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 جایگاه حقوق جزا در میان سایر رشته های حقوقی چیست؟  .1
 ستحقوق داخلی خصوصی از ا (ب از حقوق داخلی عمومی است  الف( 

  استحقوق عمومی بین الملل از  (د استحقوق داخلی بین الملل ز ا (ج
 حقوق جزا به بررسی کدام موضوعات می پردازد؟  .0
  جرم و رکن قانونی (د جرم و مجرم و مجازات (ج جرم و پدیده ی مجرمانه (ب جرم و مجرم (الف 

 مجموعه ی مقررات حاکم بر چگونگی کشف جرم، تعقیب متهم و نحوه ی محاکمه و اجرای احکام کیفری در کدام رشته بحث می شود؟  .9
  حقوق جزای عمومی (د جرم شناسی (ج پلیس علمی  (ب آیین دادرسی کیفری (الف 

 ؟نیستکدام یک از خصوصیات و ویژگی های حقوق جزا   .4
  شخصی بودن (د عام و کلی بودن (ج آمره بودن (ب سرزمینی بودن (الف 

 ؟نیستکندام یک از منابع  حقوق جزا   .1
  قوانین عادی (د تصویب نامه ها (ج رویهآرای وحدت  (ب قاون اساسی (الف 

 تعریف کامل جرم عبارت است از:  .6
 فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. (ب رفتار ناهنجار احتماعی (الف 

  رفتار خالف قانون و اخالق (د هرگونه تخلف قانونی (ج
 بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات :  .1
 هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست مگر به موجب قانون (ب هیچ عملی جرم نیست مگر به موجب قانون (الف 

  هر سه مورد (د هیچ حکمی مورد تایید نیست مگر از دادگاه صالح صادر شود. (ج
 معنای قاعده ی عطف به ماسبق نشدن قوانین چیست؟  .9
 اثر قانون نسبت به آینده است. (الف 

 اثر قانون جدید به گذشته سرایت نمی کند مگر به نفع متهم باشد. (ب
 هیچ فعلی به موجب قانون متاخر قابل مجازات نیست. (ج
  همه ی موارد (د

 تفسیر مضیق قوانین جزایی :  .3
 همان تفسیر قوانین توسط مجلس شورای اسالمی است. (ب از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. (الف 

  به معنای کوتاهی قوانین جزایی در اجرای عدالت است. (د همان تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. (ج
 داشتن اندیشه ی مجرمانه :  .12

 جرم نیست. (ب جرم است. (الف 
  به دلیل داشتن حالت خطرناک قابل تعقیب است. (د جرم نیست.تا وقتی که شکل خارجی مجرمانه پیدا نکرده  (ج

 شروع به اجرای جرم :  .11
 در صورتی که با اراده ی مجرم متوقف شود مجازات ندارد. (ب جرم است و مجازات دارد. (الف 

  ندارد.جرم نیست و مجازاتی هم  (د در صورتی که به واسطه ی عامل خارجی متوقف شود مجازات ندارد. (ج
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 عضویت در گروه های مخالف نظام کدام یک از مصادیق اقسام رفتار مجرمانه می باشد؟  .10
  حالت و یا وضعیت (د نگه داری و داشتن (ج ترک فعل (ب فعل (الف 

 جرم ترک انفاق در تقسیم بندی عنصر مادی جرم :  .19
 است و ترک فعل. مصداق جرم مستمر (ب مصداق جرم مستمر است و فعل. (الف 

  مصداق جرم آنی است و ترک فعل. (د مصداق جرم آنی است و فعل. (ج
 ؟نمی شودکدام یک از مصادیق تقصیر به عنوان عنصر روانی در جرایم غیرعمدی محسوب   .14

  بی احتیاطی (د عدم مهارت (ج بی مباالتی (ب بی اختیاری (الف 
 نقش انگیزه در ماهیت عمل مجرمانه و مجازات چیست؟  .11

