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 مفهومی مهارتی داداستان یهاآزمونبا  99آزمون وکالت ( حقوق جزا)تطبیق مستند 

شود و در همان کشور، بابت این جرم به دو سال حبس محکوم  مرتکب قوادی می« ب»، تبعه ایران، در کشور «الف» .0

 اجرا شده است. کدام مورد صحیح است؟ و مجازات
 در ایران قابل کیفر نیست.   « الف»( طبق قاعده منع مجازات مضاعف 1

 به ایران بنا به صالحیت شخصی محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند.   « الف»( پس از مراجعه 2

 در ایران قابل کیفر است.  « الف»( بنا به صالحیت واقعی 5

 در ایران قابل مجازات است.   « الف»عده احتساب ( ضمن رعایت قا4

 قانون مجازات اسالمی 6قانون مجازات اسالمی و مفهوم  مخالف ماده  6و  0موضوع مواد موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق موضوعی و مفهومی کامل با سوال طرح شده در آزمون داردسواالت مربوطه:

 (00/0/99آزمون  48ی و مفهمومی()سوال )تطبیق موضوع کنید؟ انتخاب را  نادرست گزینه الف(

  است تعزیری جرایم ویژه صرفا واقعی صالحیت در احتساب  قاعده(  (1

   است حمایتی صالحیت اصل مشمول ، رسمی غیر یا باشد رسمی خواه رهبری دستخط جعل (2

 کشور  همان در شود یافت کشوری هر در المللی بین مقررات و ها عهدنامه یا خاص قانون موجب به که جرایمی مرتکبین (5

  گردد می مجازات و محاکمه ایران جزایی قوانین طبق شوند اعاده ایران  به یا یافت ایران در گر ا ، شوند می محاکمه

 باشد جرم ایران در میبایست صرفا ارتکابی عمل فعال شخصی صالحیت در (4

در کشور متبوع خود مرتکب جرم جعل اوراق مشارکت صادر شده از طرف دولت  یتبعه خارج کیکه  یدر صورتب(

 (6/2/0800آزمون  98ی و مفهمومی()سوال )تطبیق موضوع گردد: رانیا

 باشد یاعاده گردد، قابل محاکمه م رانیبه ا ای افتی رانیکه در ا ی(در صورت0

 .ستین رانیاجرا شده باشد قابل محاکمه مجدد در ا یو مجازات و یدگیرس یبه جرم و رانیکه در خارج از ا ی(در صورت2

 وجود دارد. یابیبه صورت غ یحت رانیدر ا یمجدد و ی(امکان محاکمه 5

 وجود دارد. یمجدد و یبه موجب قانون محل وقوع جرم باشد امکان محاکمه  یکه رفتار ارتکاب ی(در صورت4

 (04/8/0800آزمون  48)تطبیق موضوعی و مفهمومی()سوال ؟است نهیمعطوف به کدام گز« احتساب».قاعده  پ(

 کرده باشد فریو مرتکب در کشور محل وقوع جرم، تحمل کبوده  یریکه جرم تعز یدرموارد - یواقع تی( صالح1

مشمول حدود،  میکه مرتکب در کشور محل وقوع جرم تحمل مجازات نموده باشد ؛ اعم از جرا یدر موارد -یواقع تی( صالح2

 راتیو تعز اتیقصاص، د

 بوده و مرتکب در کشور محل وقوع جرم ، تحمل مجازات نموده باشد یریکه جرم تعز یدر موارد -یشخص تی( صالح5

 مردود است ران،یقاعده در حقوق ا نی( ا4

 

 کدام مورد صحیح است؟ .3

 .هیچ یک از مجازات های شخص حقوقی، قابل تخفیف نیست (1

 .حقوقی برای شروع به جرم ارتکابی نماینده قانونی که در راستای منافع آن انجام شده، مسئولیت کیفری داردشخص (2

 .جزای نقدی قابل اعمال بر شخص حقوقی، همواره دو تا چهار برابر عواید حاصل از جرم است(5

