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 با آزمون های مفهومی مهارتی داداستان  99( آزمون وکالت کیفریتطبیق مستند )
انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در امالک و اراضی متعلق به اشخاص حقوق خصوصی، به ترتیب، در   .100

 صالحیت کدام مرجع قضائی است؟
   انقالب  دادگاه  – ( دادسرای عمومی و انقالب 1

    دو کیفری دادگاه  – ( دادسرای عمومی و انقالب 2

 انقالب  دادگاه –( دادگاه انقالب  3

  ی دوکیفر دادگاه –( دادگاه کیفری دو  4

 690دیوان عالی کشور و ماده  هیات عمومی    807قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره    340موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 92قانون مجازات اسالمی  

  سواالت مربوط:

 سواالت انتخاب شده تنها شباهت در موضوع و مفهوم دارند

با    ارتباط مفهمومی،   ()تشابه 1399/ 6/ 7آزمون   107)سوال   ؟  میشود  رسیدگی   یک  نظامی    دادگاه   در  مستقیم  طوره ب   پرونده  گزینه  کدام  در الف

 درسنامه( 

 ساله 18جرائم منافی عفت مستوجب حد قتل نوجوان  (1

 ساله 13جرائم تعزیری درجه یکتا سه سارا بسیجی (2

 سال تمام شمسی 15و پایین تر افراد کمتراز 3جرائم تعزیری درجه  (3

 ساله  13جرائم غیر نظامی مستوجبحد قطع متهم دارا بسیجی  (4

 ()تشابه ، ارتباط مفهمومی(24/5/1399آزمون    107؟)سوال  ؟نیست  درست  ذیل  عبارات  از   یک  کدام ب(

 است البدل علی دادرس برعهده  دادگاه،  رئیس توسط صادره آرا از تجدیدنظرخواهی حیث از  دادستان وظیفه  بخش دادگاه  در (1

 شود  می رسیدگی بخش عمومی دادگاه  در مستقیم طور به نیز شش تا چهار درجه تعزیری جرائم (2

 دادرسی به جلب قرار صدور با دادگاه نباشد  صالحیت  عدم  یا تعقیب موقوفی یا منع موارد از مورد چنانچه دادگاه، توسط مستقیم رسیدگی موارد در (3

 نماید  می شروع 3  را رسیدگی متعاقباً 

  دادسرا از را تحقیقات تکمیل دادگاه  دهد تشخیص ناقص  را تحقیقات دادگاه  چنانچه دو کیفری دادگاه به کیفرخواست  با  پرونده وصول از پس (4

   نماید  می تحقیقات تکمیل به  اقدام 4  راسا خود یا درخواست

 

 ستفاده از دادرسی الکترونیکی جهت دعوا، چه مزیت قانونی از نظر هزینه دادرسی دارد؟ا  .102
      ( از موجبات معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی است.  1

 ( از موجب تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی است.    2

 ( از موجبات تخفیف در پرداخت هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر است.       3

 له بدوی است.   ( از موجبات تخفیف یا معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مرح4

 قانون آیین دادرسی کیفری    657تبصره ماده  موضوع    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

  دارندبا نص  موضوع    سواالت انتخاب شده تطبیق کامل  

)تطبیق متن  آنان ...... خواهد بود.  یدادرس  نه یدر ............. هز  ، یکیالکترون  یاز دادرس  یبردارشهروندان به بهره  بیترغ  یدر راستا.  الف

 (12/10/1400آزمون   114سوال()سوال  

               گانیرا یخصوص دعوای در – یمراحل دادرس هیکل( 1

 کمتر  الیر ونیلمی ده  سقف تا وحداکثر درصد پنج  – یبدو ۀمرحل( 2

             کمتر یخصوص دعوای در – یمراحل دادرس هیکل( 3

 رکمت  درصد پنج تاسقف حداکثر – یبدو یاعتراض به آرا ۀمرحل( 4
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 در خصوص تفتیش و بازرسی محل کار و منزل رئیس دانشکده حقوق یکی از دانشگاه های کشور، کدام مورد صحیح است؟ .310
 ( در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور بازپرس انجام می شود.    1

 ( در همه جرایم در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان و با حضور مقام قضایی انجام میشود.2

 در پرونده انجام می شود.     ( به دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی3

 ( در صورت تأیید مجوز تفتیش و بازرسی از جانب رئیس کل دادگستری استان انجام می شود.    4

 قانون آیین دادرسی کیفری  137موضوع ماده    : موضوع پرسش

 سواالت مرتبط: 

 و با متن سوال تنها تشابه مفهومی دارند    دارند  با درسنامه   تطبیق کاملسواالت انتخاب شده  

