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 کدام گزینه در مورد حقوق جزای اختصاصی صحیح است؟  .2
 احکام مشترک تمام جرایم را بررسی می کند. (الف 

 کلیات مجازاتها را بیان می کند. ب(
 آنها را بررسی می کند.ارکان و شرایط اختصاصی هر جرم و میزان مجازات  ج(
  به طور کلی در مورد سه موضوع جرم و مجرم ومجازات می پردازد د(

 ؟نقش عرف به عنوان منبع حقوق جزای اختصاصی چیست  .1
 تعیین جرم و مجازات بر اساس عرف (ب کمک به تطبیق عناوین قانونی با موارد خاص (الف 

  عرف نقشی در حقوق جزا ندارد (د مختلفوضع قانون بر اساس عرف محلهای  (ج
 تفاوت حقوق جزای عمومی و اختصاصی در چیست؟  .0
 حقوق جزای اختصاصی مقدمه حقوق جزای عمومی است. (الف 

 حقوق جزای عمومی به بررسی  تعداد جرایم و مجازات آنها می پردازد. (ب
 .جزای عمومی استحقوق جزای اختصاصی از نظر تاریخی مقدم بر حقوق  (ج
  حقوق جزای اختصاصی پیشنیاز حقوق جزای عمومی است. (د

 رویه قضایی :  .1
 قوانین مشابه در مورد یک موضوع است. (ب مجموع نظرات حقوقدانان است. (الف 

  مجموع آرای صادره از دادگاهها در مورد موضوعات مشابه است. (د تفسیر مواد قانونی است. (ج
 سقط جنین :  .7
 جرم علیه انسانیت است. (ب جرم علیه شخصیت معنوی است. (الف 

  جرم علیه شخصیت مادی کمتر از قتل است. (د جرم علیه شخصیت مادی در حد قتل است. (ج
 کسی که اقدام به قتل شخصی نماید که به اعتقاد خود او مهدورالدم است ولی در واقع مهدورالدم نباشد چیست؟  .6
 قصاص می شود (ب مجازات نمی شود (الف 

  مجکوم به پرداخت دیه و تعزیر می شود (د باید دیه بپردازد (ج
  کدامیک می تواند مصداق قتل در فراش بوده و مجازات ندارد؟  .9
 قتل شوهر  زناکار توسط زن ب( قتل همسر زناکار توسط شوهرش  (الف 

  رقتل خواهر زناکار توسط براد د( قتل دختر  زناکار توسط پدر ج(
 قصاص در صورتی ثابت می شود که مقتول در دین با قاتل برابر باشد. بنابراین:  .1
 اگر مقتول غیر مسلمان و قاتل مسلمان باشد فصاص نمی شود ب( اگر مقتول مسلمان و قاتل غیرمسلمان باشد قصاص منتفی است (الف 

  فقط قاتل مسلمان قصاص می شود د( مسلمان باشند قصاص اجرا  نمی شوداگر قاتل و مقتول غیر  ج(
 در صورتی که پدری مرتکب قتل فرزندش شود :  .3
 قصاص ثابت است ب( قصاص و هرگونه مجازاتی منتفی است (الف 

  عالوه بر دیه مجازات تعزیری نیز اعمال می شود د( بایستی دیه بپردازد ج(
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 :هرکس وسیله ارتکاب جرم را  بسازد  یا تهیه کند  .23
 می تواند شریک جرم باشد (ب می تواند معاون جرم باشد (الف 

  جرمی مرتکب نشده است شروع به جرم می تواند باشد (د مباشر جرم است  (ج
 خودکشی )یکی بودن قاتل و مقتول( :  .22

 در حقوق  جزایی ایران جرم نیست ولی از نظر شرعی حرام است (ب در حقوق جزایی ایران و اروپا جرم است. (الف 
  در گدشته در حقوق ایران جرم بود. (د فقط در حقوق جرای اروپا جرم است. (ج

 ترغیب و تحریک دیگری به ارتکاب قتل :  .21
 می تواند مصداق شریک جرم باشد (ب جرم محسوب نمی شود (الف 

  جرم مستقلی است. (د معاومنت در جرم باشدمی تواند مصداق  (ج
 کدام جمله در مورد شروع به قتل صحیح است؟  .20

 شروع به قتل جرم نیست. (الف 
 اگر منجر به قتل بشود جرم است (ب
 اگر عاملی خارج از اراده مانع قتل شود جرم است. (ج
  عنوان شروع به جرم مجازات می شودحتی اگر با اراده خود از ارتکاب جرم صرف نظر کند به  (د

 نقش انگیزه در مجازات جرم قتل عمد چیست؟  .21
 اگر انگیزه شرافتمندانه باشد در مجازات قاتل تخفیف داده می شود (الف 

 انگیزه شرافتمندانه موجب سلب مسئولیت می شود ب(
 انگیزه هیچگونه تاثیری در مجازات قتل عمد ندارد ج(
  بیمار به انگیزه رهایی وی از درد و رنج بیماری جایز است و مجازات نداردقتل  د(

 :اگر کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب قتل دیگری شود  .27
 قصاص نمی شود باید دیه بدهد ب( مجازات نمی شود (الف 

