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 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 01131313-351 

31601060 

 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 حقوق جزای عمومی و اختصاصی:  
. یک ایرانی، در خارج از کشور، مرتکب جرمی شده و پیش از تعقیب و محاکمه در آنجا، در ایران یافت شده و تحت تعقیب قرار گرفته 10

 ؟وقوع جرم نسخ شده است.کدام مورد درباره ادامه رسیدگی به اتهام وی، صحیح استاست. در جریان رسیدگی، قانون محل 

 شود.بسته به مورد، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر می (2  یابداگر اتهام تعزیری باشد، رسیدگی موقوف می گردد، وگرنه ادامه می (1

 رسیدگی موقوف می گردد. (4           یابد.رسیدگی در هر حال ادامه می (5

 است.)جزای عمومی( 2اسخ گزینه . پ10

موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های )

 مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل می باشد(

 )تابعیت فعال( نیامده است. 7است و در ماده )تابعیت منفعل( آمده  8شرط جرم بودن در کشور محل وقوع جرم فقط در ماده 

اعاده عالوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران  -7ماده 

 گردد، طبق قوانین جمهوری اسالمی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:

 رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران جرم باشد. -الف

 بعضاًدر صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کالً یا  -ب

 درباره او اجراء نشده باشد.

 منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.طبق قوانین ایران موجبی برای  -پ

 رانهرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ای -8ماده 

 می ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسال

 اشد.متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کالً یا بعضاً درباره او اجراء نشده ب -الف

 و قانون محل وقوع، جرم باشد. رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسالمی ایران -ب

 

 

 

 ؟. کدام مورد در خصوص مجازات شروع به قاچاق ارز، عالوه بر ضبط ارز، صحیح است13

 3حبس تعزیری و جزای نقدی درجه  (1

 حداقل مجازات مقرر برای اصل عمل قاچاق   (2

 4و چنانچه بیشتر باشد، حبس درجه  3ریال یا کمتر باشد، حبس درجه  میلیارد 1۱اگر ارزش قاچاق  (5

 4و چنانچه بیشتر باشد، جزای نقدی درجه  3میلیارد ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی درجه  1۱اگر ارزش قاچاق  (4

 است.)قانون خاص( 3.پاسخ گزینه 13

 

 

 

 

کدام مورد در خصوص  . کارمند شرکت در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت مدیره را مجموعه ای دزد وبی شرافت خطاب کرده است.12

 وصف جزایی رفتار وی، صحیح است؟

 از نظر عنوان و نتیجه مجرمانه، جرم واحد است   (1

 از نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه، جرم واحد است  (2

 از نظر عنوان، جرم واحد واز حیث  نتیجه، مشمول مقررات تعدد مادی است. (5

 مول مقررات تعدد مادی استاز نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه مجرمانه، مش  (4

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است.تعیین سطح  98سوال  :تطبیق مستند
 

قا همین مطلب بوده است(به موجب نص  دقی29/7/98مورخ کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده  1۱)موضوع سوال شماره  :تطبیق مستند

 مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل مجازات قاچاق کاال و ارز موضوع این قانون است. -۶8ماده .صریح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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 است.)جزای عمومی( 4. پاسخ گزینه 12

)موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های 

 به شرح ذیل آمده است(مفهومی مهارتی داداستان 

 مشمول مقررات تعدد مادی است.از نظر عنوان متعدد و از حیث نتیجه 

 رفتار مجرمانه واحد نتایج متعدد داشته و اما مشمول قواعد تعدد مادی می شود. 1مطابق تبصره 

در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و  -154ماده 

اوز ججرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تهرگاه 

ا غیرقابل تبدیل ی نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا

 اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.

ا ه جرم باشد تدر هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از س

 نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.

 ر صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.د -1تبصره 

 در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر -2تبصره 

 در قانون محکوم می گردد.

در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و  -5تبصره 

 حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.

هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه  مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با -4تبصره 

 یک تا شش جمع می گردد.

