ปัญหาวิชาอนุพทุ ธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท

คำสัง่ : จงเลือกคำตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงคำตอบเดียว แล้วกำกบำท

ชื่อ....................................................นำมสกุล............................................................ชัน้ ...............เลขที.่ ................... คะแนนทีไ่ ด้..................................
๑. “อนุพุทธะ” หมายถึงขอใด?
ก.บุคคลที่ตรัสรูตาม
ข.บุคคลผูประพฤติปฏิบัติตาม
ค.บุคคลผูบรรลุธรรมชั้นสูง ง.บุคคลผูประกาศพุทธศาสนาตาม
๒. ผูศึกษาอนุพุทธประวัติจะไดรับประโยชนอยางไร?
ก.ไดทราบถิ่นกําเนิดของสาวกองคนั้น
ข.ไดทราบความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนา
ค.ไดทราบประวัติของพระอริยสงฆ
ง.ไดทราบหลักธรรมของพระอริยสาวกองคนั้น
๓. โกณฑัญญพราหมณมีความสามารถพิเศษดานใด?
ก.รายเวทมนตเพื่อรักษาโรค ข. ทําพิธีขอฝนใหตกตามฤดูกาล
ค.แสดงอิทธิปาฏิหาริยได
ง. ทํานายลักษณะของบุคคลตางๆ
ได ๔. วิธีอุปสมบทที่เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทานั้นพระสาว
กองคใด ไดรับเปนองคแรก?
ก. อัญญาโกณฑัญญะ
ข.วัปปะ
ค. มหานามะ
ง . อัสสชิ
๕. อุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยูริมฝงแมน้ําใด?
ก. แมน้ําคงคา
ข.แมน้ําอโนมา
ค.แมน้ําเนรัญชรา
ง.แมน้ําโคธาวรี
๖. พระอุรุเวลกัสสปะบรรลุเปนพระอรหันตเพราะฟงพระธรรม
เทศนาชื่อวาอะไร?
ก. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ข. อาทิตตปริยายสูตร
ค. อนัตตลักขณสูตร
ง. เวทนาปริคคหสูตร
๗. พระสารีบุตร มีชื่อเดิมวาอะไร?
ก.อุปติสสะ
ข.โกลิตะ
ค.กัสสปะ
ง.ปุณณะ
๘. อุปติสสะไดดวงตาเห็นธรรมบรรลุโสดาบันเพราะไดฟงธรรม
จากใคร?
ก.พระพุทธเจา
ข.โกลิตะ
ค.พระอัสสชิ
ง.พระอัญญาโกณฑัญญะ
๙. โกลิตะไดดวงตาเห็นธรรมเพราะฟงธรรมจากใคร?
ก.อุปติสสะ
ข.พระศาสดา
ค.พระอัสสชิ
ง.พระอัญญาโกณฑัญญะ
๑๐. พระมหาโมคคัลลานะมีความสามารถพิเศษดานใด?
ก. ควบคุมการกอสราง
ข. เขียนแบบสรางวัด
ค. เย็บผาจีวรอยางประณีต
ง. ทํานายโชคชะตาได
๑๑. พระพุทธเจายกยองพระมหาโมคคัลลานะไวในตําเหนงเอตทัค
คะ ดานใด?
ก. เปนผูมีปญญามาก
ข. ผูทรงจีวรเศราหมอง
ค. ผูมีฤทธิ์มาก
ง. ผูเปนธรรมกถึก
๑๒. พระมหากัสสปะ เดิมมีชอื่ วาอะไร ?
ก. ปุณณะ
ข. ปปผลิ
ค. อุปติสสะ ง. โกลิตะ