 ( 1399/ 12/ 23آزمون   102()سوال درسنامه .)تشابه؟است؟  درست  تامین قرار  صدور  مورد  در  زیر  های   عبارت  از یک  کدام الف(

 .  نماید صادر تامین قرار الزاماً متهم برای باید بازپرس اتهام  تفهیم از پس (1

 د  نمای  می  صادر کفالت قرار بازپرس شرف قول با حضور به التزام قرار  پذیرش از متهم امتناع صورت در (2

 است ممنوع مطلقا  وثیقه و کفالت قرار صدور عمدی غیر جرائم در (3

  است ممنوع مطلقا  وثیقه و کفالت قرار صدور عمدی غیر جرائم در (4

 می   فروخته  روز  قیمت  به ...........    شود  آن  قیمت  فاحش   کسر  یا  خرابی  موجب یا  و   است  نامتناسب هزینه  مستلزم  آن   نگهداری  که  مالی  ب

 (1399/ 13/4 آزمون 107  سوال()تشابه درسنامه  .)؟؟  شود

 ه   دادگا موافقت و دادستان درخواست به بنا (1

 ن  دادستا به  اطالع و بازپرس تصمیم به  بنا(  (2

 ه   دادگا موافقت و بازپرس درخواست به  (3

   ه  دادگا دستور یا  و دادستان موافقت  و بازپرس  تقاضای  به (4

 (7/1399/ 18آزمون   115؟)تشابه درسنامه()سوال   است  ای  رایانه  های  سامانه  توقیف   برای  قانون  در مقرر  شرایط   از  گزینه  کدام  (پ 

   نباشد دسترس در  سهولت به شده ذخیره های   داده (1

 .  زیر گزینه سه هر  (2

 .   شود هها  داد آسیب باعث محل در تفتیش (3

 نباشد پذیر  امکان افزاری  سخت سامانه بدون ها    داده تحلیل و تجزیه (4
 

 در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش استعفا یا عزل وکیل تعیینی در دادگاه کیفری یک، کدام مورد صحیح است؟  .104
       نمی شود.   ( پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته  1

 ( پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذرفته می شود.    2

      ( مطلقاً قابل پذیرش نیست.  3

 ( مطلقاً قابل پذیرش است.   4

 قانون آیین دادرسی کیفری   137موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 تطبیق کامل دارندسواالت انتخاب شده  

 وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از  ...................تواند  هر یک از طرفین می  دادگاه انقالب با تعدد قاضی، 

 شود.پذیرفته نمی  ............................شکیلت

 (11/99/ 10آزمون   104)تطبیق()سوال  

 جلسه رسیدگی  –( حداقل سه نفر 1

 جلسه رسیدگی  –( حداقل یك نفر 2

 جلسه مقدماتی اداری –( حداکثر سه نفر 3

 جلسه رسیدگی  –( حداکثر سه نفر 4
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اگر فردی به اتهام سرقت خودرو علیه همکار خود با استناد به یک فقره سند اعالم شکایت کند و همکار وی نیز با استناد به یک سند  .510

 مورد نظر شاکی، ادعای مالکیت نماید، بازپرس پرونده چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دیگر، نسبت به خودروی  
       ( مخیر به رسیدگی یا صدور قرار اناطه است.  1

 ( مکلف به صدور قرار اناطه است.    2

       ( باید با اخذ نظر دادستان، اقدام به صدور قرار اناطه نماید.  3

 م نهایی است.    ( مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمی4

 قانون آیین دادرسی کیفری   21ماده    2تبصره  موضوع    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 سواالت انتخاب شده تنها در موضوع تشابه دارند  

 (27/4/99آزمون    112)تشابه()سوال    است؟  نادرست  گزینه   کدام   بازپرس  توسط  اناطه  قرار  صدور  صورت  الف(در

   است اتهام اصل به صالح کیفری  دادگاه  با اختالف حل بازپرس، اصرار و دادستان مخالفت صورت در و   رسد می دادستان نظر به پرونده  (1

 تصمیم دادگاه قابل اعتراض در دیوانعالی کشور است 302ماده   درصورت تایید قرار اناطه در جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در بندهای الف،ب،پ،ت (2

 ارایه ماه  یك ظرف را خود دادخواست تقدیم گواهی  و اقدام مربوطه دعوی طرح به نسبت  تا  ابالغ نفع ذی به مراتب و  بایگانی موقت طور به پرونده  (3

 نماید 

 .  گیرد  می مقتضی تصمیم   و  داده  ادامه را خود تحقیقات بازپرس  دادگاه، توسط اناطه  قرار نقض صورت در  (4

 (23/12/98  آزمون 112  سوال ()تشابه)  ؟   باشد  نمی  اعتراض  قابل  گزینه   کدامب(

 خواسته  تامین قرار (1

 صالحیت  عدم قرار  (2

 اناطه قرار  (3

 ر کشو  از خروج ممنوعیت  بر مشتمل قضایی نظارت قرار  (4

 