 فقط در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر است. (ب تاثیری ندارد. (الف 
  می تواند از عوامل تخفیف مجازات باشد. (د فقط در مجازات بی تاثیر است. (ج

 کدام گزینه در مورد شخص حقوقی صحیح است؟  .16
 نه می تواند مجرم باشد و نه مجازات می شود. (ب باشد ولی مجازات می شود.مجرم نمی تواند  (الف 

  می تواند مجرم شناخته شود ولی قابلیت مجازات ندارد. (د می تواند مجرم شناخته شود و قابلیت مجازات دارد. (ج
 کدام گزینه در مورد شریک جرم صحیح است؟  .11

 شریک باید در عملیات اجرایی جرم همکاری نماید. (ب عملیات مجرمانه داشته باشد.شریک بایستی علم و عمد در  (الف 
  هر سه مورد. (د مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است. (ج

 شخص "الف" اسلحه ای تهیه و آن را برای قتل شخص "ب" در اختیار شخص "ج" قرار می دهد و قتل واقع می شود:  .19
  شخص "الف" معاون جرم است. (د شخص "ج" معاون جرم است. (ج شخص "ج" شریک جرم است. (ب "الف" شریک جرم است.شخص  (الف 

 مجازات معاون جرم:  .13
 کمتر از مجازات مباشر جرم است. (ب همانند مجازات مباشر جرم است. (الف 

  مجازاتی ندارد. (د همانند مجازات شریک جرم است. (ج
 اطفال بر اساس قانون مجازات اسالمی:  .02

 مسئولیت کیفری دارند. (الف 
 مسئولیت کیفری ندارند ولی اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آن ها اجرا می شود. (ب
 هیچگونه مسئولیت کیفری ندارند. (ج
  در صورت ارتکاب جرائم مشمول حد مجازات می شوند. (د

 مستی حاصل از مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر:  .01
 مانع مجازات است. (الف 

 اگر فاقد اختیار شود مانع مجازات است. (ب
 اگر به منظور ارتکاب جرم مست کند فقط به مجازات آن جرم محکوم می شود. (ج
  مانع اجرای مجازات نمی باشد. (د
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 کدام گزینه در مورد دفاع مشروع صحیح است :  .00
 نباید منتظر نیروی انتظامی شد. (ب دفاع به هر میزان جایز است. (الف 

  فقط دفاع از مال و جان مجاز است. (د بایستی خطر ناشی از اقدام خود شخص نباشد. (ج
 نقش رضایت مجنی علیه در اجرای مجازات :  .09

 همیشه از علل موجه جرم محسوب می شود. (ب اجرای مجازات می شود.همیشه مانع  (الف 
  هرگز مانع اجرای مجازات نیست. (د فقط در جرایم علیه اموال می تواند از علل موجه جرم باشد. (ج

 کدام یک از اهداف مجازات ها نمی باشد؟  .04
  تحقیرآمیز بودن (د حمایت از جامعه (ج ارعاب دیگران  (ب اصالح و تربیت (الف 

 اصل شخصی بودن مجازات یعنی:  .01
 هر کس مسئول اعمال خود است. (ب کسی به جای دیگری مجازات نمی شود. (الف 

  گزینه ی الف و ب هر دو صحیح می باشند. (د کلیه ی افراد در برابر قانون مساوی هستند. (ج
 تعریف حد به عنوان یک مجازات:  .06

 مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع مشخص شده است. (ب جنایت عمدی بر دیگران است. مجازات (الف 
  مجازات ارتکاب محرمات شرعی است. (د مجازات جنایت غیر عمدی بر دیگری است. (ج

 کدام یک از مجازات های اشخاص حقوقی می باشد؟  .01
  شالق (د مصادره اموال (ج اعدام (ب اجرای حد (الف 

 مجازات تبعی:  .09
 مجازاتی که در حکم دادگاه ذکر نمی شود ولی اجرا می شود. (الف 

 مجازاتی که همراه حکم اصلی در رای دادگاه به صورت محرومیت از حقوق اجتماعی آورده می شود. (ب
 مجازات مربوط به اطرافیان مجرم اصلی می باشد. (ج
  اصلی مورد حکم دادگاه قرار می گیرد.مجازاتی که به همراه مجازات  (د