 

 

 

 

 

 کانون اصالح و تربیت ، مجازات الزامی کدام یک از مرتکبان زیر است؟نگهداری در  . 14

 ( دختر ده ساله مرتکب جرم مستوجب قصاص2    ساله مرتکب جرم تعزیری درجه چهار 15( دختر 1 

 ساله مرتکب جرم حدی 14( پسر 4       3ساله مرتکب جرم تعزیری درجه  1۶( پسر 5

 است.)جزای عمومی( 0. پاسخ گزینه 14

)موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های 

 مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل آمده است(

 سطح سوال متوسط می باشد و به استناد نمودار مطروحه در کالس قابلیت پاسخگویی دارد. 

سال، چنانچه مرتکب  13تا  12اطفال و نوجوانان  88ماده  1مطابق تبصره  )از آموزه های کالس جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری( 3ت= ه    و  ث=

درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری  -88)نگهداری در کانون( الزامی است.ماده  88ماده  "ث "شوند اعمال بند  3تا 1جرایم تعزیری درجه 

 :ی شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کندم

بند )ث(در مورد تصمیمات مذکور در بندهای )ت( و )ث( فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجراء است. اعمال مقررات  -1تبصره 

 .ال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده اند، الزامی استاطف

 

 

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است.11/5/89مورخ  89سوال  :تطبیق مستند

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 19/9/89مورخ 3آزمون جامع 89سوال  
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 18/8/89مورخ آزمون  98و 98و  91سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 مقررات زیر است؟. تعدد جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، مشمول کدام یک از 10

 (مقررات عمومی قانون مجازات اسالمی 1 

 ( مقررات خاص قانون مبارزه با مواد مخدر2

 قانون مبارزه با مواد مخدر4،قانون مجازات اسالمی و در خصوص جرایم موضوع ماده  8( در خصوص جرایم موضوع ماده 5 

 قانون مبارزه با مواد مخدر 8قانون مجازات اسالمی و در خصوص جرایم موضوع ماده  4( در خصوص جرایم موضوع ماده 4 

 می باشد.)جزای عمومی( 0. پاسخ گزینه 10

ی )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون ها

 مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل آمده است(

 مقررات عمومی قانون مجازات اسالمی پاسخ سوال می باشد.

 این سوال یک سوال از جدیدترین آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و رای وحدت رویه سابق است.

قانون اصالح قانون مبارزه  8صرفا در خصوص ماده  77۶رای شماره   پاسخگویی به سوال نیازمند دقت در مطالعه دقیق آرای وحدت رویه می باشد چراکه

در  1595مصوب  758قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و رای شماره  8با مواد مخدر و همینطور الزاماَ در مورد تکرار جرایم موضوع ماده 

 مورد تعدد جرایم مواد مخدر می باشد.

 کشورعالی عمومی دیوان  هیأت 1۱/2/1598 ـ77۶ رویه شماره رأی وحدت

، این است که برای اعمال مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام 17/8/157۶قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  9مستنبط از مقررات ماده 

سابق  کومیتتشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت این قانون، انطباق جرم مذکور در هر بند، با مح

در این موارد  1592قانون مجازات اسالمی مصوب  157مربوط به همان بند، از حیث مقدار مواد مخدر الزم است و با این وصف مقررات عمومی ماده 

ناد گردد. این رأی به استحاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می

ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن دیوان عالی کشور و دادگاهقانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب  471قسمت اخیر ماده 

 .االتباع استالزم

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور 1595،1۱،5۱ – 758رأی وحدت رویه شماره 

ضع نکرده ، بنابراین حکم خاصی در مورد تعدد جرم و 1589و اصالحیه آن مصوب  157۶نظر به اینکه قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

با توجه به آمره بودن آن ، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه  1592قانون مجازات اسالمی مصوب  154ماده 

د و همدان که با این نظر مطابقت دارد به جرایم ، درصورت تعدد بزه های ارتکابی الزم الرعایه است . بر این اساس آراء دادگاههای انقالب اراک ، مشه

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری برای دادگاه ها  27۱اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 

 . الزم االتباع است

 

 

 