 تواند اعالم شکایت نماید؟اگر کسی به یک فرد سفیه توهین کند. آیا فرد سفیه، شخصاً می  .  106
 ( فقط ولی یا قیم سفیه می توانند طرح شکایت کنند.    1

 ( صرفاً ولی یا قیم سفیه یا دادستان می توانند اقدام به طرح شکایت و تعقیب متشکی عنه کنند.    2

 ( شخصاً نمی تواند طرح شکایت کند.    3

 ( شخصاً می تواند طرح شکایت کند. 4

 92آیین دادرسی کیفری  قانون    70تبصره ماده  موضوع    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

   دارند  مفهومی  تشابه  تنها  سوال متن با  و  دارند  درسنامه   با  کامل  تطبیق  شده   انتخاب  سواالت

)تشابه در متن .............باشد  دعوی  اقامه  از  ناتوان  سن  کهولت  علت   به  دیده  بزه   اگر   سفیدامضاء،  از استفاده سوء  و  درامانت   خیانت  جرم  در

 ( 18/7/99آزمون 118سوال و تطبیق در درسنامه()سوال  
 نماید  می تعقیب مربوط  نهاد مردم های سازمان  شکایت اخذ با را موضوع دادستان (1

   نماید   می تعقیب دیده بزه موافقت جلب با را موضوع دادستان (2

 . نماید می تعقیب را کیفری  امر خود یا و تعیین موقت قیم بعنوان را شخصی دادستان (3

 نماید   می تعقیب  را کیفری امر تعقیب،  به شروع قانونی جهات از هریك وجود با  دادستان  (4

 ..........   شوند  مطلع  خود  کاری  حوزه  در  گذشت  غیرقابل  جرائم   از  یکی  وقوع   از  رسمی  اشخاص و  مقامات  هرگاه  .  (ب 

 (16/8/99آزمون  109)تشابه در متن سوال و تطبیق در درسنامه()سوال  .............

 دهند  اطالع دادستان به به را موضوع  توانند می (1

 .   دهند اطالع دادستان به به را موضوع  توانند می (2

   دهند  اطالع دادستان به ری فو را موضوع  مکلفند  (3

 .  دهند  گزارش خود قضایی حوزه رئیس به فوری را موضوع مکلفند (4
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 بگیرید  تحویل  منزل در را کتاب

 1399وکالت ی رسی کیفرن دادآییتطبیق مستند 

 رسیدگی به جنایت قطع عضو عمدی چهار انگشت یک دست، در صالحیت کدام مرجع قضائیی است؟  .107
       ( دادگاه انقالب با قاضی واحد  1

       ( دادگاه کیفری دو  2

       ( دادگاه انقالب با قضات متعدد  3

 ( دادگاه کیفری یك    4

 92دادرسی کیفری  قانون آیین    301موضوع ماده    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

   دارند  مفهومی  تشابه  تنها  سوال متن با  و  دارند  درسنامه   با  کامل  تطبیق  شده   انتخاب  سواالت

 ست؟ یها نآن  ینسب   تینسبت به هم، مصداق تعارض صالح  یدگیدو مرجع رس  تیصالح  نه،یدر کدام گزالف(

 (21/3/1400آزمون    120تشابه در متن سوال و تطبیق در درسنامه()سوال  )

 دو.   یفرینسبت به دادگاه ک كی یفریدادگاه ک تی( صالح1

 کشور .  ی عال وانیاستان نسبت به د دنظریدادگاه تجد تی( صالح2

  استان. دنظری نسبت به دادگاه تجد ینظام دنظریدادگاه تجد تی( صالح3

 دو   ینسبت به دادگاه نظام كی  یدادگاه نظام تی( صالح4

 این  تکلیف   خویش،   نظر   بر بازپرس  اصرار  صورت  در.داند  می   نظامی   ضابط  وظایف  ایفای   مقام   در  نظامی  جرم  را متهم   ارتکابی جرم  دادسرا ب(

 (16/8/99آزمون   106)تشابه در متن سوال و تطبیق در درسنامه()سوال  ؟چیست  پرونده

 .   است تهران دو کیفری دادگاه  با اختالف حل (1

 .  است شهرری دو  نظامی دادگاه  با اختالف حل (2

 . است شهرری  دو کیفری دادگاه  با اختالف حل (3

 .  است تهران استان دو  نظامی دادگاه  با اختالف حل (4

 

دیوان عالی کشور باشد، کاهش چنانچه رای دادگاه کیفری با توجه به درجه مجازات قانونی جرم در زمان صدور آن، قابل فرجام در   .108

