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که  انیزمکند. او در یم یکاربر ییرتغ یمصالح برا یهباغ خود کرده است. بهرام مبادرت به ته یکاربر ییربه تغ یکاحمد، بهرام را تحر .70

 یرکارب ییرکه مجازات تغ ینشود. با توجه به ا یمأموران موفق به اقدام نم یدنرس یلساخت منزل را دارد، به دل یقصد قطع درختان برا

  ست؟یتومان باشد، مجازات احمد چ یلیونم یستدو ینزم یاست. اگر بها یدجد یبا کاربر ینزم یسه برابر بهاتایکیزانبه م ینقدیجزا

 سه  یادرجه دو  ینقد یجزا (۴ یکاربر ییرحداقل مجازات تغ (5  ندارد.  یمجازات (٢   ۸درجه  ینقد زایج (١

 می باشد پاسخ3. گزینه 70

مجازات  ١٢7محسوب می شود  و مطابق بند ت ماده  7درجه از حیث صالحیت مجازات جرم تغییر کاربری  737مطابق رای وحدت رویه شماره 

معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی ماده فوق الذکر مجازات  0مطابق تبصره درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم است  و  ٢تا  ١معاون 

وقتی  لذا این عمل مجازات ندارد وبدانیم  شروع به جرمهرام را بموفق به ارتکاب جرم نمی شودبا فرض اینکه عمل  فاعل جرم و اما در سوال فوق است

 .مجازات نخواهد داشتشروع به جرم مجازات نداشته باشد معاونت در شروع به آن جرم هم 

 وجود دارد؟ یلتوسط دادگاه، در کدام مورد ذ یلیتکم یبه مجازات ها یتامکان صدور حکم محکوم .73

 و بازدارنده  یریتعز یمجازات ها یهکل (٢     یکدرجه شش تا  یریتعز یفقط مجازات ها (١ 

 یریتعز یمجازتها یهحد، قصاص و کل (۴   یکدرجه شش تا  یریتعز یحد، قصاص و مجازاتها (5

 پاسخ می باشد. 2.گزینه 73

 حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری بیان شده استرمز درکالساین(6)حدود، قصاص، تعزیر تادرجه می باشد. «حقش  »رمزمجازات تکمیلی کلمه

ند. ک می وجوه حاصل از اختالس را مسترد یفرخواستک یمقبل از تنظ یشده است. و یالر یلیاردمرتکب اختالس به مبلغ دو م یدفر. 72

 است؟ یحکدام مورد صح

 است.  یالزام ینقد یاز جزا یقسمت یااز تمام  یتتعلیق حبس و معاف (١ 

 است.  یاریاخت ینقد یاز جزا یقسمت یااز تمام  یتتعلیق حبس و معاف (٢

 است.  یاریاخت ینقد یاز جزا یقسمت یااز تمام  یتو معاف یتعلیق حبس الزام (5

 ممنوع است. ینقد یاز جزا یقسمت یااز تمام  یتاساسا تعلیق حبس و معاف (۴

 پاسخ می باشد 0.گزینه 72

 5که تبصره  از موارد تعلیق الزامی استاین موضوع در مبحث تعلیق مجازات در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری مطرح شده است و 

 قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری به آن تصریح دارد. 3ماده 

 

 ؟یستن یفریک یتبر اصول حاکم بر مسئول ییبه عنوان استثنا یرکدام مورد ز .7۶

 یشخص حقوق یفریک یتمسئول (٢        مجازات مکره در قتل عمد (١ 

 یسال تمام شمس ١۸تا  ١3افراد  یریمجازات تعز (۴     یراز رفتار غ یناش یفریک یتمسئول (5 

 پاسخ می باشد  ۶. گزینه 7۶

ایشان مسئولیت کیفری داشته و این موضوع در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری سال خود  ١۸تا  ١3در جرایم تعزیری توسط افراد 

 تاکید شده است .