 .مجازات شخص حقوقی، باید هم درجه با مجازات نماینده قانونی باشد(4

 قانون مجازات اسالمی  033و  082موضوع مواد  ش:موضوع پرس

 سواالت انتخاب شده ارتباط مفهومی با موضوع سوال فوق دارندسواالت مربوطه:

 (20/2/0299آزمون 44؟)تطبیق مفهومی سوال است صحیح گزینه کدام حقوقی شخص خصوص درالف( 
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  است جرم تعدد حقوقی شخص نماینده سوی از جرم ارتکاب (1

 شود می رسیدگی مرجع یک در جرم دو هر به شود  جرم مرتکب حقوقی شخص اقامتگاه از خارج محلی در حقوقی شخص نماینده اگر (2

 . دارد مالزمه الزاما حقیقی شخص مسئولیت با حقوقی شخص مسئولیت (5

 . نیست اعمال قابل حقوقی شخص توسط جرم در معاونت (4

 صورت این در. شود می کالهبرداری جرم مرتکب شرکت، نام ،به"چوبین" عام سهامی شرکت حقوقی نماینده. ب(

    آزمون های دوره تسلط()تطبیق( 99)سوال  ...........
 . ندارد کیفری مسئولیت چوبین شرکت (1

 ندارد کیفری مسئولیت هیچگونه حقوقی نماینده فرد (2

 .دارد وجود نقدی جزای و اموال کل مصادره مجازات به چوبین شرکت کردن محکوم امکان (5

  .باشد آمده بوجود جرم ارتکاب منظور به اگر حتی.ندارد وجود "چوبین"شرکت کردن منحل امکان (4

 

شود. کدام مورد صحیح  ساله، مرتکب شروع به جرم علیه امنیت با مجازات سه تا ده سال حبس می 06، «الف ».2

 است؟
      ( امکان برخورداری از مزایای جرم سیاسی برای وی وجود دارد. 1

 ( این جرم به جهت نوجوان بودن مرتکب، قابل گذشت محسوب می شود.   2

         ( مجازات وی قابل تخفیف نیست 5

 ( تعلیق اجرای تمام مجازات وی ممکن است.4

 قانون مجازات اسالمی )تعلیق و تعویق جرائم تعزیری نوجوانان( 98موضوع ماده  موضوع پرسش:
 

خود به عنوان وکیل دادگستری، دسته چکی غیر متناسب با وضعیت مالی و اعتباری خود از با معرفی کذب « الف  ».8

 .بانک گرفته و با توسل به همان شیوه، دریافت دسته چک توسط دیگری را نیز تسهیل کرده است

 کدام مورد در خصوص عناوین اتهام وی صحیح است؟
 ر ارتکاب جرم خاص در حکم کالهبرداری   معاونت د –( مباشرت در جرم خاص در حکم کالهبرداری 1

 معاونت در جرم اخذ دسته چک غیرمتناسب    –( مباشرت در مداخله در امر وکالت و دریافت دسته چک غیرمتناسب 2

 فاقد عنوان مجرمانه   –( فاقد عنوان مجرمانه 5

 یرمتناسبمباشرت در تسهیل دریافت دسته چک غ –( مباشرت در دریافت دسته چک غیرمتناسب 4

 قانون صدورچک  7تبصره ماده موضوع موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها در موضوع شباهت دارند  سواالت مربوطه:

که به علت عدم  دینما یباشد جهت وصول مبلغ مندرج در چک به بانک مراجعه م ی.الف که دارنده چک م الف(

 93)تشابه موضوعی سوال ...کند یگردد بعد از دوماه الف فوت م یعدم پرداخت م یمنجر به صدور گواه یموجود

 (30/2/0800آزمون 
   ورثه محفوظ است. یبرا یفریک تیحق شکا (1

 نخواهدداشت. یفریک تیحق شکا دهیمنتقل گرد یکه چک بعدازبرگشت ازبانک به و یکس (2

   رادارند. یحقوق یطبق قانون صدورچک ورثه فقط حق طرح دعوا (5

 شود. یم یصادر کننده چک بر تیولئبا فوت دارنده مس (4

 