 مجازات به موجب قانونی جدید، چه تأثیری در قابلیت فرجام رأی دارد؟ 
       ( تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد.    1

 ( در قابلیت فرجام رأی مؤثر است.   2

       ( در قابلیت فرجام رأی مؤثر نیست ولی قابل تجدیدنظر است.  3

 ( تأثیری در قابلیت فرجام رأی ندارد و قابل فرجام نیست.  4

 هیات عمومی دیوان عالی کشور   796موضوع رای وحدت رویه شماره    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل با متن و مفهوم  دارند

الف (پس از صدور حکم مجازات آدم ربایی به عنف به پانزده سال حبس تعزیری، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری الزم االجرا شده و 

مجازات قانونی این جرم به حبس درجه چهار تقلیل می یابد و محکوم بدین جهت به حکم صادره معترض است. مرجع رسیدگی به این 

 وق الذکر کدام است؟ اعتراض با توجه به مقررات ف

 (11/99/ 10آزمون   119)تطبیق()سوال  

 ( دیوانعالی کشور    1

   ( دادگاه تجدیدنظر استان2

 ( این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است.3

 ( خود دادگاه صادرکننده حکم قطعی مکلف به تخفیف مجازات است.4
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بازداشت موقت در خصوص یک فرد نظامی متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی در حال انجام وظیفه، در کدام صورت الزامی صدور قرار   .109

 است؟
           ( با سالح و در زمان جنگ باشد.  1

 ( در زمان جنگ باشد.    2

       ( با سالح و نسبت به مافوق و در زمان جنگ  3

    ( نسبت به مافوق و در زمان جنگ باشد. 4

 92قانون آیین دادرسی کیفری    618موضوع بند ث ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 دارند  و درسنامه آنها شباهت و تطبیق کامل با مفهوم و موضوع   سواالت انتخاب شده  

تطبیق درسنامه کامل )تشابه سوال و    است؟ الزامی  نظامی  مراجع  توسط  موقت  بازداشت  قرار  صدور  زیر،   شرایط   از  میک   کدا  تحتالف(

 ( 1400/ 14/1آزمون   108()سوال  

   قضایی سازمان صالحیت در  جرایم در فقط صلح،   زمان در (1

   ن قانو در شده  احصاء موارد و  جرایم  برخی  در جنگ، زمان در  (2

    ماده در مقرر تهای مجازا  مستوجب  جرایم در فقط جنگ، زمان در (3

 قانون  در شده احصاء  جرایم  برخی  در صلح، زمان در (4

.   است...........  قانون  در  مقرر خاص  جرائم  در  و  قانونی  شرایط  رعایت  با...............   قرار  صدور  ،. .....    زمان   در  نظامی  دادگاههای   و  دادسرا  در  ب(

 ( 23/12/98آزمون    103)تشابه سوال و تطبیق درسنامه کامل ()سوال  

   جایز  بازداشت به منتهی  -جنگ (1

 الزامی   بازداشت به منتهی   -صلح (2

   جایز  -   موقت نگهداری  یا  موقت بازداشت  -صلح (3

    الزامی  -   موقت نگهداری یا  موقت بازداشت  -جنگ  (4

 شرایط   سایر  رعایت  با موقت  بازداشت  قرار  صدور...........    جرم  خصوص  در  جنگ  زمان   ودر  است.............  جرم  یک خدمت  از  فرار  جرم پ(

 (27/4/99آزمون    119)تشابه سوال و تطبیق درسنامه کامل ()سوال  .   است................  

  ی لزام  -جبهه از فرار  _  مستمر (1

 زجای  -جبهه از فرار   _  آنی  (2

    الزامی   سالح با  عمدی جرح و ضرب ایراد  _  آنی (3

 جایز- سالح با  عمدی جرح و ضرب ایراد  _  مستمر  (4

 

 های ایران است؟  سال، در چه صورتی در صالحیت دادگاه  18ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از  رسیدگی به جرایم رایانه .011
       ( بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد هرچند در ایران یافت نشود.  1

 ( صرفاً در صورتی که بزه دیده یا مرتکب ایرانی باشد.    2

       یده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و جرح در ایران واقع شود.  ( بزه د 3

 ( بزه دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد مرتکب در ایران یافت شود4
 92قانون آیین دادرسی کیفری    664موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 فوق دارد.  درسنامه و تشابه موضوعی با سوال درسنامه سوال انتخاب شده تطبیق کامل با  

 باشد؟  نمی  مخابراتی  یا   ای  رایانه  های  سامانه توقیف  برای  الزم   شرایط  جمله از  ذیل  موارد از  یک   کدام  الف(