 کدام ایراد بر مجازات های سالب آزادی )حبس( وارد است؟  .03
 زندان آموزشگاه جرم و جنایت است. (ب زندان پرهزینه است. (الف 

  هر سه مورد صحیح است. (د جنبه ی اصالحی ضعیفی دارد. (ج
 کدام گزینه در مورد تخفیف مجازات صحیح است؟  .92

 تبدیل مجازات مصداق تخفیف نیست. (ب فقط مخصوص مجازات های تعزیری است. (الف 
  تخفیف مجازات اجباری است. (د مجازات های حدی هم مشمول تخفیف می شوند. (ج

 ؟نمی شودکدام یک از جهات زیر موجب تخفیف مجازات   .91
 همکاری موثر در شناسایی شرکا (ب شاکیگذشت  (الف 

  فوت متهم (د اعالم متهم قبل از تعقیب (ج
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 اساس  اصل مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی :  .90
 جرم نمایندگان مجلس قابل رسیدگی نمی باشد. (الف 

 به جرم نمایندگان در دادگاه خاص رسیدگی می شود. (ب
 نیاز به اجازه ی مجلس دارد.توقیف و تعقیب نمایندگان  (ج
  نمایندگان در مقام انجام وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و قابل تعقیب نیستند. (د

 تعدد جرم به معنای :  .99
 ارتکاب چند جرم یکسان. (الف 

 ارتکاب همزمان چند جرم. (ب
 ارتکاب دو یا چند جرم بدون آن که در مورد جرم قبلی محکومیت قطعی صادر شده باشد.  (ج
  ارتکاب مجدد جرم بعد از اجرای مجازات. (د

 در جرایم تعزیری اعمال تخفیف مجازات  .94
 .در صورت تکرار و تعدد جرم جایز است (ب  .در صورت تکرار جرم ممنوع است (الف 

  .در هر دو صورت تعدد و نکرار ممنوع است (د .جرم جایز استدر صورت تعدد  (ج
 کدام گزینه در مورد تعلیق اجرای مجازات صحیح است.  .91

 .در جرایم حدی هم اجرا می شود (ب .در کلیه جرایم تعزیری جاری می شود (الف 
  .جرم در مدت تعلیق به مدت آن اضافه می شوددر صورت ارتکاب  (د .در صورت ارتکاب جرم در مدت تعلیق حکم معلق اجرا می شود (ج

 در کدام یک از جرایم قرار تعلیق یا تعویق مجازات می توان صادر کرد؟  .96
  سرقت تعزیری (د اسید پاشی (ج جرایم علیه امنیت داخلی (ب قدرت نمایی با چاقو (الف 

 فوت محکوم علیه :  .91
 .موجب سقوط مجازات حد و قصاص است (ب .موجب سقوط کلیه مجازاتهاست (الف 

  .برخی مجازاتهای تعزیری ساقط می شود (د .موجب سقوط دیه می شود (ج
 عفو شامل چه جرایمی می شود؟  .99

  محکومین به حد شرعی (د جرایم تعزیری (ج سرقت مسلحانه (ب حق الناس (الف 
 شرایط تاثیر گذشت در سقوط مجازات :  .93

  هر سه مورد (د .گذشت مشروط اثر ندارد (ج .از گذشت مسموع نیستدول ع  (ب .باید منجز باشدگذشت  (الف 
 ؟نیستکدام گزینه در مورد مرور زمان صحیح   .42

 .مرور زمان در جرایم حدی جاری می شود (ب .جرایم علیه امنیت مشمول مرور زمان نمی شوند (الف 
  .مرور زمان مخصوص جرایم تعزیری است (د .می شودمرور زمان شامل مرحله تعقیب و اجرا  (ج

 
 .            یدباش یروزموفق و پ