کند کدام مورد . شخصی در جلسه سخنرانی رسمی یکی از وزرا به قصد حمایت از منافع ملی، او را به تضییع اموال عمومی متهم می17

 درباره عنوان اتهامی او، صحیح است؟

 نشر اکاذیب به مشمول جرایم سیاسی (2     نشر اکاذیب مشمول جرائم عمومی (1

 ( افترای مشمول جرایم عمومی4       افترای مشمول جرایم سیاسی(5       

 می باشد. )قانون خاص( 2. پاسخ گزینه 17

 از منضمات آزمون های مفهومی و مهارتی این موضوع آمده است( )در طرح آراد 

های داخلی یا قانون چنانچه با انگیزه اصالح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست( این 2ــ هر یک از جرائم مصرح در ماده ) 1ماده 

 شود.زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میخارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه

 شوند.قانون جرم سیاسی محسوب می ( این1ــ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده ) 2ماده 

 ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است.مفهوما  11/3/89 مورخ  آزمون 99و 98و 95سوال  تطبیق مستند:

 
 

http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
http://dadrah.ir/danesh/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1392-2/
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جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان الف ــ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس

 واسطه مسئولیت آنانمجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به

( قانون مجازات 317کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسالمی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده )ب ــ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی 

 اسالمی بخش تعزیرات

های های اسالمی یا اقلیتهای سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمن( قانون فعالیت احزاب، جمعیت1۶پ ــ جرائم مندرج در بندهای )د( و )هـ( ماده )

 15۶۱3۶37شده مصوب هدینی شناخت

استثنای مجریان و ت ــ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا به

 ناظران انتخابات

 ث ــ نشر اکاذیب.

 

 

 

 

  . شخصی اهالی منطقه را به قصد برهم زدن امنیت کشور، به جنگ و کشتار تحریک کرده است. وصف عمل مجرمانه وی چیست؟16

 (معاونت است، اگر تحریک موثر واقع شود2             سردستگی است،خواه تحریک موثر واقع شود خواه نشود (1

 (  جرم مستقل و مطلق است4                  نتیجه است( جرم مستقل و مقید به 5

 می باشد. )جزای اختصاصی( 4. پاسخ گزینه 16

)موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های 

 مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل آمده است(

 ستقل و مطلق پاسخ سوال می باشد.جرم م

 طرح شده است. 312این سوال از فصل جرایم علیه امنیت ماده 

 بخش می باشد. 5که شامل  3۱4این ماده تنها یک بخش دارد برخالف ماده 

 معاونت است که به صورت مستقل جرم انگاری شده و یک جرم مطلق می باشد. 312جرم موضوع ماده 

 رگاه تعزیرات جدول بندی و مشروحاً توضیح داده شده است.در کا 3۱4و  312ماده 

نظر از این که موجب قتل و صرف ( هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند 312ماده 

 .گرددسال حبس محکوم می به یک تا پنج بشود یا نشودغارت

 .شود( نمی13( و )12( و )11مواد ) احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمولدر مواردی که  -تبصره 

 

 

 

مالکیت خود را در فرجه قانونی به خریدار اطالع نداده و پس از با علم به موضوع، « ب»را فروخته است.« ب» مال متعلق به« الف.» 11

 ، صحیح است؟«ب»انقضای فرجه ی مذکور، علیه او طرح دعوا کرده است. کدام مورد درباره وصف رفتار 

 معاونت در تحصیل مال ازطریق نامشروع (1

 معاونت در کالهبرداری  (2

 مشارکت در کالهبرداری    (5

 وصف جزایی ندارد (4

 می باشد.)قانون خاص( 3گزینه . پاسخ 11

)موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های 

 مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل آمده است(

 درسنامه ی آن بیان شده است. مفهوما ارتباطی در سوال و 31/11/89مورخ آزمون  99و  98سوال  تطبیق مستند:

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 19/3/89مورخ آزمون  98سوال  تطبیق مستند:
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 معاونت در کالهبرداری پاسخ مناسب و نه پاسخ کامل می باشد.