 ( 3/99/ 30آزمون    119)تشابه سوال و تطبیق درسنامه کامل ()سوال  

 شود ها  داده  آسیب باعث محل در تفتیش (1

   باش  خارجی یا  داخلی امنیت علیه جرم  (2

   باش داشته  رضایت سامانه قانونی  متصرف (3

 دباشن داشته زیادی حجم شده  ذخیره های داده (4
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)تشابه   دارند؟  را  یر  ز  موارد  از یک   کدام  به   رسیدگی  صالحیت   یران  ا  دادگاههای  ین،  قوان   دیگر  در  شده شبینی  پی  موارد  بر   عالوه  ب(

 ( 8/12/99آزمون    115سوال و تطبیق درسنامه کامل ()سوال  

 .  شود  ذخیره ران جمهوریاسالمیای حاکمیت قلمرو در موجود مخابراتی  و   انهای رای  سامانههای   در نحو هر  به مجرمانه   دادههای (1

  یران ا  کشوری  کد   مرتبهباالی  دامنه دارای تارنماهای  یق طر از جرم. ) (   ir. شود  یافت  یران ا در مرتکب و   یابد   ارتکاب  (2

  نما ا ی  رهبری نهاد  ا ی سهگانه  قوای کنترل  تحت  یا   استفاده مورد  تارنماهای و مخابراتی  و   انهای رای ی سامانهها ه علی یران ا از خارج در جرم (3

 میدهد  ارائه  عمومی  خدمات که  مؤسسهای 3 یا  نهاد هر  ا ی دولت رسمی  یندگیهای

   4 ینه گز سه هر (4

 

 در کدام یک از مراجع قضائی زیر، حضور مشاور الزامی است؟  .111
       و دادگاه انقالب با تعدد قضات   1( دادگاه کیفری 1

 در رسیدگی با جرایم مستوجب سلب حیات و حبس ابد     1( دادگاه کیفری 2

           ( دادگاه اطفال و نوجوانان  3

 در تمامی جرایم   1( دادگاه کیفری 4

 92قانون آیین دادرسی کیفری    298موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 مرتبط: سواالت  

 تطبیق کامل با موضوع و مفهوم سوال فوق دارند. سواالت انتخاب شده  

 ...؟ آن اعدام است     ی که مجازات قانون  یدر صورت مؤنث بودن نوجوان متهم به ارتکاب جرم نظام الف(

 ( 3/1400/ 21آزمون   103)تطبیق()سوال  

 زن باشد.  دی از دو مشاور دادگاه با ی کیحداقل  (1

 زن باشد.  د یمشاور دادگاه با (2

  .نیست الزم مشاور حضور (3

 . نیست الزم زن مشاور حضور (4

 

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان مبادرت به صدور قرار معاینه محل و تحقیق محلی کند و محل اجرای قرار در حوزه قضائی  .121

 استان دیگری باشد، کدام مورد زیر، صحیح است؟ 
 ( توسط رئیس دادگاه یا با تعیین او قرار توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می شود.    1

 ( با اعطای نیابت قضایی به دادگاه نخستین محل درخواست اجرای قرار می شود.    2

 ( با اعطای نیابت قضایی از دادسرای عمومی و انقالب محل درخواست اجرای قرار می شود.   3

 ت قضای به دادگاه تجدیدنظر استان محل درخواست اجرای قرار می شود.    ( با اعطای نیاب4

 92قانون آیین دادرسی کیفری    452موضوع ماده  :  موضوع پرسش

 انتخابی شباهت مفهومی در موضوع سوال دارند  و درسنامه آنها سواالت  سواالت مرتبط:

هم دربارۀ    452که در ماده    اعدادی دارای برخی آثار و احکام قرارهای نهایی( استنهایی )قرار قرار نیابت قضایی یکی از قرارهای شبه

قرارهای اعدادی است و در انتهای آن تاکید شده است که اگر اجرای قرارهای اعدادی در خارج از استان باشد، باید با اعطای نیابت باشد. 

 م در سواالت با موضوع نیابت به این ماده اشاره شده است.  لذا هم در سواالت با موضوع اصلی قرارهای اعدادی تحقیقی و ه
 استناد شده است.   452مورد قرارهای اعدادی است که در نکته سوم آن به ماده    در  1398/  10/  13آزمون دوم مورخ    112سوال  

( قرار معاینه  1اند از :  آوری ادله است. این قرارهای عبارت قرارهایی اعدادی هستند که هدف از صدور و اجرای آنها جمع   قرارهای اعدادی تحقیقی  :3نکته  

  آمده است. ولی عنوان » قرار« برای این دو اقدام   92ق.آ.د.ک.   154تا  123مواد   ( قرار تحقیق محلی که تشریفات اجرای این دو قرار در2آ.د.م(     256تا248محل)

( استماع شهادت که در مواد  4آمده است.    92ق.آ.د.ک.  167تا155که در مواد    بازرسی و کارشناس(  3آمده است.  92ق.آ.د.ک.  452اعدادی تحقیقی در ماده 

