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 تواند عنصر مادی جرم کالهبرداری واقع شود؟ترک فعل در چه صورتی می  .0
 اگر موجب اغفال طرف متقابل شود. (ب اگر توأم با سوء نیت باشد. (الف 

  تواند واقع شود.نمیدر هیچ صورتی  (د اگر موجب ضرر طرف متقابل شود. (ج
 شود.برای احراز متقلبانه بودن وسیله کالهبرداری..... و برای احراز اغفال شدن و فریب قربانی از ..... استفاده می  .2
 نوعی (شخصی و ضابطه )معیار (ضابطه )معیار (ب شخصی (نوعی و ضابطه )معیار (ضابطه )معیار (الف 

  نوعی (نوعی و ضابطه )معیار (ضابطه )معیار (د شخصی (شخصی و ضابطه )معیار (ضابطه )معیار (ج
 عنصر روانی جرم کالهبرداری چیست؟  .0
 قصد بردن مال دیگری (ب قصد استفاده از وسیله متقلبانه (الف 

  همه موارد یادشده صحیح است. (د سوء نیت عام و سوء نیت خاص (ج
 جزء کدامیک از عناصر اصلی جرم کالهبرداری است؟« اغفال و فریب قربانی»   .1
  عنصر قانونی (د عنصر معنوی (ج عنصر روانی (ب عنصر مادی (الف 

 جزء کدام دسته از جرائم علیه اموال و مالکیت است؟« سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص»   .7
  صور خاص خیانت در امانت (د امانتخیانت در  (ج اختالس (ب کالهبرداری (الف 

 خیانت در امانت جرمی است ....  .6
  مستوجب حد، مستمر و مطلق (د مستوجب حد، آنی و مقید (ج قابل تعزیر، مستمر و مطلق (ب قابل تعزیر، آنی و مقید (الف 

 چیست؟ 5731مجازات اصلی جرم خیانت در امانت بر اساس قانون تعزیرات مصوب   .1
 شش ماه تا سه سال حبس (ب ضربه شالق 47تا  (الف 

  محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت دو سال (د اقامت اجباری در محل معین (ج
 .... برای تحقق جرم خیانت در امانت  .9
 اثبات سوء نیت خاص شرط نیست. (ب اثبات سوء نیت عام خاص شرط نیست. (الف 

  وجود سوء نیت عام و خاص الزم است. (د کافی است.تنها وجود سوء نیت خاص  (ج
 های عنصر مادی جرم خیانت در امانت است؟جزء کدامیک از بخش« سپرده شدن مال به امین»   .3
 شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم (ب رفتار مادی فیزیکی (الف 

  هیچکدام (د نتیجه حاصله (ج
 «:سوء استفاده از سفیدمهر یا سفید امضا»برای تحقق جرم  5731قانون تعزیرات سال  337بر اساس ماده   .03

 الزم است سفیدمهر یا سفید امضا به شخص سپرده شده باشد. (الف 
 نیست.تفاوتی بین حالتی که سفید مهر یا سفید امضا به شخص سپرده شده و حالتی که او خود آن را به دست آورده،  (ب
 حکم حالتی که سفید مهر یا سفید امضا به شخص سپرده شده و حالتی که او خود آن را به دست آورده، متفاوت است. (ج
  سپرده شدن به فرد، در سوء استفاده از سفیدمهر، ضرورت دارد، ولی در سوء استفاده از سفید امضا ضرورت ندارد. (د

 ؟نیستکدامیک از موارد ذیل از شرایط تحقق اختالس   .00
 مرتکب باید در اموال دولت خیانت کند (ب مرتکب مأمور دولت باشد. (الف 

  اختالس باید در اموال غیرمنقول انجام شود. (د اموال باید بر حسب وظیفه به مرتکب سپرده شده باشد. (ج
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 کدامیک از این موارد از شرایط عام مسئولیت کیفری سارق است؟  .02
  همه موارد صحیح است. (د فقدان اضطرار (ج فقدان اشتباه (ب وجود عنصر روانی (الف 

 اند؟کدامیک از خویشاوندان صاحب مال از اجرای حد سرقت استثنا شده  .00
  پدر و جد پدری و مادری (د جد پدریپدر و  (ج پدر و مادر و فرزند (ب پدر و مادر (الف 

 برای تحقق سرقت حدی صحیح است؟« در حرز قرارداشتن مال»کدامیک از این جمالت درباره شرط   .01
 صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد. (الف 

 باشد.منظور از حرز جا و موضع طبیعی اشیا می (ب
 شود.حرز با نگهبان را هم شامل میحرز تنها شامل حرز مکانی نیست و  (ج
  ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند.حرز باید به گونه (د