 نون خاص انتقال مال غیر طرح شده است.این سوال از قا

 مطابق این قانون چنانچه مالک از زمان اطالع خود اقدام به ارسال اظهارنامه به خریدار ننماید معاون کالهبردار محسوب می شود.

 شایسته بود طراح محترم مانند نص قانون عبارت معاون کالهبردار محسوب می شود را درج می نمود.

 

 

 

  

 کنند، چه عنوانی دارند؟. مامورانی که با علم به ارتکاب قاچاق، از تعقیب مرتکب آن خودداری می13

 (مساعدت در فرار مجرمین 2        در حکم مختلس (1

 (عمل، عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب، تخلف انتظامی کرده است4     (معاون در ارتکاب جرم قاچاق 5

 می باشد.)قانون خاص( 0. پاسخ گزینه 13

 کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده دقیقا همین مطلب بوده است( 1)موضوع سوال شماره 

 در حکم مختلس پاسخ سوال می باشد.

 طراحی شده است و نص محور می باشد. 1592قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز مصوب  53ماده  1 سوال از تبصره

در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، عالوه  -53ماده 

 شوند.جازات مختلس نیز محکوم میبر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به م

مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخالف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به  -1تبصره 

م مجازات شدیدتری باشد که در این مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلز

 صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.

آوری و فروش اموال تملیکی نیز های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کاال و ارز از جمله ستاد و سازمان جمعکارکنان تمامی دستگاهها و سازمان -2تبصره 

 شوند.( آن می1مشمول حکم این ماده و تبصره )

 

 

 

. مغازه داری با حیله و تقلب و با تخلف از ضوابط دولتی، کاالهایی را که برای توزیع به وی سپرده شده ، به قیمتی بیش از قیمت مصوب  30

 ؟ فروخته است. عنوان اتهامی عمل وی چیست

   (تخلف صنفی 1

    (خیانت در امانت2

   کالهبرداری(در حکم 5

 ( تحصیل مال ازطریق نامشروع4

 می باشد.)قانون خاص(  4. پاسخ گزینه 30

هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه  -2ماده  

طی بدر توزیع کاالهائی که مقرر بوده طبق ضواعرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا 

و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و  توزیع نماید مرتکب تقلب شود

 عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.

 

 

 

 3/9/89مورخ 8آزمون جامع  98سوال یق مستند: تطب
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 31/1/89مورخ آزمون  88وال ستطبیق مستند: 

 
 

 3/9/89مورخ  8جامع آزمون 111و سوال 1/8/89 مورخ 5آزمون جامع 85و سوال   5/9/89مورخ  88سوال مستند:تطبیق 
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.  جرم پولشویی شخصی با توجه به اصل ارزش مال و عواید ناشی از آن، به مبلغ بیست میلیارد ریال محرز شده است. مجازات محکوم، 30

 کدام یک از موارد زیر است؟

 ( مصادره مبلغ پولشویی و جزای نقدی معادل یک چهارم آن 1

 (مصادره اموال معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری درجه پنج 2

 جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار  -( مصادره مبلغ پولشویی5

 درجه پنججزای نقدی معادل مبلغ پولشویی و حبس تعزیری  -(  مصادره مبلغ پولشویی4

 می باشد.)قانون خاص( 2. پاسخ گزینه 30

 کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده به همین مطلب پرداخته است( 4)درسنامه سوال شماره 

 جزای نقدی معادل میزان پولشویی و حبس تعزیری درجه چهار پاسخ می باشد.-مصادره مبلغ پولشویی

 طراحی شده است و نص محور می باشد. 1597با پولشویی مصوب این سوال از قانون اصالح قانون مبارزه 

 د.باشمطابق قانون اصالحی جدید مجازات پولشویی بسته به مبلغ مورد پولشویی و عواید حاصل از آن حبس تعزیری و جزای نقدی و مصادره اموال می 

عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی )و اگر موجود نباشد اصل مال و درآمد و  ـ9ماده»شود:( قانون می9متن زیر جایگزین ماده) ـ1۱ماده

(ریال 1۱3۱۱۱3۱۱۱3۱۱۱شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد )مثل یا قیمت آن( مرتکبین جرم پولشویی مصادره می

درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل  به حبس تعزیری ارقام بیشتر از آنباشد به حبس تعزیری درجه پنج و 

 شوند .وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می

 

 

 

دیگری   تملیگ  کرده و متعاقباً طی سند رسمی به موجب سند عادی منافع ملک ثبت شده خود را برای مدت دو سال به « الف . »33

منافع همان ملک را در همان مدت به شخص ثالثی واگذار یک و وجوهی از او دریافت کرده است جمله کدام مورد در خصوص وصف قانونی 

 عمل وی صحیح است ؟

 کیفری ندارد( وصف 4  تحصیل مال ازطریق نامشروع ( 5  معامله معارض (2   انتقال مال غیر (1

 می باشد.)قانون خاص( 0. پاسخ گزینه 33

 کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده دقیقا همین مطلب بوده است( 37و  74)موضوع سوال های شماره 

باشد پاسخ انتقال مال غیر می باشد مطابق رای وحدت رویه در خصوص اموال غیر منقول الزاماً باید هر دو معامله به صورت رسمی 

تا معامله معارض باشد و پاسخ سوال فوق به دلیل اینکه معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی می باشد انتقال مال 

قانون ثبت اسناد و امالک قابلیت تعارض  117نظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده  رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشورغیر می باشد.

 47باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معامالت اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده عامله یا تعهد نسبت به یک مال می دو م

لیت تعارض با همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قاب 48قانون مزبور اجباری باشد سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 

ای نسبت به مال غیرمنقول سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبالً معامله 

قانون  117صادیق ماده ای با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از م بوسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله

این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب .ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد

 .االتباع استها الزم برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه  1528سال 
 

 

 

 

 

 44/8/88مورخ  4آزمون جامع 011سوال تطبیق مستند: 
 به همین مطلب پرداخته است( 29/7/98مورخ  کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده 4)درسنامه سوال شماره 

 

 

 
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 9/8/89مورخ آزمون  88سوال تطبیق مستند: 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 3/9/89مورخ  8جامع  99و 111سوال  

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 1/8/89مورخ  5آزمون جامع  85سوال 
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 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

 گذشت کرده است.« ب»شلیک کرده ولی به واسطه بعد مسافت گلوله به هدف اصابت نکرده است، « ب»قتل به سمت به قصد « الف .»32

 صحیح است؟« الف» کدام مورد در خصوص مجازات

  ( شروع به جرم است حبس تعزیری درجه چهار2         مجازات قابل غیر و است محال جرم(1

 4( در حکم شروع به جرم است حبس تعزیری درجه 4    3تعزیری درجه در حکم شروع به جرم است حبس  ( 5

 می باشد.)جزای عمومی( 4. پاسخ گزینه 32

 را به عنوان پاسخ صحیح اعالم نموده اند  2این سوال اختالفی بوده و برخی گزینه ی 

تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های )موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده 

 مفهومی مهارتی داداستان  به شرح ذیل آمده است (

 طراحی شده است. 122سوال از ماده 

125>>>>> 4 

4 >>>>>> 3 

 )سه شاخه( ۶  <<<<<< 3

 مجازات وی باشد.مجازات وی می باشد که گذشت شاکی می تواند از جهات تخفیف  4حبس تعزیری درجه  122مطابق بند الف ماده 

 :به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شودنماید، لکنآناجرایبهو شروعکردهجرمیارتکابقصدهر کس -122ماده 

 تعزیری درجه چهارحبس در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به  -الف

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج -ب 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شالق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شالق یا جزای نقدی درجه شش -پ 

اقدام  ،هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطالع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد -تبصره

 .است انجام  شده در حکم شروع به جرم

 

 

 

  کدام مورد در خصوص انتقال مال با انگیزه فرار از ، صحیح است؟ .34

 اگر دین ،موضوع سند الزم االجرا باشد ، جرم است (1

 .( اگر دین  ، محکوم به حکم قطعی باشد، جرم است2

 .( چنانچه بعد از صدور حکم بدوی صورت گرفته باشد، جرم است5

 قضایی یا تقاضای صدور اجراییه ثبتی صورت گرفته باشد، جرم است( چنانچه پس از طرح دعوی در مراجع 4