๑๓. พระมหากัสสปะไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาดวยวิธี
ใด?
ก. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ข. ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา
ค. โอวาทปฏิคคหณูปสัมปทา ง. ติสรณคมนูปสัมปทา
๑๔. การทําปฐมสังคายนา มีพระสงฆเขารวมกี่รูป ?
ก. ๑๐๐ รูป
ข. ๒๐๐ รูป ค. ๔๐๐ รูป ง. ๕๐๐ รูป
๑๕. บิดาของพระมหากัจจายนะประกอบอาชีพอะไร ?
ก. ทําเกษตรกรรม ข. เปนปุโรหิต ค. คาขาย ง. เลี้ยงสัตว
๑๖. พระมหากัจจายนะไดรับเอตทัคคะจากพระพุทธเจาดานใด ?
ก. อธิบายเนื้อความยอใหพิสดาร
ข. ผูทรงจีวรเศราหมอง
ค. ผูยังตระกูลใหเลื่อมใส
ง. ผูมีปฏิภาณ
๑๗. อาจารยของโมฆราชมาณพ มีชื่อวาอะไร ?
ก. โกณฑัญญพราหมณ
ข. อาฬารดาบส
ค. อุทกดาบส
ง. พาวรีพราหมณ
๑๘. มาณพทั้ง ๑๖ คนที่เดินทางไปถามปญหาตอพระพุทธเจา มี
หัวหนาชื่อวาอะไร ?
ก. โกลิตมาณพ
ข. อชิตมาณพ
ค. ปปผลิมาณพ
ง. อุปติสสมาณพ
๑๙. พระเถระรูปใดเปนผูบวชใหราธพราหมณ ?
ก. พระมหาโมคคัลลานะ
ข. พระสารีบุตร
ค. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ง. พระมหากัสสปะ
๒๐. ที่ไดชื่อวา “ปุณณมันตานีบุตร” เปนเพราะเหตุใด ?
ก. เปนผูมีบุญมาก
ข. เปนบุตรของพราหมณ
ค. เปนบุตรของนางมันตานี
ง. เปนผูมีคุณธรรมสูง
๒๑. ที่ไดชื่อวา “กาฬุทายี” เปนเพราะเหตุใด ?
ก. เปนสหชาติกับเจาชายสิทธัตถะ
ข. เปนผูมีผิวพรรณดํา
ค. เปนบุตรของมหาอํามาตย
ง. เปนตําแหนงมหาดเล็กของเจาชายสิทธัตถะ
๒๒. นันทกุมารเปนพระราชโอรสของใคร ?
ก. พระเจาสุทโธทนะ
ข. พระเจาสุกโกทนะ
ค. พระเจาอมิโตทนะ
ง. พระเจาโธโตทนะ
๒๓. ราหุลกุมารไดรับการบรรพชาโดยวิธีใด ?
ก. รับโอวาท ๓ ขอ
ข. รับไตรสรณคมน
ค. เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ง. ญัตติจตุตถกรรม
๒๔. ตําแหนงสุดทายกอนอุบาลีออกบวชคืออะไร ?
ก. ปุโรหิต
ข. โหราจารยประจําสํานัก
ค. ทหารมหาดเล็ก
ง. นายภูษามาลา
๒๕. ใครเปนผูชักชวนใหภัททิยกุมารออกบวช ?
ก. อนุรุทธะ ข. อานนท ค. ภัคคุ ง. กิมพิละ

๒๖. ภิกษุสงฆมีมติเลือกพระอานนทใหทําหนาทีอ่ ะไร ?
ก. เทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทในเชตะวันมหาวิหาร
ข. นิมนตพระสงฆไปในงานตางๆ
ค. ควบคุมดูแลการกอสรางศาสนสถาน
ง. เปนพุทธอุปฏฐาก
๒๗. พระโสณโกฬิวิสเถระ มีลักษณะพิเศษอยางไร ?
ก. มีขนที่ฝาเทา
ข. มีขนที่ฝามือ
ค. มีผวิ ดํามาก
ง. รูปรางอวนและเตี้ยมาก
๒๘. บิดามารดาไมอนุญาตใหรัฐบาลออกบวช ทานจึงประทวง
โดยวิธีใด ?
ก. หนีออกจากบาน
ข. ไมยอมทําการงาน
ค. อดขาวอดน้ํา
ง. ฆาตัวตาย
๒๙. เพราะเหตุใดจึงไดชื่อวา “ปณโฑลภารทวาชะ” ?
ก. มีฤทธิ์มาก
ข. เรียนเกงมาก
ค. มีความเพียรมาก
ง. รับประทานอาหารจุมาก
๓๐. เพราะเหตุใดพระมหาปนถกเถระ จึงไดชื่อวา “ปนถกะ” ?
ก. เปนบุตรของเศรษฐี
ข. เกิดในระหวางทาง
ค. เกิดในตลาด
ง. เกิดขางคอกเลี้ยงสัตว
๓๑. ผูใหพระจูฬปนถกบริกรรมวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” คือใคร ?
ก. พระพุทธเจา
ข. พระมหาปนถกเถระ
ค. พระมหากัสสปเถระ
ง. พระสารีบุตรเถระ
๓๒. พระโสณกุฎิกัณณะ ขอบวชเปนภิกษุในสํานักของใคร ?
ก. พระสารีบุตร
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระมหากัสสปะ
ง. พระอุบาลี
๓๓. ที่ไดชื่อวา “ลกุณฎกภัททิยะ” เปนเพราะเหตุใด ?
ก. มีรูปรางอวน
ข. มีผิวพรรณงดงาม
ค. มีรูปรางสูงใหญ
ง. มีรูปรางเหมือนคนแคระ
๓๔. อนาถบิณฑิกเศรษฐี เกีย่ วของกับพระสุภูติเถระอยางไร ?
ก. เปนปู
ข. เปนลุง
ค. เปนอา
ง. เปนนา
๓๕. พระเรวตะ มีคํานําหนาวา กังขา เปนกังขาเรวตะ เพราะเหตุ
ใด ?
ก. เพราะมักสงสัยในสิ่งของตางๆ
ข. เพราะมักสงสัยในหัวขอธรรมที่พระพุทธเจาแสดง
ค. เพราะมักสงสัยเรื่องเกิด แก เจ็บ ตาย
ง. เพราะมักสงสัยในความเปนพระอรหันต
๓๖. เพราะเหตุใดชาวบานจึงเรียกพระโกณฑธานะวา “โกณฑธา
นะ” ?
ก. เพราะทานชอบอยูปา
ข. เพราะทานชอบอยูปาชา
ค. เพราะทานมีรูปหญิงสาวติดตาม
ง. เพราะทานมีอุบาสก-อุบาสิกาติดตาม
๓๗. วังคีสะ เขามาบวชในพุทธศาสนา เพราะเหตุใด ?
ก. เพราะศรัทธา
ข. เพราะตองการลาภสักการะ
ค. เพราะอยากเปนพระอรหันต ง. เพราะตองการเรียนมนต