 آمده است.     92ق.م.ا.   200تا174و نیز   92ق.آ.د.ک.  216تا204مواد  و    79ق.آ.د.د.ع.ا.م.  247تا  229

اشاره   دو بار دیگر نیز   99/  7/ 18و همچنین در آزمون جامع اول مورخ   98/  11/ 25مورخ   99مرحله ای وکالت    64ون پنجم از آزمبه این نکته و این ماده در  

 و تصریح شده است. 
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 نظارت و ارائه تعلیمان الزم بر دادگاه بخش از حیث حسن اجرای آرای کیفری، بر عهده کدام یک از مقامات قضائی است؟  . 113
       ( رئیس دادگستری شهرستان  1

       ( رئیس کل دادگستری استان  2

       ( رئیس دادگاه بخش همان حوزه  3

 ( دادستان شهرستان مرکز استان    4

 92قانون آیین دادرسی کیفری   27موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 دارند  وتطبیق کامل    سواالت انتخاب شده شباهت در موضوع و مفهوم 

 و   اطفال  ویژۀ   تجدیدنظر  دادگاه   در  و.......................    برعهده  نظامی  تجدیدنظر دادگاه   رسیدگی  جلسه  در  شرکت  برای  دادستان  الف(وظیفه

 ( 14/9/99آزمون    1125تشابه مفهومی با موضوضع و درسنامه ()سوال    ) است...................    برعهدۀ  115  نوجوانان

   جرم وقوع محل استان مرکز شهرستان دادستان  -    استان نظامی  دادستان (1

   م جر وقوع محل شهرستان دادستان  -ناحیه  نظامی دادسرای سرپرست یا  استان نظامی  دادستان (2

   ی و  نمایندۀ   یا و استان مرکز شهرستان دادستان (3

 ماده  رعایت با و وی دادیاران یا معاونان از یکی یا استان مرکز شهرستان دادستان (4

 دادسرای   عهده به  است جرم  وقوع  محل دادگاه  از غیر  دادگاهی  صالحیت  در  آنها  به  رسیدگی  که  جرائمی  مورد  در  دادسرا   وظایف   انجام   (ب

 .      است.......    عهده  بر   بخش   دادگاه  در  دادسرا   وظایف   انجام   بر  نظارت و.  باشد  120  می......... 

 (30/3/99آزمون  120()سوال )تطبیق 

   جرم وقوع محل( –ط مربو شهرستان دادستان (1

   صالح  دادگاه معیت در( –ط مربو شهرستان دادستان (2

 جرم وقوع محل( –ن استا مرکز شهرستان دادستان  (3

    صالح دادگاه  معیت در( – ن استا مرکز شهرستان دادستان (4

 

ای از تحقیقات را از بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران با صدور قرار نیابت قضائی، انجام پاره   . 114

 شود؟ کند. تحقیقات بازپرس اخیر، تحت نظارت چه مقامی انجام میشیراز درخواست می  
      ( دادستان شیراز  1

       ( دادستان تهران  2

       حوزه قضایی شیراز  ( رئیس  3

 ( رئیس کل دادگستری استان فارس   4

 قانون آیین دادرسی مدنی   75موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 تطبیق کامل در موضوع و متن سوال دارندانتخاب   و درسنامه آنها  سواالت

 (3/99/  30آزمون   102)تطبیق() سوال   ؟ است  درست  گزینه  کدام.الف(

  اختالف، صورت  در  و  برسد نیابت اجرای محل دادستان نظر به  باید پرونده   نیابت مجری بازپرس توسط بازداشت به منتهی تامین قرار صدور صورت در (1

 است  حوزه آن در صالح کیفری دادگاه  1  با اختالف حل

   نماید  می اقدام وی  نظر  وفق و  رساند می دادستان اطالع به را مراتب  بداند، نامتناسب را نیابت  در مندرج  تامین نوع نیابت مجری محل بازپرس چنانچه  (2

 .   است اتهام اصل به صالح کیفری دادگاه  در اعتراض قابل    روز سه ظرف و صادر دادستان اطالع  با  قضایی نیابت قرار (3

 د نمای  می واگذار نیابت مجری دادستان نظر  به را تامین نوع  قضایی، نیابت  قرار  صدور هنگام در بازپرس (4

 . اگر بازپرس دادسرای مجری نیابت قرار وثیقه صادر کند و متهم قادر به تودیع نباشد، کدام گزینه نادرست است؟  ب(

 ( 7/3/1400آزمون  103)تطبیق و تشابه کامل با سوال و درسنامه  سوال 

 ( قرار صادره باید به تائید دادستان محل اجرای نیابت برسد. 1

 موافقت دادستان با قرار صادره، متهم تا زمان تودیع تامین بازداشت می شود. ( در صورت 2