 )در طرح آراد از منضمات آزمون های مفهومی مهارتی آمده است(می باشد.)رای وحدت رویه( 3. پاسخ گزینه 34

قانون نحوه  21: نظر به این که قانونگذار در ماده 774هیات عمومی دیوان عالی کشوروحدت رویه شماره  2۱/1/1598 -774شماره  رای وحدت رویه

انگیزه فرار از دین به تعیین جزای نقدی معادل نصف در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگاه مال با  25/4/1594اجرای محکومیت های مالی مصوب 

نتقال ا محکوم به واستیفای محکوم به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور کال بر سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس

ی جنبه کیفری است لذا با عنایت به مطالب مذکور در فوق و اصل قانونی مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین داللت دارند که در این صورت موضوع دارا

دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت  58بودن جرائم و مجازات ها به نظر اکثریت هایت عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه 

 که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد.قطعی به پرداخت دین،غیر قابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی 

 قرار گرفته است()رای وحدت رویه  جدید فوق بارها در آزمون های مفهومی مهارتی داداستان وطرح آراد مورد پرسش 

 

 

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 42/00/89مورخ آزمون  88 و 84و 80سوال  تطبیق مستند:

 

 
 

 

 
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 11/3/89مورخ  91سوال  تطبیق مستند:

 
 

 
 

 

 

https://dad-plus.com/%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-767/


 «          cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان( 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند
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 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی
 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

                     Dadestanbook.ir        -  20700070-000 
 

 مساعدت برای خالصی مجرم از محاکمه و محکومیت، کدام یک از موارد زیر ، جزو معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات است؟درجرم .30

  مرتکب،  یقین به بی گناهی متهم داشته باشد ( 1

 ( مرتکب،  از اقارب درجه اول متهم باشد2

 باشد 3تا  8( مجازات مجرم اصلی، تعزیر درجه 5

 ( نسبت به مجرم اصلی، حکم برائت صادر شود4

 می باشد.)جزای اختصاصی( 3. پاسخ گزینه 30
 مرتکب از اقارب درجه اول متهم باشد پاسخ می باشد.

 کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی طرح شده است. 334سوال از نص  ماده 

ادله مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل این که برای او منزل تهیه کند یاهر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خالصی  - 334ماده 

 برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. جرم را مخفی نماید یا

اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف  ب درجهکه مرتکب از اقار( و این ماده در صورتی 3۶در موارد مذکور در ماده ) -تبصره 

 .تعیین شده بیشتر نخواهد بودحداکثر

. شخصی ، عضو یت یک گروه مجازی خصوصی است و اعضای گروه را به پیوستن به یک سایت مروج محتویات مستهجن ترغیب 37

 کند، وصف رفتار مجرمانه وی چیست؟می

 سایتهای مستهجن را حرفه خود قرار داده باشد،  افساد فی االرضچنانچه ترغیب به پیوستن به  (1

 ای علیه عفت و اخالق عمومیصرفا اگر تر غیب موثر باشد،  معاونت در جرم رایانه  (2

 با توجه به خصوصی بودن گروه ، وصف جزایی ندارد  (5

 ای علیه عفت و اخالق عمومیجرم رایانه  (4

 پاسخ می باشد.)قانون خاص( 4. گزینه 37

مطابق قانون جرایم رایانه ای ترغیب افراد به منظور دستیابی به محتویات مستهجن جرم می باشد.)ماهیتا معاونت است لکن بصورت 

 مستقل جرم انگاری شده است ترغیب به خودکشی از طریق رایانه نیز مشمول همین ماده قرار می گیرد.(

 داده است پس عمل وی مشمول قانون جرایم رایانه ای می شود. با توجه به اینکه فرد در فضای مجازی ترغیب را انجام

 های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههرکس از طریق سامانه - 13ماده 

تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل الف( چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، 

(ریال یا 2۱3۱۱۱3۱۱۱(ریال تا بیست میلیون )33۱۱۱3۱۱۱نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون )

 هردومجازات محکوم خواهدشد.