 ، مرتکب جرم توهین با مجازات جزای نقدی درجه شش شده است. کدام مورد صحیح است؟«الف» .0
 ( انتشار حکم محکومیت به عنوان مجازات تکمیلی برای این جرم ممکن نیست.   1

 ( دادگاه ملزم است حداقل مجازات جزای نقدی درجه شش را تعیین کند مگر با ذکر دالیل که امکان تعیین بیش از حداقل وجود دارد.   2
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 ( شروع به این جرم دارای کیفر درجه هفت یا هشت است.   5

 ( در صورت احراز توبه مرتکب دادگاه ملزم به اعمال مقررات تخفیف است.   4

 قانون مجازات اسالمی  000و  04و تبصره ماده 033و  32موضوع ماده :موضوع پرسش

 خاب شده تنها شباهت موضوعی دارندسواالت انت سواالت مربوطه:

 (0/03/99.آزمون..42؟)تشابه موضوعی ()سوال کدام گزینه صحیح استالف( 

 محسوب میشود 1میلیارد ریال باشد؛ درجه  1جرم معادل (مجازات جزای نقدی معادل دو برابر وجوه عایدی در موارد که عوایدحاصل از 0

 محسوب میشود 6( مجازات انتشار حکم محکومیت به عنوان کیفرتکمیلی درجه 2

 محسوب میشود 4محسوب شده و در غیر این صورت درجه  3میلیارد ریال و کمتر باشد درجه  1( مجازات کالهبرداری اگر مال موضوع جرم 5

 محسوب میشود 1جرم افساد فی االرض درجه  ( مجازات اعدام در4

 (20/2/0299آزمون  93؟)سوال کنید انتخاب را صحیح گزینهب(
 .  باشد می نیز حقوقی اشخاص برای است حقیقی شخص رای ب اصلی مجازات محکومیت حکم انتشار که همانطور (1

 .  باشد نمی اجباری تکمیلی مجازات و است اختیاری تکمیلی مجازات محکومیت، حکم انتشار (2

  باشد نمی تکمیلی مجازاتی اما است، اصلی مجازات یک محکومیت حکم انتشار (5

 گزینه سه هر (4

 

 شود؟ ضبط مال ناشی از جرم در کدام مورد اعمال می .7
      ( ربا 1

      ( اختالس 2

      ( ارتشا 5

 ( کالهبرداری  4

 قانون تشدید موضوع پرسش:

 خاب شده تنها شباهت موضوعی دارندسواالت انت سواالت مربوطه:

 (0/03/0299آزمون  99)سوال ...یامر قانون کیانجام  یدادن چک بدون محل به کارمند دولت براالف(
 یامر قانون کیدرخواست  لیبدل ستیمشمول عنوان رشا و ارتشا ن (0

 مشمول عنوان شروع به رشا و ارتشا است (2

 مشمول عنوان رشا و ارتشا تام است (5

 شودیجرم محسوب م رندهیفقط نسبت به گ (4

 

جازات قانونی دو تا ده سال ، مرتکب جعل مهر )با مجازات قانونی شش ما تا سه سال حبس( و تخریب )با م«الف.»6

شود. در مورد دیگر، او مرتکب عدم رعایت حجاب شرعی )با مجازات قانونی ده روز تا دو ماه حبس و دو تا  حبس( می

شود.  ده میلیون ریال جزای نقدی( و معاونت در خیانت در امانت )با مجازات قانونی سه ماه تا یک سال و نیم حبس( می

 شود؟ یین میمجازات وی چگونه تع
   ( دادگاه برای دو جرم اول، حداکثر مجازات را تا یک چهارم افزایش داده و برای دو جرم دوم نیز طبق همین ضابطه مجازات تعیین می کند. 1

 می کند.   ( دادگاه برای دو جرم اول ، حداقل مجازات را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر و برای دو جرم دوم نیز طبق همین ضابطه مجازات تعیین 2