๓๘. พระปลินทวัจฉะ มักเรียกภิกษุทั้งหลายวาอยางไร ?
ก. ทานผูเจริญ ข. ทานผูอาวุโส ค. คนถอย ง. คนจัณฑาล
๓๙. กุมารกัสสปะ เปนบุตรบุญธรรมของใคร ?
ก. พระเจาปเสนทิโกศล
ข. พระเจาพิมพิสาร
ค. พระเจาสุกโกทนะ ง
. พระเจามธุรราช
๔๐. พระพุทธเจาทรงมอบใหใครเปนพระอุปชฌายบวชให พระ
มหาโกฏฐิตะ ?
ก. พระอัญญาโกณฑัญญะ
ข. พระมหากัจจายนะ
ค. พระมหาโมคคัลลานะ
ง. พระสารีบุตร
๔๑. ศาสนพิธีกําหนดไวกี่หมวด ?
ก. ๔ หมวด
ข. ๕ หมวด ค. ๖ หมวด
ง. ๗ หมวด
๔๒. การที่ภิกษุตั้งใจอยูประจําในวัดใดวัดหนึ่ง ไมไปคางแรมที่อื่น
เปนเวลา ๓ เดือน เปนความหมาย ของพิธีอะไร?
ก. พิธีเขาพรรษา
ข. พิธีออกพรรษา
ค. พิธีปวารณากรรม
ง. พิธีทําสามีจิกรรม
๔๓. วันธรรมสวนะ ตรงกับวันใด ?
ก. วันขึ้น ๘ ค่ํา
ข. วันขึน้ ๑๕ ค่ํา
ค. วันแรม ๑๕ ค่ํา
ง. วันพระ
๔๔. การลงทําอุโบสถกรรมของภิกษุเพียงรูปเดียว เรียกวาอะไร ?
ก. สังฆอุโบสถ
ข. ปาริสุทธิอุโบสถ
ค. อธิษฐานอุโบสถ
ง. อุโบสถกรรม
๔๕. สายสิญจนจะไมใชในงานอะไร ?
ก. งานแตงงาน
ข. งานทําบุญอัฐิ
ค. งานทําบุญตออายุ
ง. งานทําบุญขึ้นบานใหม
๔๖. พระอภิธรรมนิยมสวดในงานใด ?
ก. งานทําบุญตอนาม
ข. งานทําบุญปใหม
ค. งานทําบุญการกอตั้งบริษัท
ง. งานทําบุญศพ
๔๗. คําถวายสังฆทานทีว่ า “สงฺฆสฺส นิยฺยาเทม” ใชถวายของชนิด
ใด ?
ก. สํารับอาหาร
ข. กุฏิสงฆ
ค. ถังสังฆทาน
ง. พัดลมตั้งโตะ
๔๘. ผาวัสสิกสาฎก หมายถึงผาเชนไร ?
ก. ผาอาบน้ําฝน
ข. ผาจีวร
ค. ผาสบง
ง. ผาสังฆาฏิ
๔๙. ผาที่เขาทิ้งไวตามปาชา หรือตามถนนหนทาง ไมมีเจาของ
หวงแหน ภิกษุเก็บมาตัดเย็บทําเปนจีวร เรียกวาผาอะไร?
ก. ผาวัสสิกสาฎก
ข. ผาจํานําพรรษา
ค. ผาบังสุกุล
ง. ผาอัจเจกจีวร
๕๐. ในพิธีไหวครูนั้น ศิษยมักกลาววา “ศิษยจักยอมใหครู
เคี่ยวเข็ญ สั่งสอนจนมีปญญาแตกฉาน” ทานเปรียบเหมือน
อะไร?
ก. ดอกมะเขือ
ข. หญาแพรก
ค. ดอกเข็ม
ง. ขาวตอก