 نامشروع رابطه یکمجددا مرتکب  یشده است. و یمستوجب حد جلد شده و هر سه بار حد بر او جار یمرتکب سه بار زنا یفرد .70 

شود.  یفک پلمپ )با مجازات سه ماه تا دو سال حبس( م یکمستوجب حد جلد و  یزنا یکضربه شالق( و  ۹۹تا  ی)با مجازات قانون

 شود؟ یماجرا  یکدام مجازات در مورد و

 و دو سال حبس یریضربه شالق تعز 77و  یصد ضربه شالق حد (٢     و سپس اعدام  یصد ضربه شالق حد (١ 

 دو سال حبس و سپس اعدام (۴             اعدام (5

 می باشد 2گزینه . پاسخ 70

(در ارتباط ١53)تبصره ماده  «جنث» و کلمه« ات» ، «اح»  حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری مطرح شده است و رمزهایموضوع در کالساین

 با موضوع این سوال می باشد.
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 یمباالت بیضربه شالق است( و 6۶روز تا دو سال حبس و تا  یکسه ماه و  یریمسعود مرتکب شروع به سرقت )مجازات سرقت تعز .77 

 یبرا یو یت،تا شش ماه حبس شده است. در صورت عدم وجود سابقه محکوم یکتوسط دشمنان )با مجازات  یاطالعات یهمنجر به تخل

  شود؟ یبه کدام مجازات محکوم م یبدو جرم، به ترت ینا

 حداکثر حبس -حبس  یگزینجا (١

 حبس  -مجازات ندارد  (٢

 حبس یگزینجا -مجازات ندارد  (5

 حبس –حبس  یگزینجا (۴

 می باشد 3.پاسخ گزینه 77

  .است تصریح شده عالمت عبور ممنوعاین موضوع در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری به صورت  نمودار و 

 

 دارد؟ یحکمتوبه در جرم موجب حد قذف چه  .76 

 شود. یقبل از اثبات جرم موجب سقوط مجازات حد م (٢         .شود یموجب سقوط مجازات حد م (١

 در سقوط مجازات حد ندارد. یریتأث (۴  شود.  یاگر با اقرار ثابت شده باشد، موجب سقوط مجازات حد م (5 

 می باشد ۶. پاسخ گزینه 76

 توبه در حق الناس مورد پذیرش نیست،در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری تصریح شده است و عبارت  نمودار توبهاین موضوع در 

 مکررا آمده است.  

 

 ؟یستن یاعمال کدام مورد، ضرور یبرا یوجود گذشت شاک.7۶

                    صدور حکم یقتعو (١

 یفراز ک یتحکم به معاف (٢

 یآزاد یمهنظام ن (5 

 حبس یگزینبه جا یعمد یمدر جرا یکسالاز شش ماه تا  یشمجازات حبس با حداکثر ب یلتبد (۴

 می باشد 0.پاسخ گزینه 7۶

پاسخ است با وجود آن که رای وحدت رویه شماره  ١د رکالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری آمده است و گزینه  گنجماین سوال در رمز 

اولویت دارد. متعاقبا مطلبی  ١را پاسخ بدانند لیکن گزینه  ۴در مورد جایگزین حبس گذشت شاکی را شرط نمی داند و ممکن است برخی گزینه  7۴6

 منتشر خواهد شد. الفیاخت در خصوص این سوال

 

 حکم در مجازات موضوع یفاعمال تخف ی. محکوم علیه برایابد یم یفتخف یالحق، مجازات جرم ارتکاب ییبه موجب قانون جزا .7۹

 اقدام کند؟  یدچگونه با

 کند.  یفتخف یتقاضا یکشور با اعمال اعاده دادرس یعال یوانتواند از د یم (١

 کند. یفاعمال تخف یاستان تقاضا یدنظرتواند از دادگاه تجد یم (٢

 . یدرا بنما یفاعمال تخف یتقاضا یتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطع یم (5 

 را اعمال کند. یفمزبور تخف یتقاضا کند و قاض یفریک احکام یاجرا یتواند از قاض یم (۴

 می باشد 2.پاسخ گزینه 7۹

 قانون مجازات اسالمی طراحی شده است  ١1این موضوع در آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان مکررا  مطرح شده است و سوال مطابق نص ماده 

 اعمال قاعده درأ وجود دارد؟ یتقابل یر،در کدام جرم ز .60

 یقواد (۴   ( افساد فی األرض5   سرقت (٢   ربهمحا (١

 باشدمی  ۶. پاسخ گزینه 60

 مطرح شده است. قاسم ) قذف، افساد فی االرض، سرقت حدی، محاربه(رمز این موضوع در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری با 