 ( قرار صادره قابل اعتراض و رسیدگی به آن نیز با دادگاه صالح محل اجرای نیابت است.3
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 ( در صورت مخالفت دادستان، حل اختالف با دادگاه صالح محل اعطای نیابت است.  4

 

کند. ادامه دادرسی چگونه انجام کند. در جریان تعقیب، راننده متخلف نیز فوت می  عابر پیاده، در اثر برخورد خودرو با وی فوت می   .115

 شود؟ می
 ( قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان، پرونده به دادگاه ارسال می شود.    1

 ( قرار موقوفی تعقیب صادر و اولیاء دم متوفی باید برای مطالبه دیه به دادگاه حقوقی مراجعه کنند.    2

 کم مقتضی در مورد دیه به دادگاه ارسال می شود.    ( قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده به دستور دادستان جهت صدور ح3

 ( پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه با صدور قرار موقوفی تعقیب در مورد دیه نیز حکم مقتضی صادر می کند.    4

 92قانون آیین دادرسی کیفری   85ع ماده  موضوموضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 دارند  موضوع سوالدر  انتخاب شده شباهت    درسنامه سواالت

 118)تشابه سوال    است؟  نادرست  است،  عاقله  متوجه دیه  پرداخت  مسئولیت  که مواردی   به    رسیدگی  تشریفات  مورد  در  گزینه  کدام  در الف(

 (99/  10/5آزمون  

   یابد  حضور خود  از دفاع برای شود می اخطار وی به احضار، به مربوط مقررات  رعایت با  و کافی  دلیل وجود صورت در( (1

 .   شود می اخذ او اظهارات و تبیین وی برای موضوع حضور، از پس (2

 .   شوند می  جلب دادگاه دستور به عاقله موجه،  عذر بدون حضور عدم صورت در (3

 .نیست رسیدگی  از مانع عاقله حضور عدم (4

شود،  های تهران کشف می مفقود شدن، تهایتاً جنازه وی در یکی از خیابانشخص »الف« که در شهر کرج ساکن است، پس از چند روز   .611

 متعاقب تعقیب کیفری موضوع، بازپرس دادسرای عمومی و انقالب تهران، با چه تکلیفی مواجه است؟
 ص موضوع اظهارنظر میکند.    ( ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود در خصو1

 به طور موقت بایگانی می شود.     ( ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم کرده و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده 2

 ند.   ( از همان ابتدا قرار عدم صالحیت به شایستگی دادسرای عمومی کرج صادر می ک3

 ( حق اظهارنظر نهایی ندارد مگر این که مشخص شود جرم در حوزه قضایی او اتفاق افتاده است.    4

   92قانون آیین دادرسی کیفری    181موضوع ماده    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 با درسنامه تطبیق و با سوال تشابه دارندسواالت انتخاب شده در موضوع و متن  

 می صالح...........     دادسرای  نباشد  معلوم آن  وقوع محل ولی  شود  گزارش  یا   کشف  ایراندرمحلی   دادگاههای  صالحیت  ایدر رایانه  جرم   چنانچه

 ( 2/8/99آزمون    119سوال    درسنامه)تشابه با سوال و تطبیق با  .  باشد

    متهم  اقامت محل(  (1

   تهران(  (2

    کشف محل(  (3

 مجر وقوع محل استان مرکز(  (4

 

 کند؟در کدام مورد زیر، بازپرس قرار تأمین کیفری صادر می   .117
       ( پس از تفهیم اتهام و فقط در صورتی که بیم فرار متهم باشد.  1

 ( پس از تفهیم اتهام و تحقیق الزم در صورت وجود دالیل کافی    2

           ( مطلقاً پس از تفهیم اتهام  3

 ( در صورت وجود دالیل کافی بدون لزوم تفهیم اتهام    4

 92قانون آیین دادرسی کیفری    217موضوع ماده    موضوع پرسش: 

 سواالت مرتبط: 

 دارندبا موضوع  انتخاب شده تطبیق کامل   و درسنامه  سواالت

 است؟  درست  تامین قرار  صدور  مورد  در  زیر  های  عبارت  از  یک   کدام  (الف

 (10/11/99آزمون    102درسنامه سوال  )تطبیق سوال و  
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   نماید صادر تامین قرار الزاماً متهم برای باید بازپرس اتهام  تفهیم از پس (1

   د  نمای  می  صادر کفالت قرار بازپرس شرف قول با حضور به التزام قرار  پذیرش از متهم امتناع صورت در (2

 تاس ممنوع مطلقا  وثیقه و کفالت قرار صدور عمدی غیر جرائم در (3

 باشند  مختلف  های  دادگاه ذاتی صالحیت در اینکه فرض در  مگر گردد  می صادر واحد تامین قرار متهم  متعدد اتهامات برای (4

