบัติบูชา
๗. การแสดงอัธยาศัยน้ําใจอันดีงามตอแขกผูมาเยือน
เรียกวาอะไร?
ก.อามิสบูชา
ข. ปฏิสันถาร
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง. ธัมมปฏิสันถาร
๘. การตอนรับแขกดวยวัตถุสิ่งของจัดเปนปฏิสนั ถารประเภทใด?
ก. ปฏิสันถาร
ข.ปฏิบัตบิ ูชา
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง. ธัมมปฏิสันถาร
๙. การตอนรับแขกดวยถอยคําที่ไพเราะจัดเปนปฏิสันถารประเภท
ใด? ก. ธัมมปฏิสันถาร
ข. ปฏิสันถาร
ค. อามิสปฏิสันถาร
ง .ปฏิบัติบูชา
๑๐. กายิกสุขนั้นจัดเปนสุขประเภทใด?
ก. สุขทางใจ
ข. สุขทางกาย
ค. สุขเพราะไดรับมรดก
ง. สุขเพราะไดเลื่อนยศ
๑๑. ความตรึกในทางที่ไมดีทางพุทธศาสนาเรียกวา?
ก.มิจฉาวิตก
ข. ปาปวิตก
ค. อกุศลวิตก
ง. ทุจริตวิตก
๑๒. ความครุนคิดอาฆาตมาดรายคิดทําลายผูอื่น “จัดเขาในวิตก
ขอ ใด”?
ก. อกุศลวิตก
ข. กามวิตก
ค. พยาบาทวิตก
ง. วิหิงสาวิตก
๑๓. วิหิงสาวิตกมีกิเลสตัวใดเปนมูลเหตุ?
ก. ราคะ
ข. โทสะ
ค. โมหะ
ง. โลภะ

๑๔. ความตริในทางพรากจากกามจัดเปนกุศลวิตกประเภทใด? ก.
อพยาบาทวิตก
ข. อวิหิงสาวิตก
ค. เนกขัมมวิตก
ง. ถูกทุกขอ
๑๕. ความดําริตริตรองนึกคิดไปในทางไมพยาบาทจัดเปนกุศลวิตก
ประเภทใด?
ก.เนกขัมมวิตก
ข. อวิหิงสาวิตก
ค. กามวิตก
ง. อพยาบาทวิตก
๑๖. ไฟกิเลสที่มีความกําหนัดยินดีพอใจในกามจัดเขาในอัคคิขอใด?
ก. โทสัคคิ
ข. ราคัคคิ
ค. โมหัคคิ
ง. อัคคิ
๑๗. คนที่ไมรูจักบาปบุญคุณโทษเพราะถูกไฟกองใดเผา?
ก. ไฟโมหะ
ข. ไฟโทสะ
ค. ไฟตัณหา
ง. ไฟราคะ
๑๘. ความถือตนเปนใหญ จัดเปนอธิปเตยยะประเภทใด?
ก.โลกาธิปเตยยะ
ข. อัตตาธิปเตยยะ
ค. ธัมมาธิปเตยยะ
ง. ถูกทุกขอ
๑๙. การปกครองที่ถือเสียงคนขางมากเปนใหญเรียกวาอะไร?
ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. ธัมมาธิปเตยยะ
ค. โลกาธิปเตยยะ
ง. ประชาธิปเตยยะ
๒๐. พระพุทธเจาทรงยึดถือระบอบการปกครองแบบใด?
ก. อัตตาธิปเตยยะ
ข. โลกาธิปเตยยะ
ค. ประชาธิปเตยยะ
ง. ธัมมาธิปเตยยะ
๒๑. ปรีชาหยั่งรูวานี้ทุกข “ นี้เหตุใหเกิดทุกข” เปนญาณเชนไร?
ก. กตญาณ
ข. สัจจญาณ
ค. กิจจญาณ
ง. อตีตังสญาณ
๒๒. ความมัวเมาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจัดเปน?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. วิภวตัณหา
ง. ราคตัณหา
๒๓. คนที่เบื่อชีวิตคิดอยากตายจัดเปนตัณหาใดหรือไม?
ก. กามตัณหา
ข. ภวตัณหา
ค. ไมเปนตัณหา
ง. วิภวตัณหา
๒๔.ในคราวที่พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดชฎิล ๓ พี่นอง ใหละทิฏฐิ
มานะทรงใชปาฏิหาริยะ ขอไหนมากที่สุด?
ก. อิทธิปาฏิหาริยะ
ข. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
ค. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
ง. ยมกปาฏิหาริยะ
๒๕. การทายใจทราบความคิดของผูอื่นไดเปน?
ก. อิทธิปาฏิหาริยะ
ข. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ
ค. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
ง. ถูกทุกขอ
๒๖. คําสอนที่มีความอัศจรรยในตัวจัดเปนปาฏิหาริยะเชนใด?
ก. อิทธิปาฏิหาริยะ
ข. อาเทสนาปาฏิหาริยะ
ค. ปาฏิหาริยะ
ง. อนุสาสนีปาฏิหาริยะ