  قصاص می شود د( عالوه بر دیه باید تعزیر شود ج(
 اولیا دم که حق قصاص دارند چه کسانی هستند؟  .26

 کلیه ورثه ب( پدر و مادر و برادر (الف 
  همسر و پدر و مادر و فرزندان د( ورثه مقتول به جز زوج و زوجه ج(

 .اگر برخی از اولیای دم قاتل را ببخشند  .29
 قصاص اجرا نمی شود (الف 

 که بخشیده اند به قاتل  انجام می شودقصاص در صورت پرداخت دیه سهم افرادی  ب(
 باید سهم دیه افرادی که بخشیده اند را به آنها بپردازد تا بتواند قصاص را اجرا کند ج(
  قصاص بدون پرداخت دیه انجام می شود د(
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 نقش اذن ولی امر در اجرای قصاص چیست؟  .21
 نظارت بر صحت اجرای قصاص (ب نقشی ندارد زیرا حق شخصی و حق الناس است. (الف 

  محروم کردن صاحب حق قصاص و سعی در سازش (د نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص (ج
 در صورتی که مجنی علیه قبل از فوت قاتل را ببخشد ....  .23

 این حق مجنی علیه است.قاتل قصاص نمی شود زیرا  (ب تاثیری در قصاص ندارد زیرا قصاص حق اولیای دم است. (الف 
  هیچگونه مجازاتی اجرا نمی شود. (د قصاص تبدیل به پرداخت دیه می شود. (ج

 :در صورت فوت قاتل قبل از اجرای قصاص  .13
 هرگونه مجازاتی منتفی است (الف 

 دیه را بیت المال می پردازد ب(
 گرفته می شوددیه از اموال قاتل و در صورت نداشتن اموال از عاقله  ج(
  مجازات قصاص اجرا می شود د(

 شخصی قصد قتل ندارد ولی فعل او نوعا کشنده است و منجر به قتل می شود  .12
  قتل غیرعمد است (د در حکم شبه عمد است قتل(ج مرتکب فتل شبه عمد شده است (ب مرتکب قتل عمد شده است (الف 

 .قتل در کدام یک از ماههای ذیل موجب تغلیظ دیه می شود  .11
  ذی القعده د( جمادی االول ج( شوال ب( رمضان (الف 

 .دیه کدام قتل بر عهده عاقله است  .10
 قتل شبه عمد ب( قتل خطای محض (الف 

  قاضی ثابت شده باشدقتل خطای محض که با بینه و علم  (د خطای محض که با اقرار ثابت شده باشد  قتل ج(
 ؟نمی باشدکدام گزینه از موارد پرداخت دیه از بیت المال   .11

 قتل غیرمسلمان توسط مسلمان (ب قتل ناشی از تیراندازی مامور انتظامی (الف 
  عدم تمکن خواهان قصاص به پرداخت فاضل دیه در برخی موارد (د کشته شدن در اثر ازدحام جمعیت (ج

 ؟نیستکدام عبارت در مورد قصاص اعضا صحیح   .17
 قصاص بایستی با مفدار جنایت مساوی باشد ب( قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم انجام نمی شود (الف 

  عضو اصلی در برابر عضو غیر اصلی قصاص می شود د( محل عضو مورد قصاص و جنایت یکی باشد ج(
 :پیوند عضو توسط مجنی علیه  .16

 قصاص تبدیل به دیه می شود (ب موجب سقوط حق قصاص است (الف 
  دیه و قصاص هر دو ساقط می شود. (د موجب سقوط قصاص نمی شود (ج

 ؟سقط جنین توسط مادر   .19
 در صورتی که برای حقظ جان مادر باشد مجازاتی ندارد (ب مجازات ندارد (الف 

  داردفقط مجازات دیه  (د موجب قصاص است (ج
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 :مجازات سقط جنین عمدی   .11
 فقط پرداخت دیه است (ب قصاص است (الف 

  فقط مجازات تعزیری است (د پرداخت دیه به همراه مجازات تعزیری است (ج
 :توهین و افترا  .13

 جرم علیه آزادی افراد هستند (ب جرم علیه شخصیت مادی هستند (الف 
  جرم علیه اخالق عمومی است (د حیثیت افراد هستندجرم علیه شخصیت معنوی و  (ج

 کدام عبارت در مورد جرم تهدید صحیح است؟  .03
 اجرای موضوع تهدید شرط تحقق ان است (ب قدرت بر اجرای تهدید شرط تحقق جرم است (الف 

  موضوع تهدید بایستی جرم باشد (د ترساندن غیر انسان می تواند تهدید محسوب شود (ج
 ؟منظور از شرط ارتجالی نبودن توهین چیست  .02

 توهین در جواب توهین موجب سلب مسئولیت است ب( فقط شروع کننده توهین مسئولیت دارد (الف 
  توهین در جواب توهین جرم محسوب می شود و مسئولیت دارد د( توهین به بستگان فرد توهین به شخص نیست ج(

 ؟نیستکدام عبارت در مورد تحقق جرم افترا صحیح   .01
 بایستی انتساب صریح باشد (ب بایستی انتساب جرم به دیگری باشد (الف 

  بایستی به صورت لفظی و قولی باشد (د بایستی ناتوان از اثبات اسناد باشد (ج
 

 .            یدباش یروزموفق و پ