 ( دادگاه تنها مجازات اشد قانونی را تا یک چهارم افزایش می دهد و همان مجازات را اجرا می کند.   5

 سه جرم، دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم تعیین کند.  ( به علت ارتکاب بیش از 4
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 قانون مجازات اسالمی  028موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل با سوال و درسنامه دارند. سواالت مربوطه:

آزمون  90؟)سوال کند تعیین قانونی مجازات حداکثر از بیش را مجرم است موظف قاضی ، مورد کدام الف(در

 )تطبیق موضوعی((00/0/0299
  همزمان رسیدگی در پنج درجه تعزیری جرم ارتکاب فقره دو به محکومیت (1

  ضربه شالق تعزیری 51 اجرای از پس هفته یک ، چهار درجه تعزیر به محکومیت (2

  چهار درجه حبس مجازات مدت اتمام از پس دوماه ، پنج درجه تعزیر به محکومیت (5

 همزمان رسیدگی در هفت و شش درجه تعزیر به محکومیت (8

 :  است ذیل شرح به آنها ی قانون  های مجازات که شود می  جرایمی مرتکب الف ب(

 تا نقدی ی جزا/  حبس سال پنج تا دوماه/    حبس دوسال تا یک/   حبس سال سه تا یک/  حبس سال چهار تا یک

آزمون  97موضوعی () سوال  تطبیق)از؟ است عبارت قانون طبق( شده اجرا)وی نهایی مجازات ریال  میلیون هشت

32/03/94)          
 7  درجه  نقدی  ای جز عالوه به  تعزیری حبس سال شش (1

  تعزیری حبس سال  ونیم هفت (2

  میلیون هشت تا  دی نق  ای جز عالوه به  تعزیری  حبس سال پنج (5

   هشت درجه  نقدی  ای جز عالوه به  تعزیری حبس سال  ونیم هفت (4

 تسلط( 304)سوال کند می مجروح را وی و نموده تمرد وظیفه انجام حین در دولت مامور به پ(الف نسبت
 .شود می محکوم مجازات دو هر به و مادی تعدد مشمول اعمالش (1

 .شود می محکوم دولتی مامورین به نسبت تمرد مجازات به فقط (2

 . گیرد می قرار معنوی تعدد احکام مشمول اعمالش (5

 است جرم عملش دهد نشان را آن یا استفاده اسلحه از تمرد حین در اگر فقط (4

 

معاون جرم محسوب و مجرمیت هر دو، احراز شده است. اگر مجازات قانونی « ب»مباشر و « الف»در پرونده اتهامی،  .4

 کدام مورد خواهد بود؟« ب»دولتی باشد. مجازات انفصال دائم از خدمات « الف»جرم ارتکابی 
         ( مجازات جایگزین حبس 1

 ( بنا به نظر قاضی حسب مورد انفصال موقت یا جزای نقدی   2

         ( جزای نقدی 5

 سال    3( انفصال موقت تا 4

 قانون مجازات اسالمی  036موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت مربوطه:

 شده تطبییق کامل دارند سواالت انتخاب 

 اتیو سلب ح کیدرجه  یریانفصال دائم، حبس تعز بیآنها به ترت یکه مجازات قانون یمجازات معاونت در جرائم. الف(

 (6/2/0800آزمون  93تطبیق()سوال )ست؟یچ بیاست به ترت
 5تا  1درجه  یریحبس تعز -5 ای 2درجه  یریحبس تعز -4درجه  ینقد یجزا( 1

  5 ای 2درجه  یریحبس تعز -5تا  1درجه  یریحبس تعز -6درجه  ینقد ی( جزا2

   5 ای 2درجه  یریحبس تعز -5 ای 2درجه  یریحبس تعز -4درجه  ینقد ی( جزا5

  5 ای 2درجه  یریحبس تعز -5 ای 2درجه  یریحبس تعز -6درجه  ینقد ی( جزا4
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اند در خصوص عضای هیئت مدیره شرکت سهامی، قبل از تأمین تمام سرمایه شرکت، صدور اوراق قرضه را اجازه داده  .9