 در سرقت مستوجب حد چیست؟« مخفیانه بودن»مراد از قید   .07
 عمل باید از دور از دید سایر مردم باشد. (ب عمل باید از دور از دید صاحب مال باشد. (الف 

  همه موارد یادشده صحیح است. (د سارق باید به پنهان کاری متوسل شود. (ج
 برای تحقق سرقت مستوجب حد، ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، باید معادل ... باشد.  .06

 چهار و نیم مثقال طالی مسکوک (ب چهار و نیم نخود طالی مسکوک (الف 
  چهل و پنج مثقال طالی مسکوک (د چهل و پنج نخود طالی مسکوک (ج

 ؟نیستدر چه مواردی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری   .01
 در صورتی که در متن چک قید شود که بابت تضمین انجام معامله صادر شده است. (الف 

 در صورتی که در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطی شده باشد. (ب
 وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی بوده است.در صورتی که ثابت شود  (ج
  همه موارد صحیح است. (د

 کدامیک از این عبارات، درباره عنصر روانی جرم صدور چک پرداخت نشدنی صحیح است؟  .09
 قصد صدور چک بالمحل (ب قصور یا تقصیر متهم (الف 

  نیستهیچیک از این موارد صحیح  (د قصد ضرر زدن به دارنده چک (ج
 صحیح است؟« محاربه»کدامیک از این جمالت درباره شرط تحقق جرم   .03

 وجود قصد مستقیم الزم است. (ب کند.وجود سوء نیت عام کفایت می (الف 
  وجود نوعی عمومیت در جرم الزم است. (د مرد بودن محارب ضروری است. (ج

 در چیست؟« بغی»و « محاربه»تفاوت دو جرم   .23
 محاربه یک جرم علیه حکومت و بغی یک جرم علیه امنیت است. (ب محاربه یک جرم علیه امنیت و بغی یک جرم علیه حکومت است. (الف 

  تر از محاربه است.مصادیق بغی گسترده (د تر از بغی است.مصادیق محاربه گسترده (ج
 یک جرم سازمان یافته و در عین حال فراملی است.  .20

ً
 جرم ....... معموال

  کالهبرداری (د جاسوسی (ج افساد فی االرض (ب بغی (الف 
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گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسوای قوای سه»گوید: قانون تعزیرات که می 151در ماده « سووء قصود»مراد از   .22
 چیست؟....« 

  انجام عملیات اجرایی قتل (د انجام عملیات مقدماتی قتل (ج قصد ایراد ضرب و جرح (ب صرف قصد و نیت سوء (الف 
 قانون تعزیرات چیست؟ 302در ماده « توهین»مراد از   .20

  استعمال الفاظ رکیک (د فحاشی (ج توهین لفظی و فعلی (ب توهین لفظی (الف 
 قانون مجازات اسالمی چیست؟ 241در ماده « قذف»مراد از   .21

  گونه افتراهر  (د توهین به ناموس (ج نسبت دادن زنا (ب نسبت دادن زنا یا لواط (الف 
 در قانون ایران صحیح است؟« تعریف جعل»کدامیک از این عبارات درباره   .27

 قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری (ب ساختن یک مدرک تقلبی (الف 
  در قانون ایران فقط مصادیق جعل بیان شده است. (د ساختن یک مدرک نادرست با علم به نادرستی آن (ج

 در قانون ایران چه حکمی دارد؟« عکس برداری از کارت شناسایی و اوراق هویتی»   .26
 شود.در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود، جعل محسوب می (ب شود.در صورتی که به جای اصلی استفاده شود، جعل محسوب می (الف 

  شود.به طور کلی جعل محسوب می (د شود.در حکم جعل محسوب می (ج
 هوا وهر یوک از کوارکنوان ادارات دولتی و مراجع قضوووایی و موبمورین بوه خودموات عمومی کوه در تحریر نوشووتوه»گویود: قوانون تعزیرات کوه می 174در مواده   .21

 کدامیک از اقسام جعل مورد نظر است؟....« قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند 
  مورد ب و ج صحیح است. (د جعل معنوی (ج جعل مفادی (ب جعل مادی (الف 

 صحیح است؟« جرم قلب سکه»کدامیک از این عبارات درباره عنصر روانی   .29
 این جرم نیازی به سوء نیت خاص ندارد. (ب این جرم فقط نیازمند سوء نیت عام است. (الف 

  عنصر روانی نیست.این جرم نیازمند  (د این جرم نیازمند سوء نیت عام و خاص است. (ج
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