 (ریال است33۱۱۱3۱۱۱(ریال تا پنج میلیون )23۱۱۱3۱۱۱تذل موجب جزای نقدی از دومیلیون)ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مب

آمیز تحریک یا گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونتب( چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان

یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد 

 (ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.2۱3۱۱۱3۱۱۱(ریال تا بیست میلیون )33۱۱۱3۱۱۱نقدی از پنج میلیون )

خواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالیی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری ( شامل آن دسته از محتویاتی ن14تبصره ـ مفاد این ماده و ماده )

 یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

 

 

 

 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 11/3/89مورخ  91سوال  تطبیق مستند:
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 و منابع آزمونی از سراسر کشور تهیه کتب حقوقی

Dadestanbook.ir 01131313-351 

31601060 

 بگیرید تحویل منزل در را کتاب

 پیروزی از آن حقوقدانان قدرتمندی بود که به آزمونهای مفهومی و مهارتی داداِستان مسلط بودند. 0231در آزمون وکالت 

در اجرای حکم مستند « ب» اکراه کرده تا بر خالف واقع به ارتکاب چنین جرمی اقرار کند.« ب» عنف، با علم به مجازات زنای به« الف. »36

 به اقرار ، اعدام شده است. کدام مورد در خصوص مسئولیت ناشی از این واقعه، صحیح است؟

 است« ب» ، مسئول قتل عمد« الف(»1 

 است « ب»، مسئول قتل شبه عمد «الف(»2 

 یی است و دیه شخص، از بیت المال پرداخت می شود(  اشتباه قضا5

 از بیت المال پرداخت می شود« ب»شود ودیهبه حبس ابد محکوم می« الف(»4 

 پاسخ می باشد.)جزای اختصاصی( 0. گزینه 36

 

 

 

 

او را « ب»او را با خودعه و نیرنگ به داخل کشور آورده و « ج»، به قصد برداشتن عضوی از اعضای بدن « ب»با هماهنگی با  «الف. »31

 چیست ؟« ب»و « الف» تحویل گرفته است . وصف جزایی عمل

 5مباشرت در آن « ب»معاونت در قاچاق انسان و ، «الف»(2  عبور دادن غیر مجاز از مرز « ب»، شروع به جنایت بر عضو و «الف » (1

 هر دو ، مباشرت در قاچاق انسان( 4           معاونت در آن« ب» ، شروع به جنایت بر عضو و«الف» (5

 پاسخ می باشد.)قانون خاص(  4. گزینه 31

 )در کارگاه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده همین مطلب آمده است(

 انسان پاسخ می باشد.هردو مباشرت در قاچاق 

 طراحی شده است. 1585مصوب  –این سوال از قانون مبارزه با قاچاق انسان 

 .با سوء نیت به قصد برداشت اعضا وپس عمل هر دو قاچاق انسان می باشد.مجازیاغیرمجاز افرادیا ترانزیتخارجازوارد یاعبارتستانسانقاچاق 1مطابق ماده 

 نیت خاص هر دو برداشت اعضا می باشد. هردو سوءنیت خاص دارند.سوء

خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و  –:الف 1هر دو با خدعه و نیرنگ عمل را انجام داده اند.ماده 

سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده ، به قصد فحشا یا برداشت  اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا

دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند )الف( این ماده انتقالیاگرفتنتحویل –اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج.ب 

 محسوب می شود:” قاچاق انسان“زیر در حکم اعمال  -2پس از عبور از مرز با همان مقصود.ماده 

 این قانون باشد.( 1تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده ) –الف 

ر مقاصد ایعبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا س –ب 

 این قانون هرچند بارضایت آنان باشد.( 1موضوع ماده )

 عبور دادن )خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت( ، حمل یا انتقال غیر مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضایت آنان باشد. –ج 

 

 

 

 ای شده است. در کدام فرض، موسسه دارای مسئولیت کیفری است؟. کارمند یک موسسه، مرتکب جرم رایانه33