 اقدام آنان، کدام مورد صحیح است؟
 ( جرم تام اجازه صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه 1

 ( شروع به جرم صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت سرمایه 2

 یل مال از طریق نامشروع  ( شروع به تحص5

   ( معاونت در کالهبرداری از طریق صدور اوراق قرضه  4

 الیحه الحاقی قانون تجارت 387موضوع ماده موضوع پرسش:

 

 در کدام مورد، اعمال مجازات جایگزین حبس امکان پذیر است؟  .00
 ( جرایم علیه امنیت داخلی با مجازات یک تا شش ماه حبس  1

 ( جرایم غیرعمد با مجازات قانونی بیش از سه سال حبس   2

 ( تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها به ترتیب سه ماه حبس و دو سال حبس است نسبت به سه ماه حبس  5

 ( جرایم عمدی با مجازات قانونی بیش از یک سال حبس، در صورت تخفیف به کمتر از یک سال  4

  قانون مجازات اسالمی 47ماده موضوع  موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت موضوعی و مفهومی دارند سواالت مربوطه:

 (0/03/0299آزمون  47)تشابه موضوعی ()سوال ؟است ادیکدام بن یشرط الزم جهت اعطا ،یخصوص یگذشت شاکالف (
 مجازات یاجرا قی( تعل1

 مشروط ی( آزاد2

 ۸و  7در درجات  فریاز ک تیحکم معاف(5

 ماه زندان 5تا  یبا مجازات قانون یعمد میزندان در جرا نیگزی( جا4

ماه حبس است. در صورت  7که مجازات آن تا  دینما یقابل گذشت م ریغ یبه ارتکاب جرم کیرا تحر« ب »، « الف » ب(

 (0/03/0299آزمون  47)تشابه موضوعی ()سوال ؟است ؟ زانیچه م« الف » مجازات  ،یخصوص یوجود شاک
  یری(شالق تعز1

  یری، شالق تعز یشاک تی(در صورت رضا2

 . ستی، قابل مجازات ن 7درجه  یریاساساً معاونت در جرائم تعز (5

 حبس   نیگزیجا یاز مجازات ها یکی (4

 

 ای کهدستگاه مسئول رفع آثار ایجاد شده در اثر زلزله، وظیفه خود را انجام نداده و در اثر برخورد خودرو به صخره  .00

 شوند، در کدام صورت، دستگاه مربوطه ضامن است؟در جاده افتاده، سرنشینان آن کشته و مجروح می 
 ( چون منشأ واقعه زلزله است، مطلقاً مسئولیتی متوجه دستگاه نیست.  1

 ( فقط در صورت عمد دستگاه در عدم رفع آثار ضامن است.   2

 ( اگر دستگاه از نهادهای دولتی باشد مسئولیتی ندارد و در غیر این صورت مسئول است.   5

 دستگاه ضامن است.( در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه 4

 قانون مجازات اسالمی  008:موضوع ماده موضوع پرسش

 در کدام مورد، جنایت عمدی، موجب قصاص قاتل نیست؟  .03
      ( جنایت عمدی غیرمسلمان معاهد نسبت به ذمی 1

 ( جنایت عمدی غیرمسلمان مستأمن نسبت به غیرمسلمان تابع ایران   2

         ( جنایت عمدی نسبت به نابالغ 5

 ( جنایت عمدی نسبت به مجنون   4
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 قانون مجازات اسالمی  200موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل موضوعی و مفهومی دارند سواالت مربوطه:

که اگر ب خودش را  دیدست خودش را قطع کند تا ب را نکشد و اگر الف به ب بگو دیب با دیاگر الف به ب بگوالف ( 

 ()تطبیق(00/00/0299آزمون  46)سوال ....بیتوسط ب بر خودش وارد شود به ترت تیکشد و جنا ینکشد او را م
 ( الف قصاص می شود ، الف قصاص می شود.1