 جرایم علیه امنیت
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 تومان، یلیونم یکپرداخت  یکند تا به ازا یاست، توافق م یحقوق یدادگاه عموم 30دفتر شعبه  یرفرشاد با محسن که مد .60

 کدام است؟ یب،شوند. عنوان مجرمانه رفتار آنان به ترت یم یرکند. قبل از پرداخت وجه، آنها دستگ یینتع یکینزد یدادرس وقت

 عنوان مجرمانه ندارد.  یاساسا اعمال ارتکاب (٢         ارتشاء –( رشاء ١

 مال نامشروع یلتحص -فاقد عنوان مجرمانه  (۴    شروع به ارتشاء -( شروع به رشاء 5

 می باشد 3گزینه .پاسخ 60

کته مشابه این موضوع هم در کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری و هم در آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان مطرح شده است و ذکر این ن

 که صرف توافق و انجام عملیات مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شوند مگر اینکه مستقال جرم انگاری شده باشند.

 

با  سپسدهد. یهمان مدت اجاره م یبه جواد برا یاجاره داده و همان ملک را با سند عاد یتابه ب یاحسان ملک خود را با سند رسم.63 

دهد. احسان مرتکب چه  یم یهتلفن همراه کرده و آن را به همسر خود هد یگوش یک یدمال اإلجاره اخذ شده از جواد، مبادرت به خر

 شده است؟ یمیجرا

 یمعامله معارض و کالهبردار (۴   یو کالهبردار یرانتقال مال غ (5    ییمعامله معارض و پولشو (٢  ییو پولشو یرانتقال منافع غ (١ 

 می باشد 0. پاسخ گزینه 63

 .مشابه این موضوع هم در کارگاه صد تست تعزیری و هم در آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان مطرح شده است

 

 هزار تومان به تعداد صد یستو دو یلیونم یکتومان است، به مبلغ  یلیونم یکهر واحد آن  یمترا که ق ییکاال یتاجر .62

ده خود کر یانداختن ورشکستگ یرکار را به قصد به تأخ ینا یو به مبلغ نهصد هزار تومان به فروش رسانده است. اگر و یدهعدد خر هزار

 شده است؟ یباشد، مرتکب چه جرم

 نشده است. یمرتکب جرم (۴    یکالهبردار (5   یربه تقص یورشکستگ (٢  به تقلب یشکستگور (١ 

 می باشد 3. پاسخ گزینه 62

 .مطرح نشده استقانون تجارت ورشکستگی به تقصیر محسوب می شود و در کالس حقوق جزا به صورت مفهومی و رمز نگاری  3۴١مطابق ماده 

 

 سامانه به یقطر یندهد. اگر چند نفر از ا یرا قرار م یبه سامانه بانک یرمجازنحوه نفوذ غ یآموزش یدر وبگاه خود محتوا یشخص .6۶

 قابل مجازات است؟ یحفاظت شده بانک نفوذ کنند، او به چه عنوان

  یانهایمعاونت در سرقت را (٢     یانهمرتبط با را یمعاونت در کالهبردار (١ 

 یاخالل در سامانه بانک (۴   یرمجازغ یدسترس یآموزش یاتانتشار محتو (5

 .می باشد 2. پاسخ گزینه 6۶

 جرمی مستقل می باشد. 735ماده ج شده در کارگاه جرایم یارانه ای و مستند به بند  تدریسمطابق مطالب 

 

 یل باعثدل یناست و به هم یافته یتقطع یکند که رأ یم یاست، عمدا گواه یدنظرقابل تجد یکه رأ یدفتر دادگاه در حال یرمد .60

  شده است؟ یمرتکب چه جرم یشود. و یاز اصحاب دعوا م یکیضرر 

 نامه خالف واقع یقصدور تصد (۴   یبنشر اکاذ (5    یجعل ماد (٢  یجعل مفاد (١

 .می باشد ۶.پاسخ گزینه 60

 امفهومی و رمز نگاری ب مطلب در کالس حقوق جزا به شیوهموضوع جعل نیست چراکه نوشته نسبت به خودش و شیوه تنظیمش دروغ نمی گوید) این 

و کلمه ضرر ( دروغ  )می باشد به ویژه آنکه در سوال عبارات  گواهی 3۴1بلکه موضوع مشمول ماده  لذا جعل نیست ذکر مثال مشابه بیان شده است(

 نیز آمده است. 
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 ییموجب نقصان حس چشا یگریبا ورود ضربه د یزاو و ن ییبردن حس چشا ینموجب از ب یمفرشاد با وارد کردن ضربه به سر کر .67

 را پرداخت کند؟ یزیچه چ یدبا یببه ترت یشود. و یفرهاد م

  دیه - ارش (۴    ارش – یهد (5   ارش –ارش  (٢    یهد – یهد (١ 
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ومی و رمز نگاری وع در کالس حقوق جزا به شیوه مفهنقصان آن موجب ارش است این موضکتاب دیات از بین بردن حس چشایی و  673مطابق ماده 

 تدریس نشده است.