 

 در صورتی که متهم دستورهای مندرج در قرار نظارت قضائی را رعایت کند، این امر چه اثر حقوقی دارد؟ .118
 ( به درخواست متهم دادگاه می تواند با رعایت موازین قانون مجازات وی را تخفیف دهد.    1

 ( دادگاه باید با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.    2

 هد.   ( بنا به درخواست وی و تأیید یا پیشنهاد دادستان دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف د3

 ( بدون لزوم درخواست متهم دادگاه می تواند با رعایت مقررات قانونی مجازات وی را تخفیف دهد.   4

  92قانون آیین دادرسی کیفری    253  موضوع مادهموضوع پرسش: 

 

 سواالت مرتبط: 

 سواالت انتخاب شده تطبیق کامل دارند

 

 ( 12/99/ 23آزمون    104؟)تطبیق()سوال    است  درست  ذیل  های  عبارت از  یک   کدام  قضایی  نظارت  قرار  مورد  در.الف(
 .  نماید  اکتفا قضایی نظارت قرار  صدور به تواند  می  قضایی مقام وارده خسارت جبران  برای الزم تضمین ارائه صورت در (1

   گردد می منتفی قضایی  نظارت قرار تعقیب، تعلیق  قرار صدور صورت در 8و7و 6تعزیری درجه  جرائم در (2

 است  اعتراض قابل غیر دادستان، تایید از پس  قضایی  نظارت قرار (3

   گردد  می  منتفی  شده اخذ  تامین قرار قضایی،  نظارت قرار ذیل دستورات رعایت صورت در (4

 

 
کارشناس در صورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس ضمن رد نظر   .191

 دهد؟ به طور مستدل چه اقدامی انجام می
       ( موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع  میدهد. 1

 ( طبق نظر خود اقدام می کند.    2

       ( با اخذ موافقت دادستان به کارشناس دیگر ارجاع  میدهد.  3

 ( برای تعیین تکلیف پرونده را نزد دادستان ارسال می کند.    4

 92قانون آیین دادرسی کیفری    166موضوع ماده  : موضوع پرسش

 سواالت مرتبط: 

 انتخاب شده تطبیق موضوعی و مفهومی کامل دارند   درسنامه آنها   سواالت

 (3/1400/ 7آزمون    108)سوال 

 (6/1/1400آزمون   116)سوال 

 (1/12/99آزمون  101)تطبیق سوال  ؟نهیاست مگر گز حیدر خصوص اعتبار نظر کارشناسان صح  هانهیهمه گز

 . ردیگیمالک عمل قرار م تی( در صورت اختالف نظر کارشناسان، در هر حال نظر اکثر1

 . کندیآن را صادر م لیدهد، قرار تکم صیرا ناقص تشخ یکارشناس هیبازپرس نظر حات،ی( هرگاه پس از أخذ توض2

 و مقررات مربوط از کارشناس مطالبه جبران خسارت کند.  نیمطابق قوان تواندیاز تخلف کارشناس متضرر گردد، م یدعو نیاز طرف یک ی( هرگاه 3

 ( جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس است.4
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 است؟   صحیح  مورد  کدام   پرونده،  در  وکیل  کتبی  مالحظات  درج  و   وی  با  وکیل مالقات  خصوص  در  متهم   گرفتن  قرار  نظر  تحت شروع  با .201
 ( مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده اختیاری است.    1

 ( مالقات با متهم ظرف مدت معقول و درج مالحظات کتبی در پرونده الزامی است.    2

 کتبی الزامی است.     ( حداکثر به مدت یك ساعت اختیاری ولی درج مالحظات3

 ( حداکثر به مدت یك ساعت الزامی ولی درج مالحظات کتبی اختیاری است.   4

 92قانون آیین دادرسی کیفری   48موضوع ماده  موضوع پرسش: 

 سواالت مربوطه: 

 سواالت انتخاب شده تشابه موضوعی و مفهومی دارند.  درسنامه  

 درسنامه(  13/4/99آزمون   108)سوال 

 درسنامه(  30/8/99آزمون    102)سوال 

 ( 16/8/99آزمون   105)تطبیق درسنامه سوال   نمیباشد؟  شده  جلب  متهم  حقوق  از گزینه  م   کداالف(  

 معالج  پزشك توسط معاینه و  وکیل  با  مالقات حق (1

 ی  و شدن دستگیر  درباره متهم  همسر  و والدین  به پاسخگویی   (2

   آشنایانش یا  خانواده به متهم بازداشت  مراتب عرسانی  اطال حق  (3

    وی  به متهم  قانونی حقوق  کتبی رسانی اطالع و تفهیم بر حق (4
 
 