 ( الف به دیه محکوم می شود ، الف قصاص می شود.2

 . 2کس گزینه ( ع5

 ( الف به دیه و تعزیر محکوم می شود ، الف قصاص می شود.4

 دوره تسلط( 062)سوال .....................مگر باشند می صحیح ها گزینه ب(همه
 . شود می ثابت قصاص شرایطی تحت عمدی جنین سقط در (1

 است قصاص موجب نابالغ به نسبت عمدی جنایت (2

 .دارد دیه فقط مجنون به نسبت عمدی جنایت (5

 .است قصاص موجب آنها مانند و مخدر مواد مصرف اثر در روانی تعادل عدم و مستی حال در جنایت ارتکاب (4

 

برد. زمانی که  ، آن را از روی میز برداشته و به خانه می«ب»های داخل کارت حافظه  به قصد برداشتن داده« الف» .02

شود که کامالً خالی است. وی به چه عنوان یا  حافظه باز شده و معلوم می کند، سریعاً کارتآن را به رایانه متصل می 

 عناوینی، قابل مجازات است؟
 و سرقت محال رایانه ای  ( دسترسی غیرمجاز 2         ( سرقت رایانه ای 1

 ( شروع به سرقت رایانه ای و دسترسی غیرمجاز  4         ( سرقت غیررایانه ای 5

 )سرقت رایانه ای(قانون محازات اسالمی  608موضوع ماده موضوع پرسش:

 ده تشابه موضوعی و مفهومی دارندانتخاب شسواالت  سواالت مربوطه:

 (30/7/0299آزمون  90)تشابه موضوعی و مفهومی ()سوال  ؟است ای رایانه سرقت گزینه کدام. الف(
  بسته مدار دوربین سیستم انداختن کار از یا فروشگاه کاالهای بردن (1

 . شخصی فلش به آن انتقال و اقتصادی پلن یک از مجاز غیر برداری رونوشت (2

 .  رایانه افزاری سخت قطعات ربودن (5

 ای رایانه های داده حاوی تبلت ربودن (4

 

 

کند و در اثر آن ضربه، مردی به قصد سقط جنین، دختر چهار ساله خود را تحریک به ایراد ضرب به مادرش می  .08

 شود. مجازات پدر نسبت به سقط جنین چیست؟جنین سقط می 
    ( تعزیر و دیه به عنوان مباشر معنوی   2 ( فقط تعزیر به عنوان معاون1

 ( تعزیر به عنوان معاون و دیه به عنوان عاقله دختر4 ( فقط تعزیر به عنوان مباشر معنوی5

 ن مجازات اسالمیقانو 037موضوع ماده   موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده ارتباط مفهومی و موضوعی با سوال فوق  دارند  سواالت مربوطه:
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بر نادر  یکند در صورت وقوع قتل چه عنوان یبه قتل جواد م کیساله است را تحر 03پسر  کی. نادر، ناصر که 000 ف(ال

 (37/00/99آزمون  000)تطبیق مفهومی((سوال ؟کند یصدق م
 مباشر (1

 شریک  (2

 معاون (5

 سبب اقوی از مباشر  (4

آزمون  000)تطبیق()سوال  باشد می ممیز طفل ب حالیکه در کند می خارج حرز از را مال "ب " توسط "الف" ب(

36/8/0299) 
  باشد حدی است ممکن سرقت (1

 . گیرد می قرار تعزیری های سرقت از یکی مشمول الف رفتار (2

 . نیست جرم  ب عمل (5

  شود می محسوب مباشر الف (4

 

 شود؟ کدام مورد، پولشویی محسوب نمی .00
 ( مرتکب اختالس که وجه موضوع جرم را برای خرید یک خودرو بپردازد.   1

 ( شریک جرم ارتشا که سهم شریک خود را از مال الرشا بخرد.   2

 ( شخصی که با اذن کالهبردار و با علم به کالهبرداری برای مدتی از مال موضوع جرم استفاده کند.   5

 ( شخصی که با آگاهی از عدم مالکیت انتقال دهنده مال غیر را از او بخرد.   4

 قانون مجازات انتقال مال غیر موضوع پرسش:

 اب شده ارتباط مفهومی و موضوعی دارند سواالت انتخ سواالت مربوطه:

 خودرو همان رسمی سند موجب به دوباره بعد سال دو و فروخته علی به را خودرویی رسمی سند موجب به الف(کامران

 (8/8/0800آزمون  40؟)تطبیق موضوعی سوال چیست فرشاد ارتکابی عمل عنوان فروشد، می محسن به را
 امانت در خیانت( 1

 کالهبرداری( 2

 معارض معامله( 5

 غیر مال انتقال( 4

 90؟)تطبیق موضوعی سوال درجه است؟ کی زانیبه م ییمجازات جرم پولشو دیتشد یبرا یموجب نه،یکدام گز ب(

 (8/8/0800آزمون 
 باشد یبخش عموم ایاز کارکنان دولت  ییمرتکب پولشو( 1

 استفاده شده باشد  ی، از اسناد جعل ییارتکاب پولشو یبرا(  2

 گروه انجام شده باشد ایشخص  کیو جرم منشاء، هر دو توسط  ییارتکاب پولشو( 5

 انجام شده باشد افتهیبه صورت سازمان  ییپولشو( 4

 

 شود؟کدام رفتار، جرم محسوب نمی  .07
 ( استفاده از پاالیه شکن )فیلتر شکن( برای ورود به تارنماهای فیلتر شده  1

  ( اهمال کارمند بانک خصوصی موجب تضییع اموال سپرده شده آن بانک به وی   2

   ( عدم ثبت ازدواج موقت پس از بچه دار شدن   5

 ( اهمال مأمور دولتی منجر به سرقت اسناد دولتی توسط دیگری 4

 ی کشورهیات عمومی دیوان عال 694تعزیرات و رای وحدت رویه شماره  088موضوع ماده موضوع پرسش:
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اث شخص متوفی با علم به سلب مالکیت وی از یک قطعه زمین، تقاضای صدور سند مالکیت قطعه زمین مذکور ور .06

 به نام خود می نمایند. کدام مورد در خصوص رفتار ارتکابی آنان، صحیح است؟
         ( شروع به کالهبرداری است. 1

 ( شروع به معامله معارض است.   2

         ( کالهبرداری محسوب می شود.  5

 ( معامله معارض محسوب می شود.   4

 قانون ثبت  007:موضوع ماده موضوع پرسش

 سواالت ودرسنامه انتخاب شده تطبیق موضوعی و مفهومی با سوال فوق دارند سواالت مربوطه:

 دوره تسلط جزا( 330؟)تطبیق موضوعی و مفهومی با سوال باشد کالهبرداری تواند می عمل کدام الف(
  معامله هنگام در فروشنده توسط مبیع عیوب ذکر عدم (1

  است کرده ازدواج وی دختر صورتیکه در کارمند توسط معاش مدد دریافت (2

  متقلبانه سازی صحنه بدون دروغگویی صرف با دیگری مال بردن (5

  دیگری مال بردن و وجه از خالی سند به توسل (4

 کند یثبت همان ملک را بنام خود م یتقاضا یاز مدت سفروشد و پ یم یگریبه د یالف ملکش را با سند عاد .40 ب(

 (38/00/0299آزمون  40تطبیق موضوعی()سوال )الف مشمول کدام مورد است؟
 است. ری( انتقال مال غ1

 ( مع( شروع به معامله معارض است.2

 شود. ی( کالهبردار محسوب م4

 امله معارض است.