๒๗. อยากทราบศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุจะคนไดจากปฎกใด?
ก. พระสุตตันปฎก
ข. พระอภิธรรมปฎก
ค. พระวินัยปฎก
ง. ปฎก
๒๘. เรื่อง “พระเจาสิบชาติ” ถูกบันทึกไวในปฎกใด?
ก. ปฎก
ข. พระสุตตันปฎก
ค. พระวินัยปฎก
ง. พระอภิธรรมปฎก
๒๙. พระพุทธเจาทรงสงสาวกไปประกาศศาสนา ณ ที่ตางๆ นั้น
จัดเปนพุทธจริยาขอใด?
ก. โลกัตถจริยา
ข. พุทธัตถจริยา
ค. ญาตัตถจริยา
ง. เนกขัมมจริยา
๓๐. การชวยเหลือผูประสบเคราะหภัยตางๆ สงเคราะหเขาใน
พุทธจริยาขอใด?
ก. ญาตัตถจริยา
ข. พุทธัตถจริยา
ค. โลกัตถจริยา
ง. เนกขัมมจริยา
๓๑. พุทธจริยาขอใดที่ทําใหพระองคเปนพระพุทธเจาโดยสมบูรณ?
ก. พุทธจริยา
ข. พุทธัตถจริยา
ค. โลกัตถจริยา
ง. ญาตัตถจริยา
๓๒. กรรมใดใครกอ กรรมนั้นยอมตามสนองตรงกับวัฏฏะขอใด?
ก. วัฏฏะ
ข. กิเลส
ค. กรรม
ง. วิบาก
๓๓. การสวดมนตกอนเขาเรียนหรือกอนนอนตรงกับสิกขาขอใด?
ก. อธิสีลสิกขา
ข. อธิจิตตสิกขา
ค. อธิปญญาสิกขา
ง. ถูกทุกขอ
๓๔. การเลือกคบแตบัณฑิต ไมเกี่ยวของกับคนพาล จัดเขาในอป
สเสนธรรมขอใด?
ก.พิจารณาแลวเสพ
ข. พิจารณาแลวอดกลั้น
ค.พิจารณาแลวเวน
ง.พิจารณาแลวบรรเทา
๓๕. ไมดาตอบผูที่ดาตน จัดเขาในอปสเสนธรรมขอใด?
ก. พิจารณาแลวบรรเทา
ข. พิจารณาแลวอดกลั้น
ค. พิจารณาแลวเวน
ง. พิจารณาแลวเสพ
๓๖. เมตตาที่แผไปโดยไมเจาะจง จัดเปนเมตตาใน?
ก. พรหมวิหาร
ข. อารักขกัมมัฏฐาน
ค. อัปปมัญญา
ง. ถูกทุกขอ
๓๗. ผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน หมายถึงพระอริยบุคคลประเภท
ใด?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต
๓๘. ผูไมมาสูโลกนี้อีก หมายถึงพระอริยบุคคลในขอใด?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต

๓๙. พระอริยบุคคลประเภทใด ละสังโยชนไดทั้งหมด?
ก. พระโสดาบัน
ข. พระสกทาคามี
ค. พระอนาคามี
ง. พระอรหันต
๔๐. กิเลสทีป่ ระกอบสัตวไวในกาม ตรงกับโอฆะขอใด ?
ก. กาโมฆะ
ข. ภโวฆะ
ค. ทิฏโฐฆะ
ง. อวิชโชฆะ
๔๑. ผูที่ทองจําพระไตรปฎก แสดงธรรมไดเกง แตไมอาจรูธรรม
จัดเขาในบุคคล ๔ ประเภทใด ?
ก. อุคฆฏิตัญ ู
ข. วิปจิตัญ ู
ค. เนยยะ
ง. ปทปรมะ
๔๒. คนที่รักสวยรักงามจัดเขาในจริตขอใด?
ก. ราคจริต
ข. โทสจริต
ค. สัทธาจริต
ง. วิตักกจริต
๔๓. บทสวดใดที่เกี่ยวของกับพระธรรมคุณ?
ก. สุปฏิปนโน
ข. อิติป โส ภควา
ค. มะยัง ภันเต
ง. สวากขาโต
๔๔. หลักธรรมที่เปนความจริงเสมอใชไดทุกยุคทุกสมัยคือธรรมคุณ
ขอใด?
ก. ปฏิรูป
ข. โอปนยิโก
ค. โกกาภิวัตน
ง. อกาลิโก
๔๕. ผูมีสมาธิในการเรียนเทียบไดกับวิสุทธิขอใด?
ก. สีลวิสุทธิ
ข. จิตตวิสุทธิ
ค. ทิฏฐิวสิ ุทธิ
ง. กังขาวิตรณวิสุทธิ
๔๖. คนที่ไมรูวาการเกิดเปนทุกขแลวยังพยายามสรางกรรมเพื่อให
เกิด ในภพหนาอีกเชนนี้จัดวาไมรูอะไร?
ก. ไมรูจักทุกข
ข. ไมรูจักอดีต
ค. ไมรูปฏิจจสมุปบาท
ง. ไมรูทั้งอดีตและอนาคต
๔๗. พระพุทธเจาทรงเปนพระบรมครูตรงกับพระพุทธคุณบทวา?
ก. สัตถา เทวมนุสสานัง
ข. พุทโธ
ค. ภควา
ง. วิชชาจรณสัมปนโน
๔๘. บริจาคทรัพยเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยจัดวาเปนบารมีใน
ระดับใด?
ก. เนกขัมมบารมี
ข. ขันติบารมี
ค. สัจจบารมี
ง. ทานบารมี
๔๙. กรรมที่เขาไปตัดรอนการใหผลของกรรมอื่นจัดเปนกรรมชนิด
ใด?
ก. อุปฆาตกรรม
ข. อุปปฬกกรรม
ค. พหุลกรรม
ง. อโหสิกรรม
๕๐. การกระทําที่ทําจนติดสันดานแกไขไมไดเรียกวากรรมชนิดใด?
ก. อุปปชชเวทนียกรรม
ข. อุปปฬกกรรม
ค. ครุกรรม
ง. พหุลกรรม