و  یمال با ارائه مدارک و مستندات غیر متناسب با اوضاع یباشد. با مراجعه به بانک مل یم کفاقد اعتبار جهت اخذ دسته چ یزکامب .66

 است؟  یرز یها ینهاز گز یکمشمول کدام یشود. رفتار و یخود موفق به اخذ دسته چک از بانک م یاعتبار

 یستجرم ن (۴  متقلبانه یوهاخذ دسته چک به ش (5   یشروع به کالهبردار( ٢   یکالهبردار (١
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کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی  قانون اصالح قانون صدور چک این عمل جرمی مستقل شناخته شده است. این موضوع در  6ماده  5مطابق تبصره 

 .و رمز نگاری و آزمون های داداستان مطرح شده است

 اختالسسپرده شده انجام شود، یکه به و ینسبت به وجوه ی،که توسط کارمند اداره دولت یدر صورت یرزیاز رفتارها یککدام .6۶

 شود؟ یمحسوب م

 کمک به او  یزهبا انگ یگریوجوه اداره به حساب د یزوار (١ 

  یتضییع وجوه اداره در اثر اهمال و سهل انگار (٢

 نکرده است.  یینآن تع یبرا یکه قانون اعتبار ییمصرف وجوه اداره در همان اداره در جا (5

 ن شدهییبر اعتبار تع یدمصرف وجوه اداره در همان اداره زا (۴

 .می باشد 0. پاسخ گزینه 6۶

در اختالس رفتار مشابه این سوال در کارگاه تعزیرات و کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری مکررا مطرح شده است و بیان شده است که 

 بر خالف تصرف غیر قانونی که صرف تصرف کافی است. مالکانه شرط است

فشارد و  میگازپدال یخود را رو یرود. او در حالت خواب، پا یبه خواب م یادز یخستگ یلبه دل،هآزادرادریرانندگیندر حیراننده ا .6۹

. عابر کشته شده است. یکندکند، تصادف م یمجاز از عرض آزادراه حرکت م یرکه به طور غ یحرکت کرده و با عابر یرمجازبا سرعت غ

 کدام است؟ یتنوع جنا

 یشبه عمد یتجنا (۴   .یستن یتاساسا جنا (5  محض  یخطا یتجنا (٢   یعمد یتجنا (١ 
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وجود تقصیر موجب قرار گرفتن مشابه موضوع سوال مکررا در مبحث قتل د رکالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری تدریس شده است و 

آلودگی رانندگی نموده است قتل او شبه عمد در صورت سوال نیز چون مرتکب تقصیر نموده و با وجود خواب  دسته شبه عمد است. قتل، در

 محسوب می شود. ) خطای محض در حکم شبه عمد(

و قاتل  را بدهد یزن مقتول و سه فرزند و یزندگ ینهکرده است که قاتل به مدت ده سال، هز ینمشروط به اراخوددم، گذشتیول .۶0

 شود؟ یقصاص چه م یفاست، تکل یرفتهشرط را پذ

 در اسقاط حق قصاص ندارد.  یریو تأث شرط باطل بوده(١

 است.  یده سال باق یعنیمهلت تعهد قاتل  یدم، تا انقضا یول یحق قصاص برا (٢

 شود.  یقاتل، قصاص ساقط م یشرط از سو یرشبا پذ (5

 است. طقاتل، قصاص ساق یاز سو یزن مقتول و سه فرزند و یزندگ ینهبا شروع انجام تعهد به پرداخت هز (۴

 می باشد3.پاسخ گزینه ۶0

اگر مجنی علیه گذشت را  56١مشابه این موضوع در سواالت و درسنامه آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان آمده است و مستند به نص ماده 

 مشروط به امر دیگری کند حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است.
 