 اگر در اثر عدم نظارت مدیر ، مرتکب شده باشد (2   دصرفاً اگر در راستای منافع موسسه مرتکب شده باش (1

 اگر مرتکب نفع شخصی نداشته باشد(4        صرفاً اگر به نام موسسه مرتکب شده باشد   (5

 قانون جرایم رایانه ای طراحی شده است. 03سوال از ماده پاسخ می باشد.)قانون خاص( 3. گزینه 33

 نمی باشد.به دلیل قید صرفاً صحیح  5و1گزینه 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 88/18/89مورخ در  13و 98و89سوال  تطبیق مستند:

 
 

 
 

 

 
 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 88/11/89مورخ  93و  98و 91 سوال  تطبیق مستند:

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 «          cدفترچه»  با آزمون های مفهومی مهارتی داداِستان( 89آزمون وکالت  آیین دادرسی کیفری)تطبیق مستند
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 صحیح می ابشد. 19با توجه به اینکه مرتکب کارمند شرکت بوده با توجه به بند ج ماده  2گزینه 

 ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:درمواردزیر، چنانچه جرائم رایانه -19ماده 

ای را صادر کند و جرم به وقوع ای شود.ب( هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانهحقوقی مرتکب جرم رایانهالف( هرگاه مدیر شخص 

ای شود.د( هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت بپیوندد.ج( هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه

 ای اختصاص یافته باشد.ارتکاب جرم رایانه شخص حقوقی به

 .  کدام یک از جرایم زیر ، قابل تعلیق است؟000

 (  حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر 2      صدور چک با علم به مسدود بودن حساب ( 1 

 ( معاونت در قتل عمد4             (  جعل اسناد رسمی5

 می باشد. 2. پاسخ گزینه 000

اسکودا، مغایر با  0236)کانون کرمانشاه آمده است( وپاسخ مذکور در سال  0236با توجه به اینکه مشابه ی این سوال در آزمون وکالت 

 پاسخ صحیح اعالم شد.  2و0دو گزینه  000اسکودا در مورد سوال  اعتراض و مکاتبه بالذا بعد از  بود 0231سوال مطروحه در سال 
حمله به آمران به معروف و ناهیان از منکر غیرقابل تعلیق و تعویق و  1594حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب مطابق قانون خاص 

مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و  -7ماده تخفیف می باشد.

 "صدور چک از حساب مسدود غیر قابل تعلیق می باشد"مطابق قانون صدور چک .باشدحکم مجازات قابل تعویق نمیصدور 

محل ( هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی1572٫8٫11: )اصالحی 1۱ماده 

 .محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود 7در ماده خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج 

 معاونت در قتل عمدی غیرقابل تعلیق می باشد.)مقام( 1592قانون مجازات اسالمی مصوب  47مطابق ماده 

 :صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست -47ماده 

 عزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی االرضت -ث

)موضوع این سوال در کالس حقوق جزا به شیوه مفهومی و رمز نگاری استاد قاضی زاده تدریس شده است و مشابه آن در آزمون های 

ه صد تست تعزیری استاد قاضی زاده غیر قابل کارگا 64مفهومی مهارتی داداستان به شرح ذیل آمده است همچنین موضوع سوال شماره 

 تعلیق بودن مجازات صدور چک از حساب مسدود بوده است(

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ستان را هم به دقت بخوانید. مهارتی داداِتطبیق مستند سایر دروس آزمون های مفهومی  -
 

 د باشید.و مویموفق 
 واحد کارشناسی و برنامه ریزی آزمون 

 

 گزیده ای از سخنان استاد قاضی زاده در آمایش نظام نوین آموزشی:

 .ز  استال تسلطهم کافی نیست،  فهمیدن کافی نیست،خواندن،برای موفقیت 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 31/3/89آزمون 93سوال تطبیق مستند:

 است.مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده  89/8/89مورخ آزمون  95سوال 

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 18/11/89مورخ آزمون 8سوال  

 مفهوما ارتباطی در سوال و درسنامه ی آن بیان شده است. 1/8/89مورخ  5جامع  89سوال 

 
 
 
 

 
 

 

 
 