 

 ؟چیست« الف»کند. عنوان رفتار درخواست مبلغی پول می « ب»به افشای تعدد زوجات او، از « ب»، با تهدید «الف ».04
      ( جرم مستقل تهدید 1

      ( شروع به اخاذی 2

      ( شروع به افشای اسرار 5

 ( فاقد عنوان مجرمانه   4

 تعزیرات قانون مجازات اسالمی  779موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده ارتباط موضوعی و مفهومی دارند  سواالت مربوطه:

دآزمون 98)تطبیق موضوعی مفهومی سوال ...جز به است نادرست تهدید جرم خصوص در ذیل های گزینه کلیهالف (

3/2/99) 
 .  باشد مستقیم غیر بصورت تواند می (1

 . کند نمی پیدا تحقق مشروط صورت به (2

 . باشد صریح غیر یا صریح تواند می (5

  مقابل طرف سمع به هرچند است مطلق  جرمی تهدید صرف (4

ب(کتاب قانون مجارات بابک نزد اتابک قرار داشته ،بابک با کشیدن چاقو اتابک را وادار به استرداد کتاب قانون مجازات  

 آزمون های تسلط( 13)سوال  ؟مینماید چه جرمی واقع شده است

 محاربه (1

 تهدید (2

 کالشی (5

 اخاذی (4
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 1911وکالت حقوق جزاتطبیق مستند 

 

کند. به او ارسال شده و متضمن سب النبی است، به شخص دیگری ارسال می « ب»پیامی را که از سوی « الف ».09

 ، کدام مورد است؟«الف»نسبت به عنوان سب النبی و مجاازت رفتار 
      ( شرکت در سب لنبی و دارای مجازات اعدام است. 1

 ( سب النبی نیست ولی مجازات تعزیری دارد.   2

      ( معاونت در سب النبی و دارای حبس درجه دو یا سه است. 5

 ( معاونت در سب النبی و دارای مجازات اعدام است.   4

 قانون مجارات اسالمی  372موضوع ماده موضوع پرسش:

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل موضوعی و مفهومی دارند سواالت مربوطه:

 (37/0/99آزمون  43)تطبیق کامل ()سوال ؟ستیاعدام ن ی.  در کدام مورد مجازات سب النبالف(
 .دیکه صدق اهانت نما یباشد در صورت یگریبه نقل از د ایسب در حالت غفلت، اکراه،  (1

 .دیکه صدق اهانت نما یباشد در صورت یگریبه نقل از د ایغضب  ای یسب در حالت مست (2

 کلمات باشد. یبدون توجه به معان ای اغضبی یسب در حالت مست (5

 غفلت باشد. ایسب در حالت غضب اکراه  (4

 آزمون های دوره تسلط ( 098)سوال .. مگر باشند نمی صحیح ها گزینه ب( همه
 .است نبی سب حکم در معصومین ائمه قذف (1

 .است النبی سب حکم مشمول انبیا از یک هر به اهانت (2

 .نیست جرم تقلید بزرگ مراجع جان به قصد سوء (5

 .است تعزیری عنوان یک نبی سب (4

    شود می پذیرفته...  و سهو غفلت، اکراه، بر مبنی النبی سب بخوانید.ادعای 315ماده  کنار در را 262 و 265 مواد.  است حدی عنوان یک نبی سب:  194

 

 است؟ جرم صورتی چه در ایرانی، قومیت یک به توهین .30
 ( تنها اگر در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته باشد و منجر به خشونت یا تنش شود.  1

 ( جرم محسوب نمی شود مگر اینکه افراد معینی از قومیت را مخاطب قرار دهد.   2

 ( با علم به وقوع خشونت یا تنش در جامعه باشد هرچند منجر به خشونت یا تنش نشود.   5

 ( با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه باشد و ضرورتاً به خشونت یا تنش منجر شود.   4

 مکرر 899قانون مجازات اسالمی و  704موضوع ماده  موضوع پرسش:

 سواالت مربوطه:

آزمون  43)تطبیق کامل موضوعی مفهومی ()سوال است توهین جرم گزینه کدام ذیل های گزاره به توجه الف(با

09/3/0299) 

  کند می خواری رشوه و کاری کم به متصف را دولت کارکنان و دانشگاه اساتید همه احمد: الف  

  کند داری خود ایشان نام شنیدن هنگام در پیامبر بر فرستادن صلوات از کسی: ب
 نیست توهین ، است توهین (1

 است توهین ، است توهین (2

 نیست توهین ، نیست توهین (5

 است توهین ، نیست توهین (4


